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�1 kwietnia uroczyście otwarto w nim
Powiatowe Centrum Społeczno−Gospo−
darcze. Mieszczą się nim inkubatory:
przedsiębiorczości i organizacji pozarzą−
dowych (tzw. III sektora). Utrzymały
w nim swoje siedziby dotychczasowe wy−
działy Starostwa Powiatowego, Powiato−
we Centrum Pomocy Rodzinie, Powiato−
wy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
Powiatowy Urząd Pracy.

Inkubator ma pomagać tym, którzy
stawiają pierwsze kroki w biznesie
i w działalności organizacyjnej. Na
atrakcyjnych warunkach finansowych
można tutaj wynająć biuro. Tutaj mogą
się spotykać, pracować i szkolić człon−
kowie różnych stowarzyszeń i organiza−
cji. Inkubator oferuje pomieszczenia
z kompleksowym zapleczem, wspólną
obsługę sekretarsko−biurową, pomoc do−
radców i inne usługi.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli
przedstawiciele władz wojewódzkich, sa−
morządów miast i gmin, miejscowego bi−
znesu. Budynek poświęcił ks. kanonik

Józef Przybyła, a w roli "ministranta" nie−
oczekiwanie wystąpił przyjaciel księdza
dziekana senator RP Czesław Ryszka.

− Budynek wygląda okazale, ma ele−
gancki i wygodny parking. Mam nadzieję,
że dobrze będzie służyć lędzinianom i mie−
szkańcom całego powiatu, chociaż inne
widzielibyśmy jego funkcje. Cieszę się, że
kolejny fragment miasta zyskał na urodzie.
Wierzę, że podobnie korzystnie uda się za−
gospodarować pozostałe otoczenie. ����

PCS−G − dla mieszkańców, biznesmenów i społeczników

Dawna dyrekcja 
"
Piasta" 

po przebudowie 
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Dawny budynek dyrekcji starej kopalni "Piast" przy ul. Lędzińskiej jest jednym z do−
wodów górniczych tradycji miasta, ale do niedawna nie stanowił niczyjej chluby.
Staraniem władz powiatu bieruńsko−lędzińskiego, z jego budżetu, budżetu państwa
oraz dzięki wsparciu środków unijnych, kosztem prawie 5,3 mln zł, podupadły
gmach został gruntownie przebudowany i zmodernizowany, otrzymał nowy wygląd
i nadano mu nowe funkcje.

�����
������
� �������
���	�������


���������
������ ��
��������
!�����������



�

W     zdaniach22..
� ����	
��
�����
�������

������������>�������
����

.��
��1��	���=����������	�

� ����	�!����������������������
�

��������	����������������� �

�����$������������!��	�������

�����6�����$���6�?	�����������

 �'�=����4	������  �'�& ����	��

�����@����������1���	����A'�������

�������� ��$��������������	������

	���
�������������������!��

	��3���������������������	

.���� �1��	���� �������
������

��������
9�� �� 	��B�������'��'�

� ��������������

�	������
#�������;��������

��������>� ��������5��������

����������4	�����,�����	��������

C����������� �����������&�����

�������������� @��� �� '�5 ������

����3��� ����������������������

���!��������������������!������	��

����� �� ������ ���������������

�����������������������	����������

��	���������� ���!����	����������

� ����������������� �����������'�

� ������
������
��������

�������
�� ����������	�������$��

�������!��,����������(������

6%���!�������	������������6���	�

����������/�	�$!�%��$!�� =�����

��������$������������9�"���� 	�

5�$����������������-��������(�	���

������������������� ��  ��������

1���������D�!������	���������!��

��������������������	�������

	�����������!��� ;���������

#����� �0�	������������ �������

���65#16�� &��������������
����

�
���������� �
��)�
	�����& �����

���#�������1�������0��	���� ������

	����������.���� �1��	��!����

	����'�,����������?�����������

���������A�����������������/%���!��

������������������� ���� ������

����� ���������������	����������

���������!������� ���'�����


�Lędziny gościły uczestników
finału powiatowego konkursu
wiedzy o przedsiębiorczości
i ekologii dla uczniów szkół po−
nadgimnazjalnych. 2 kwietnia
w Powiatowym Zespole Szkół
zmierzyły się ze sobą trzyoso−
bowe drużyny reprezentujące
LO Bieruń, PZS Bieruń, ZSP
Chełm Śl. i gospodarzy. Jury
pod przewodnictwem Marka
Bani z Zarządu Powiatu ocenia−
ło odpowiedzi oraz prezentacje
multimedialne: "Mój pomysł na
przyszłość − planowanie wła−
snej drogi edukacyjnej i zawo−
dowej" i "Przedsiębiorcze dzia−
łania w moim mieście".

Wygrała reprezentacja lę−
dzińskiego PZS: Natalia Ko−
walska, Dorota Dąbkowska
oraz Ariel Czarnecki. Nagro−
dy dla drużyn, o wartości:
1.100 zł, 900 zł, 600 zł i 400

zł ufundował powiat. Dla
zwycięzców dodatkową na−
grodę w postaci trzech zesta−
wów telefonów komórko−
wych przyznał Grzegorz No−
wak, prezes Bieruńsko−Lę−

dzińskiej Izby Przemysłowo−
Handlowej. Nagroda główna
wręczona zostanie zwycię−
skiej drużynie podczas Po−
wiatowych Targów Przedsię−
biorczości i Ekologii. ����

Najlepsi 
dostaną komórki

�Lędziny budują więzi part−
nerskie z kolejnymi miastami
europejskimi. 15−17 marca za−
stępca burmistrza Mariusz
Żołna, radny Zdzisław Rudol
i Edward Urbańczyk z MKS
Lędziny przebywali w mieście
Revúca na Słowacji, odpowia−

dając na zaproszenie, które
skierowała do Lędzin pani
burmistrz dr Eva Cireňová.
Nieformalne kontakty między
władzami obu miast rozpoczę−
ły się w grudniu 2007 r. W ma−
ju przewidziana jest rewizyta
słowackich gości w Lędzi−

nach, następnie − latem − pod−
pisanie umowy partnerskiej
podczas "Dni miasta Revúca".

Revúca to historyczne, za−
bytkowe i atrakcyjne tury−
stycznie miasto na południu
Słowacji, liczące ok. 14.000
mieszkańców. ���

Revúca − nowy partner Lędzin

�Światowy Dzień Zdrowia,
przypadający na 7 kwietnia,
był też świętem pracowników
służby zdrowia, ale nikt nie
organizował okolicznościo−
wych akademii, nie wręczał
medali. W naszym Miejskim
Zakładzie Opieki Zdrowotnej,
w czterech przychodniach,
odbyły się połączone ze
skromnym poczęstunkiem
okolicznościowe spotkania.
Burmistrz Wiesław Stam−
browski, przewodniczący Ra−
dy Miasta Piotr Gorzeń, dy−
rektor Andrzej Furczyk prze−
kazali podziękowania za do−
brą, codzienną pracę i życze−
nia spełnienia postulatów
"białej służby" i jej personelu
pomocniczego. 

Czy zdaniem dyrektora
MZOZ służba zdrowia w na−
szym mieście dobrze funkcjo−
nuje i spełnia nasze potrzeby?

− Potrzeby ogólnie są zaspo−
kojone na przyzwoitym pozio−
mie, a na pewno na poziomie
powszechnej opieki zdrowot−
nej. Zaspokaja je nasz MZOZ,
a uzupełnia niepubliczna służ−
ba zdrowia − mówi Andrzej
Furczyk. − Mamy dobrze wy−
posażone przychodnie, funk−
cjonuje całodobowe pogoto−
wie ratunkowe, w razie po−
trzeby transport sanitarny.
Działa też wiele gabinetów
i przychodni prywatnych,
które oferują praktycznie
wszystkie niezbędne mie−
szkańcom usługi specjali−

styczne. Pięknie rozwija się
diagnostyka − USG, EKG
(dwa nowoczesne aparaty
Holtera), prowadzimy badania
mammograficzne. Mamy no−
wy aparat rentgenowski i rent−
gen stomatologiczny. Mogą
nam zazdrościć inne miasta.
Lędziny słyną ze stojącej na
wysokim poziomie rehabilita−
cji, z izby porodowej. Po 2−3
latach inwestowania w sprzęt
planujemy remonty i moderni−
zacje placówek i zdobyć na
ten cel środki unijne. Realiza−
cja tych zamierzeń wpłynie na
jeszcze lepszą jakość usług. ���

(Więcej o naszej miejskiej
służbie zdrowia w jednym
z najbliższych wydań)  

Święto "białej służby"
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JOANNĄ FIGURĄ, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury

Mam 
szerokie plany



:

�Gymstick to niezwykle
wszechstronny i skuteczny
przyrząd gimnastyczno−rehabi−
litacyjny o bardzo szerokich za−
stosowaniach. Regularne, a za−
razem proste ćwiczenia z zasto−
sowaniem gymstick przynoszą
znakomite efekty w postaci
przyrostu masy mięśniowej,
zwiększenia siły i wytrzymało−
ści mięśni, zwiększenia rucho−
mości stawów, poprawy kon−
dycji i koordynacji. Konstruk−
cja gymstick powoduje, że nie
obciąża on kręgosłupa i sta−
wów. Ćwiczenia pozwalają
utrzymać prawidłową postawę
ciała, poprawiają również koor−
dynację ruchową, szybkość re−
akcji i równowagę.

Nordic walking to technika
marszu z kijami, podczas które−
go zaangażowane są niemal
wszystkie mięśnie człowieka. 

Obie nowe techniki rekrea−
cyjno−sportowe, będące alter−

natywą dla ćwiczeń stosowa−
nych dotychczas i ich znakomi−
tym uzupełnieniem, zostały
wprowadzone na lekcjach wy−
chowania fizycznego w Gim−
nazjum nr 1, w którym nauczy−
cielka Marzena Domaradzka
od września ubr. realizuje swe−
go autorstwa program eduka−
cyjny "Aktywna Szkoła. My na
wuefie ćwiczymy inaczej". 

4 kwietnia w hali ośrodka
Centrum odbyła się impreza
"Gyms−piknik", zorganizowa−
na przez nauczycieli w−f z G−1,
stanowiąca praktyczny spraw−
dzian postępów we wdrażaniu
wspomnianego projektu. Do
udziału w ponad 3−godzinnym
show sportowo−rekreacyjnym
w wykonaniu uczniów zapro−
szono również ich rodziców,
delegacje z innych lędzińskich
szkół, przedstawicieli władz
miasta i Śląskiego Kuratorium
Oświaty. ����

Gymstick

1 − projektowany węzeł KOSZTOWY II, 2 − projektowany węzeł LĘDZINY
3 −  projektowany węzeł BIERUŃ



�Blisko 400 uczniów lędziń−
skich gimnazjów i szkół po−
nadgimnazjalnych realizowało
trzy projekty opracowane
w Powiatowym Zespole Szkół

pod kierunkiem Ireneusza
Wróbla (dyrektora i nauczy−
ciela informatyki). Były pro−
jekty: "Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

(ECDL) − wdrażanie nowego
modelu pracy z uczniem",
"Kim jestem? Dokąd zmie−
rzam? − planowanie drogi wła−
snego rozwoju." oraz "Media
obiektywne, czyli świat wi−
dziany okiem młodego czło−
wieka". wdrażane w ramach
rządowego programu wyrów−
nywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2007 ro−
ku "Aktywizacja jednostek sa−
morządu terytorialnego i orga−
nizacji pozarządowych". 

Obecni byli między innymi
poseł na Sejm RP Maria No−
wak, burmistrz Wiesław
Stambrowski, Alojzy Palka −

wiceprzewodniczący Rady
Miasta, Henryk Barcik − prze−
wodniczący Rady Powiatu
(dyrektor Gimnazjum z Od−
działami Integracyjnymi nr 2
w Lędzinach), Marek Bania −
członek Zarządu Powiatu,
Henryk Paruzel − radny po−
wiatowy, Józef Domaradzki
i Celina Majcherczyk − dyrek−
torzy Gimnazjów nr 1 i 3.

Maria Nowak wręczyła
ufundowane przez siebie na−
grody dla wyróżniających się
uczestników projektów. Na−
grodę główną − wycieczkę do
Parlamentu Europejskiego
otrzymała Karolina Mroczka −
uczennica PZS w Lędzinach,
a wyróżnienia w postaci albu−
mów inni lędzińscy ucznio−
wie: Karolina Biełka (G−1),
Jan Barcik (G−2), Mateusz
Bryjok (G−3) oraz Patrycja
Horst (PZS). 

Dr Janusz Trawka − woje−
wódzki koordynator ECDL
przedstawił tendencje rozwoju
społeczeństwa informacyjne−
go, historię ECDL, nowości
związane z certyfikacją oraz
korzyści z posiadania tego do−
kumentu.

Wystąpił zespół muzyczny
"Ars Nova". Dziewczęta z G−
1 w układzie "Różowa Pante−
ra" zaprezentowały nowy
przybór gimnastyczno − ta−
neczny: gymstick. ����
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Nowa droga ekspresowa odmieni nasze miasto

Czekamy na S−1

UWAGA: Na stronach kolorowych 4−13 przedstawiamy 
planowany przebieg przyszłej drogi ekspresowej S−1.

�W ubiegłym roku, w atmosferze gorą−
cej dyskusji o przygotowaniu infrastruk−
tury drogowej na EURO 2012, sprawy
nabrały tempa. Niestety, teraz znów
ugrzęzły w różnych gabinetach i działa−
nia są opóźnione w stosunku do przyjęte−
go harmonogramu.

Jak poinformował Artur Majczak z fir−
my Tebodin SAP−Projekt Sp. z o.o., która
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad jest wykonawcą
koncepcji programowej i materiałów do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi ekspresowej S−1 doku−
mentacja w sprawie ustalenie lokalizacji
celu publicznego jakim jest budowa eks−
presowej S−1 znajduje się wojewody,
który wyda decyzję o uwarunkowaniach
środowiskowych przyszłej inwestycji.
Budowa powinna rozpocząć się pod ko−
niec 2010 roku i zostać zakończona
w 2014 roku. Jednak jeśli na każdym eta−
pie będą − jak dotychczas − opóźnienia, to
nie wiadomo, kiedy S−1 faktycznie zosta−
nie przekazana do użytku.

9 listopada w GDDKiA w Warszawie −
na posiedzeniu wszystkich stron zaintere−
sowanych budową S−1 i obwodnic Bieru−
nia i Oświęcimia − przyjęto najlepszy dla
powiatu bieruńsko−lędzińskiego, uwzglę−
dniający wszystkie uwagi zgłoszone przez
samorządy po konsultacjach z mieszkań−
cami wariant IV (jeden z pięciu przygoto−
wanych). Dla odcinka drogi na terenie
miasta Lędziny jest to wariant I.

Podczas tych konsultacji uzgodniono,
że:
�Z uwagi na to, że ul. Fredry w Lędzi−

nach zostanie drogą "ślepą", komunikacja
pomiędzy Lędzinami a Imielinem odby−
wać się będzie albo kładką nad drogą eks−
presową na wysokości ul. Fredry albo tu−
nelem dla ruchu rowerowego.
�Przy planowanym tunelu kolejowym

w okolicach ul. Gwarków należy wyko−
nać dodatkowe poszerzenie pod transport

kołowy (dojazd do zbiornika retencyjne−
go i do pól).
�Zabudować ekrany akustyczne

wzdłuż całej ulicy Podmiejskiej.
�Węzeł "Lędziny" zostanie przesunię−

ty powyżej ul. Ziemowita w stronę prze−
ciwną od zabudowań, natomiast droga
powiatowa nr S5922 − ul. Ziemowita na
kierunku kopalnia "Ziemowit" − Chełm
Śląski zostanie uwzględniona w ramach
projektu jak w tytule w nowym śladzie
(pomijającym dotychczasową ul. Ziemo−
wita) wzdłuż lasu kończąc się na włącze−
niu do ul. Dzikowej (droga powiatowa
S5923).
�Na węźle "Lędziny" − tzw. harfę za−

chodnią (zjazd na ul. Ziemowita) należy
przenieść na południową stronę drogi po−
wiatowej.
�Drogi serwisowe budowane wzdłuż

S−1 po południowej stronie włączyć do
ul. Ułańskiej (pozwoli to połączyć tę dro−
gę z węzłem "Ziemowit" i udostępni tere−
ny inwestycyjne Lędzin).
�Przejście S−1 przez ul Goławiecką

wykonać tak, aby nie naruszać istniejącej
zabudowy jednorodzinnej (znaczny odci−
nek ul. Goławieckiej poprowadzony zo−
stanie nowym śladem).

Wybrany wariant określa przebieg drogi
z trzema węzłami komunikacyjnymi ("Ko−
sztowy II", "Lędziny" i "Bieruń"). Droga
rozpoczyna się na terenie Mysłowic 200−
metrowym odcinkiem wjazdu na węzeł ko−
munikacyjny "Kosztowy II". Na terenie
naszego powiatu droga ekspresowa S−1 ma
mieć długość 12,8 km, w tym 850 m na te−
renie Imielina, 6.650 m w Lędzinach,
4.700 m w Bieruniu i 600 m w Bojszowach
− informuje wicestarosta Bernard Bednorz,
który pilotuje ten temat jako przedstawiciel
powiatu bieruńsko−lędzińskiego.

− Na odcinku lędzińskim zaprojektowa−
no na wysokości ul. Ziemowita węzeł ko−
munikacyjny "Lędziny" który zostanie
połączony z jednej strony z istniejącą ul.
Ziemowita, a z drugiej strony wzdłuż

ściany lasu połączy ul. Dzikową. W Gór−
kach po każdej ze stron drogi ekspreso−
wej zostaną zbudowane dwa MOP−
y (Miejsca Obsługi Podróżnych  − jeden
klasy II i jeden klasy III, z motelem). 

Na odcinku bieruńskim, pomiędzy
Ścierniami a Bijasowicami zaprojekto−
wano węzeł komunikacyjny "Bieruń".

Co tak duża inwestycja drogowa będzie
oznaczać dla Lędzin? Czy mamy się bar−
dziej z tej drogi cieszyć czy martwić?

− Na pewno taka droga jest uciążliwością
dla mieszkańców, ale rozwiązuje ona wiele
problemów komunikacyjnych miasta. Dla
nas jedynym, chociaż całkiem niemałym,
zyskiem będzie węzeł komunikacyjny zlo−
kalizowany pomiędzy kopalnią "Ziemo−
wit" a Goławcem − mówi inspektor Jacek
Saternus z Wydziału Inwestycji i Gospo−
darki Miejskiej Urzędu Miasta. − Będziemy
dążyć do tego, żeby dzięki niemu został
całkowicie wyeliminowany z miasta trans−
port ciężki, a ciężarówki z węglem jeżdżą−
ce teraz ulicami Hołdunowską, Ułańską,
Pokoju i Lędzińską przestały niszczyć nam
drogi. Dlatego ten węzeł jest tak bardzo dla
nas ważny. Walczyliśmy o niego od same−
go początku. Udało się go zlokalizować
w pożądanym przez nas miejscu, bo pier−
wotna lokalizacja była bardzo uciążliwa
dla mieszkańców Goławca. Był przewi−
dziany ruch ciężki w ciągu ulicy Ziemowi−
ta, a parametry tej ulicy są dalekie od para−
metrów drogi zbiorczej. Węzeł ten udało
się węzeł przesunąć na północ i doprowa−
dzić do tego, że GDDKiA wraz z inwesty−
cją drogi S−1 ma wybudować dodatkowy
odcinek łączący węzeł z ulicą  Dzikową,
biegnący wzdłuż terenów zalesionych. Od
strony zachodniej (tj. od strony Rachów)
węzeł będzie połączony z istniejącą ulicą
Ziemowita.

Nie ma ostatecznej decyzji lokalizacji
wiaduktu w rejonie ul. Goławieckiej. Są
na razie dwie propozycje: północna i po−
łudniowa. 

Na terenie naszego miasta znajdzie się
jedno Miejsce Obsługi Pasażera (MOP),
a drugie miejsce − zlokalizowane zostanie
po drugiej stronie arterii w części na tere−
nie gminy Lędziny i Bieruń − poinformo−
wał J. Saternus.

Ponieważ droga S−1 przetnie miasto
wzdłuż osi północ−południe ważna �

Od kilkunastu lat trwają starania o budowę drogi ekspresowej S−1, która ma po−
łączyć Mysłowice z Bielskiem−Białą, odciążyć ruch na obecnej drodze Katowice −
Tychy − Bielsko−Biała i stanowić alternatywną drogę dla ruchu tranzytowego w kie−
runku Cieszyna i Zwardonia. Budowa tej drogi, o długości ok. 39 km, ma przynieść
znaczące korzyści ekonomiczne i poprawić stan bezpieczeństwa w ruchu drogo−
wym.



C

�staje się kwestia przyszłej komunikacji
na kierunku wschód−zachód. 

− Wiadukty nad trasą S−1 będą zlokali−
zowane w ciągach ulic Gwarków, Ułań−
skiej i Goławieckiej. W ciągu ulicy Fre−
dry przewidziana jest kładka pieszo−ro−
werowa − mówi J. Saternus. − Do ruchu
na drodze ekspresowej będzie można
włączyć się tylko na węzłach Lędziń−
skim, Kosztowskim lub Bieruńskim. Bę−
dzie też jeden wiadukt kolejowy na tere−

nie byłego szybu Gać i terenów przezna−
czonych pod inwestycje. Ponieważ S−1
dzieli tereny rolnicze, na całym odcinku
trasy S−1, począwszy od byłego szybu
Gać aż do Bierunia, będą znajdować się
drogi serwisowe, które umożliwią do−
jazd do pól. Te tak zwane drogi serwiso−
we będą miały podwyższone parametry
techniczne w szczególności  na odcinku
od ul. Gwarków do węzła komunikacyj−
nego "Lędziny" (dla obsługi ciężkiego

transportu samochodowego).  Cała dro−
ga będzie nową inwestycją, pobiegnie
nowym śladem. Być może dlatego pro−
jekt drogowy złożony w Urzędzie Woje−
wódzkim w celu uzyskania decyzji śro−
dowiskowych jest tak długo analizowa−
ny. Procedury uzyskania pozwolenia na
budowę przeciągają się i wydłużają pro−
cedurę inwestycyjną. Kiedy rozpocznie
się inwestycja − tego dokładnie nie wia−
domo. ����

�Od 7 do 12 kwietnia dzieci
z Przedszkola nr 2 kolejny już raz
wyjechało na "zielone przed−
szkole" do Rabki−Zdrój. Była to
30−osobowa grupa 4−, 5− i 6−lat−
ków. Celem wyjazdu było stwo−
rzenie okazji do aktywnego wy−
poczynku w uzdrowiskowej
miejscowości, dostarczenie dzie−
ciom ciekawych wrażeń, dosko−
nalenie samodzielności, odwagi
oraz integracja z koleżankami
i kolegami w nowym środowi−
sku.

− Bazą był pensjonat "Hanusia"
na wzgórzu z widokiem na Babią
Górę z jednej strony oraz na Rab−
kę i okolice z drugiej. Przy pen−
sjonacie znajdował się kryty plac
zabaw bogato wyposażony
w sprzęt rekreacyjny oraz boiska.
Przedszkolaki brały udział w za−
jęciach artystycznych w pracowni
garncarskiej, zwiedziły Skansen
Taboru Kolejowego w Chabów−
ce,  uczestniczyły w zajęciach
plastycznych prowadzonych
przez panią dyrektor Muzeum
Władysława Orkana  (malowały
na szkle). Były też na całodnio−
wej wycieczce w Zakopanem,
odwiedziły bacówkę i zobaczyły
jak się robi oscypki. Z okien auto−
karu podziwiały fioletowe hale
usłane krokusami. W Zakopanem
m.in. odwiedziliśmy grób Korne−
la Makuszyńskiego na Cmentarzu
na Pęksowym Brzyzku, na
którym zapaliliśmy znicz − infor−
muje Beata Kusak, organizatorka
wyjazdu.  − Miłym akcentem
ostatniego dnia było wręczenie
każdemu dziecku odznaki Dziel−
nego Przedszkolaka, upominków
za odwagę, dobre zachowanie,
utrzymywanie czystości w pokoi−
kach oraz samodzielność. ��-2�

"Dziękujemy 
− jeszcze tu przyjedziemy"
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Urząd Miasta Lędziny
Miejski Ośrodek Kultury

serdecznie zaprasza na

OOrraattoorriiuumm  ""OOmmnniiaa  nnuuddaa  eett  aappeerrttaa""
ddoo  ppooeemmaattuu  ""TTrryyppttyykk  RRzzyymmsskkii""  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII

4 maja (niedziela) − godz. 18:00 
Sala Widowiskowo−Kinowa "Piast".

Muzyka: Ireneusz Wypich

Wykonawcy: Maciej Gallas − tenor, 

Katarzyna Skulska − sopran, Joanna Figura − alt.

Recytacje: Bernard Krawczyk − aktor Teatru Śląskiego w Katowicach

Chór "Tota Anima Cantate"

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. Kardynała Augusta Hlonda

Kierownictwo artystyczne i dyrygent: Jolanta Woszczycka − Kempny.

Prowadzenie koncertów: Marzena Maria Dolniak, Marcin Kapral.

Wstęp wolny za zaproszeniami i miejscówkami.



�Polacy rocznie zużywają ok.
240 milionów jednorazowych
baterii, które w większości
przypadków zawierają metale
ciężkie (ołów, kadm, nikiel,
cynk i rtęć), które nie ulegają
neutralizacji i redukcji oraz
szkodliwe substancje takie jak
lit i mangan. Baterie mają bar−
dzo krótki żywot i szybko tra−
fiają do kosza, a uwalniane
z nich metale ciężkie oraz cały
szereg substancji toksycznych
lub żrących wchodzących
w skład baterii stanowią po−
ważne zagrożenie 

Ołów − jest pierwiastkiem
trującym i praktycznie niezni−

szczalnym. Związki ołowiu
mają negatywny wpływ na
stan zdrowia organizmów ży−
wych, na rozwój roślin i pro−
cesy zachodzące w środowi−
sku wodnym. U ludzi ołów
uszkadza praktycznie wszyst−
kie komórki i narządy. Jest
szczególnie niebezpieczny dla
dzieci i młodzieży. 

Kadm − jest pierwiastkiem
niezwykle toksycznym. Nie−
zależnie od drogi wchłaniania,
głównym miejscem magazy−
nowania metalu są wątroba
i nerki, a także trzustka, jelita
i gruczoły, oraz płuca. Powo−
duje anemię i choroby kostne. 

Rtęć − związek silnie trują−
cy. Do organizmu dostaje się
zarówno przez przewód po−
karmowy, jak i przez drogi od−
dechowe. Najsilniejszy szko−
dliwy wpływ rtęci dotyczy
ośrodkowego układu nerwo−
wego. 

90% baterii używanych
w Polsce to baterie jednorazo−
we, najczęściej to baterie cyn−
kowo−manganowe. Baterie al−
kaliczne są jeszcze w Polsce
stosowane rzadko w stosunku
do innych krajów europej−
skich. Ponieważ używane
w Polsce baterie w zależności
od ich rodzaju, zawierają róż−
ną ilość substancji szkodli−
wych dla środowiska, należy
zbierać wszystkie zużyte bate−
rie i przekazywać je do punk−
tów selektywnej zbiórki. Nie−

zależnie od ich składu che−
micznego, ich wpływ na nasze
życie i zdrowie nie jest obojęt−
ny. 

Baterie są wszędzie tam,
gdzie możesz usłyszeć dźwięk
i/lub zobaczyć światło, a więc
w zabawce, kartce pocztowej,
budziku, latarce, aparacie fo−
tograficznym, itp. Czasami
baterii tych nie można ani wy−
mienić na nowe ani usunąć.
Dlatego w procesie utylizacji
cały produkt traktowany jest
jako odpad niebezpieczny.

@

Strony dofinansowane przez: 

Nie wyrzucaj baterii byle gdzie!
�W rejonie tyskim i powiecie
bieruńsko−lędzińskim, na ob−
szarze działania Międzygmin−
nego Przedsiebiorstwa Gospo−
darki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej "MASTER" Sp.
z o.o. takie "bateryjki" stoją
w wielu przedszkolach, szko−
łach, placówkach handlowych
i usługowych. Każdy może
tam przyjść i wrzucić zużyte
baterie. I gorąco zachęcamy,
aby tak robić. Należy pamię−
tać, że baterie i akumulatory to
przedmioty, które po zużyciu
zmieniają się w odpady nie−
bezpieczne dla środowiska na−
turalnego i zdrowia ludzi
i zwierząt. Wynika to z faktu,
że zawierają substancje szko−
dliwe, głównie ołów, kadm,
rtęć. Jedna bateria potrafi ska−
zić metr sześcienny gruntu.
Dlatego wyczerpane i niezdat−
ne do dalszego użytku baterie
należy separować od innych
śmieci, wrzucać do specjal−
nych pojemników, aby trafiły
do miejsc, w których rozbraja
się te małe ekologiczne bomby
− unieszkodliwia i odzyskuje
zawarte w bateriach związki
chemiczne, przeznaczając
j wtórnego przerobu na takie
same lub inne produkty.

Zbiórkę zużytych baterii pro−
wadzi MPGO Master − partner

Organizacji Odzysku Reba
z Warszawy. Reba Organizacja
Odzysku SA jest spółką założo−
ną przez pięciu największych
producentów i importerów
baterii, którzy łącznie wprowa−
dzają na rynek ok. 60% baterii.
Organizuje ona (między innymi
w Lędzinach) konkursy pod na−
zwą "Szkolna zbiórka baterii"
(w naszym mieście zbiórkę zu−
żytych baterii prowadzą Miej−
skie Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 − w ubie−
głym roku zebrało podczas tej
akcji 32 kg baterii oraz  Gimna−
zjum z Oddziałami Integra−
cyjnymi nr 2, w którym ze−
brano 100 kg). Służą one
szerzeniu świado−
mości ekologicznej
wśród młodzieży
i uczą właściwego
traktowania odpa−
dów niebezpiecz−
nych. 

Zwracają uwagę
na to, że nie można
porzucać ich byle
gdzie. Rok szkolny
2007/2008 jest pią−
tym rokiem funk−
cjonowania szkol−
nego programu
zbierania zużytych ba−
terii, w którym uczestniczy
prawie 10 tysięcy placówek

oświatowych uczest−
niczących w ogólnopol−

skim systemie zbiórki tych
odpadów.

Dlaczego należy zbierać 
baterie?
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Co z akumulatorami?
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Strony dofinansowane przez: 

Pamiętajmy o tych przedmio−
tach i nie wyrzucajmy ich do
pojemnika na śmieci wraz
z innymi odpadami. 

WSZYSTKIE BATERIE 
SĄ ODPADAMI 
NIEBEZPIECZNYMI

Wiele niebezpiecznych dla
środowiska baterii kończy
swój żywot na śmietniku, po−
nieważ tylko niektórzy z nas
segregują odpady w swoich
gospodarstwach domowych.
Fakt ten często wynika z nie−
wiedzy na temat prawidłowe−
go postępowania z różnymi
odpadami komunalnymi oraz
braku świadomości o szkodli−
wości baterii dla środowiska
naturalnego. Traktując wszy−
stkie baterie i akumulatory ja−
ko odpady niebezpieczne
uchronimy środowisko natu−

ralne od ich szkodliwego
wpływu. 

Co to jest bateria?
Bateria to zmagazynowana

energia chemiczna zamienia−
na w energię elektryczną.

Wnętrze baterii to dwa różne
metale w elektrolicie, który
transportuje energię elektrycz−
ną. W baterii mogą się jeszcze
znaleźć inne składniki, które
pomagają zapanować nad re−

akcjami chemicznymi w niej
zachodzącymi. 

Bateria to jedno lub więcej
ogniw galwanicznych (elek−
trochemicznych) połączonych
elektrycznie umożliwiających
przyłączenie do nich innych
urządzeń elektronicznych. 

Zużyte baterie zawierają
metale ciężkie takie jak ołów,
kadm, rtęć, lit. Wymienione
metale ciężkie są niebezpiecz−
ne dla środowiska, gdy trafią
bezpośrednio do kosza, bądź
co gorsza − byle gdzie, wyrzu−
cone na trawnik, do wody, do
lasu, na dzikie wysypisko.

Prawie 90% sprzedawanych
w Polsce baterii to baterie jedno−
razowe. Baterie alkaliczne i alka−
liczno−manganowe nie powinny
w Polsce zawierać rtęci, ale dużo
baterii trafia do kraju z zagranicy,
np. z podróży. Dlatego też zanie−
czyszczenie rtęcią z baterii to cią−
gle duży problem w Polsce. 

OOddddzziieellaajj  bbaatteerriiee  oodd  ppoozzoossttaałłyycchh  ooddppaaddóóww!!
PPaammiięęttaajj  oo bbaatteerriiaacchh  uukkrryyttyycchh  ww rróóżżnnyycchh  rrzzeecczzaacchh!!  
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MZOZ Lędziny przypomina:
trwa miejski program promocji zdrowia

"PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
Korzystaj z okazji

zrób bezpłatne USG lub mammografię.
KKoonnttaakktt::  tteell..  ((00−−3322))  222244−−5511−−6655
lluubb  PPrrzzyycchhooddnniiaa  SSppeeccjjaalliissttyycczznnaa
LLęęddzziinnyy,,  uull..  PPookkoojjuu  1177,,  ppookk..  2266

Szanowni
Mieszkańcy!
Komitet Organizacyjny Dożynek

2008 poszukuje właścicieli 
bryczek i innych pojazdów 
konnych, którzy mogliby je 

wypożyczyć dla uświetnienia 
tegorocznego pochodu 

dożynkowego.
Osoby, które posiadają bryczki

oraz są zainteresowane ich 
wypożyczeniem proszone są

o kontakt z
Referatem 

Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa 

i Szkód Górniczych 

tel. 032 216 65 11 
wew. 27.

MOK Lędziny:
� zajęcia plastyczne,

modelarskie, 
rękodzielnicze

� zespoły taneczne,
wokalne

� spotkania, występy,
wystawy

� imprezy plenerowe
(estrada, nagłośnienie)

� sala widowiskowo−
kinowa "Piast"

Zapraszamy
Lędziny, 

ul. Hołdunowska 39
Tel.: (0−32) 326−78−33

e−mail:
mokledzinyNo2.pl

Firma GIA spółka z o.o.
w Lędzinach ul. Lędzińska 22c

zatrudni:
- ślusarza mechanika z praktyką

(mile widziane średnie wykształcenie)

- osoby do pracy chałupniczej 
(składanie kratownic kartonowych)

Kontakt: 0-32/ 326 49 80
604 164 697
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OBWIESZCZENIE
W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO
SZCZEPIENIA PSÓW (KOTÓW)
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Harmonogram szczepień przeciwko wściekliźnie w Lędzinach 2008 rok

� Psy powinny być doprowadzone do szczepień na smyczy i w kagańcu
� Obowiązkowemu szczepieniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły

drugi miesiąc życia
� Cena szczepienia 18 zł
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�Minęła trzecia rocznica śmierci
Wielkiego Sługi Bożego Jana
Pawła II. Ojciec Święty zmarł 2
kwietnia 2005 roku o 21.37. Para−
frazując decyzje konklawe po wy−
borze papieża, wygłaszaną do
oczekujących nań wiernych: "Ha−
bemus Papam", można powie−
dzieć: "Habuimus Papam, nostrum
magnum Papam" − "Mieliśmy Pa−
pieża, naszego wielkiego Papie−
ża".

Trudno ustalić, ilu mieszkań−
ców Lędzin oraz górników KWK
"Ziemowit" i ich rodzin brało
udział w spotkaniach z Papieżem
w czasie jego pielgrzymek do Pol−
ski, głównie, gdy przebywał w Ka−
towicach, Gliwicach, Sosnowcu,
Oświęcimiu i w Krakowie. Trudno
również ustalić, ilu z nich było
w Rzymie, aby na Placu św. Pio−
tra, w auli Pawła VI lub Castel
Gandolfo wysłuchać jego homilii.
Są jednak tacy, którzy mieli szcze−
gólny kontakt z Ojcem Świętym.

Ks. Franciszek Konieczny
W czasie wojny poznał Karola

Wojtyłę. Spotykali się na kółku
różańcowym w Krakowie na Dęb−
nikach i często na ulicy (mieszkali
w pobliżu). Ksiądz Franciszek
wspomina: "Kiedy się poznaliśmy,
ja miałem 18 lat, on 19". Najcie−
kawsze jednak jest to, że chłopcy
nie wiedzieli o sobie, że są klery−
kami tajnego seminarium. Dowie−
dzieli się dopiero, kiedy Franci−
szek dostał propozycję służenia do
mszy św. samemu kardynałowi
Sapiesze. "Wchodzę do zakrystii,
patrzę, a tam Karol Wojtyła: co ty
tu robisz? − Ja tu mam być kaplicz−
nikiem. − A ja ministrantem". Ks.
Konieczny wspomina: Trzy lata
służyliśmy tam do mszy, potem
były śniadania, chleb, marmolada,
kawa z mlekiem, masło, w czasie
wojny to było dużo.

W 1944 roku klerycy tajnego
seminarium zamieszkali w pałacu
kardynalskim. Było ich kilkuna−
stu. "W ogrodzie arcybiskupa Sa−
piehy graliśmy w piłkę. Rąbaliśmy
w te drzewa tak, że wszystkie
owoce pospadały, a Sapieha skar−
żył się potem, że nie ma jabłek ani
wiśni". 

Po studiach i święceniach ka−
płańskich rozjechali się do swoich
parafii, o sobie jednak nie zapo−
mnieli. Ks. Wojtyła odwiedził ks.
Koniecznego także w Lędzinach

w jego rodzinnym domu (może
upamiętnić ten pobyt? − MR). Pra−
wie każdego roku spotykali się na
koleżeńskich zjazdach, przeważ−
nie w czerwcu. Gdy Karol Wojty−
ła przyjechał 26 czerwca 1962 r.
na spotkanie do Gaszowic, gdzie
ks. Franciszek był wówczas pro−
boszczem, został na noc. Nie za−
brał ze sobą piżamy. Ks. Koniecz−
ny pożyczył mu koszulę. Tę ko−
szulę, w której spał przyszły pa−
pież, ksiądz przechowuje do dziś.
Nawet, gdy Karol Wojtyła został
papieżem, nie skończyły się spo−
tkania koleżeńskie.

Siostra Teresa Kostyra
Papież Jan Paweł II podczas

swojej pielgrzymki duszpaster−
skiej w 1989 roku odwiedził Za−
mbię. Nocował w Nuncjaturze
Watykanu w Lusace. 3 maja do−
szło tam do spotkania z blisko 40
Polakami pracującymi w Zambii:
księżmi, zakonnicami i świecki−
mi. Siostra Irena (Teresa Kostyra)
służebniczka starowiejska, uro−
dzona w 1927 roku na Blychu pra−
cowała wiele lat w Zambii w Nun−
cjaturze. Miała nadzwyczajną
okazję spotkać się bezpośrednio
z Papieżem. Została pochowana
w Lusace (1994 r.).

Stanisław Achtelik
Jan (wieloletni pracownik od−

działu szybowego KWK "Piast"
w Lędzinach) i Helena Achteliko−
wie wychowali pięcioro dzieci.
Dwoje z nich poświęciło swoje ży−
cie służbie Bogu i Kościołowi.
Syn Stanisław (1953 r.), proboszcz
parafii w Ławkach, w 10. rocznicę
święceń kapłańskich wraz kolega−
mi z rocznika zostali przyjęci
przez Jana Pawła II w Rzymie. 

Jadwiga Achtelik
Siostra księdza Stanisława − Ja−

dwiga (ur. 1958 r.) wstąpiła w 1979
roku do zakonu Służebniczek Naj−
świętszej Marii Panny. Została
skierowana do pracy w klasztorze
w Kanadzie, w Edmonton. Pracuje
wśród Indian. Po wizycie w USA,
20.09.1987 r. papież na jeden dzień
zatrzymał się w Kanadzie, gdzie
koncelebrował mszę i wygłosił ho−
milię. Podczas tej jednodniowej
wizyty doszło do spotkania z sio−
strami służebniczkami. Jedną
z nich była siostra Adria (klasztor−
ne imię Jadwigi Achtelik).

Jan Wyciślok
Emerytowany pracownik KWK

"Ziemowit". Urodzony w Imieli−
nie, zamieszkały w Chełmie Ślą−
skim. Podczas pielgrzymki do Wa−
tykanu w maju 2001 roku grupa
została przyjęta przez Ojca Święte−
go. Ks. Robert Kaczmarczyk − wi−
kary parafii Trójcy Świętej przed−
stawił papieżowi każdego z uczest−
ników. Mimo zaawansowanej już
choroby, papież po przedstawieniu
grupy zapytał: "Czy to ten Chełm
koło Oświęcimia?".

Józef Krupiński
Podczas drugiej pielgrzymki do

Polski, w 1983 r., Jan Paweł II
odwiedził Katowice. 20 czerwca
o godz. 17.40 wylądował helikop−
terem na Muchowcu, gdzie już od
rana w strugach deszczu i wyłado−
waniach atmosferycznych na to
spotkanie czekało 1,5 miliona
wiernych. Gdy zbliżał się do ołta−
rza − zagrzmiało. Ojciec Święty
miał się uśmiechnąć i powiedzieć
do siebie: "Oj, Ślązoki, Ślązoki −
nawet papieża pieronami witocie!"
(cytat wg ks. Andrzeja Suchonia,
podczas tej uroczystości głównego
ceremoniarza seminaryjnego).

Wśród ofiarujących dary Ojcu
Świętemu była delegacja górni−
ków, a w niej pracownik kopalni
"Ziemowit", ś.p. Józef Krupiński −
górnik i poeta. Był "wniebowzię−
ty" z powodu tego, że był wybrań−
cem z kilkusettysięcznej braci gór−
niczej, w imieniu których mógł
oddać hołd Papieżowi. 

Stanisław Orlicki
Pracownik oddziału przygoto−

wawczego kopalni "Ziemowit".
Jego pasją są biegi na długich dy−
stansach oraz maratony. W 2001 r.
S. Orlicki pokonał 15.000 biega−
czy na zawodach w Rzymie i zna−
lazł się w grupie sportowców,
którzy spotkali się z Papieżem.
Miał okazję uklęknąć przed nim
i porozmawiać…

Śmierć Jana Pawła II była
wstrząsem nie tylko dla Polski.
Przed Jego grobem codziennie
przechodzą tłumy. 30 kwietnia
2006 r. przebywający w Rzymie
wraz z żonami związkowcy ZZ
"Kadra" (92 osoby) odwiedzili
grób Jana Pawła II. Za zgodą służ−
by watykańskiej zostawili na nim
rzeźbę św. Barbary i listy z prośba−
mi do Zmarłego… ��"J"&
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ZAPROSZENIA
Jan Paweł II i lędzinianie
O DAWNYCH LĘDZINACH I ICH MIESZKAŃCACH
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Stać mnie 
na lepszą grę

DAWIDEM KARLIKIEM, obrońcą MKS Lędziny

�Jak pokazali w "Teleexpresie", jakaś
gmina w Polsce ma zespół wokalny pod
nazwą "Buraky". Tworzą go: BU−
rmistrz, RA−dni i KI−erownicy wydzia−
łów urzędu. My nie mamy takiego zespo−
łu. Nasi samorządowcy chyba gorzej
śpiewają, ale za to świetnie grają w piłkę
nożną i kolejny raz wygrali turniej samo−
rządowców powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego o puchar Przewodniczącego Rady
Miasta Lędziny.

20 kwietnia w hali ośrodka "Centrum"
w turniejowe szranki stanęło 5 drużyn
(oprócz reprezentacji Bierunia), w skład
których wchodzili radni (wszystkich ka−
dencji) oraz po jednym pracowniku urzędu
− miasta, gminy i starostwa.

Lędziny wyprzedziły bezpośrednio re−
prezentacje Bojszów i Powiatu. Bogdan
Gwóźdź został królem strzelców (8 zdoby−
tych bramek). ���

Znowu wygrali
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�"Żeglarstwo to nie sport − to
charakter" twierdził sir F. Chi−
chester, bo kształci takie po−
stawy i umiejętności, które
pomogą młodemu człowieko−
wi wejść w dorosłe życie.
Przez "bramę na szeroki
świat" przejdzie uczeń po ma−
turze niosąc bagaż przemyśleń
i doświadczeń, pełen pozy−
tywnych postaw i wszech−
stronnych umiejętności, które
ułatwią mu karierę zawodo−
wą, wykreują go na "prawe−
go" obywatela i odpowie−
dzialnego rodzica.

W oparciu o autorski pro−
gram wychowawczy "Brama
na szeroki świat", opracowany
przez Helenę Palkę, w Powia−
towym Zespole Szkół od kilku
lat prowadzona jest edukacja
żeglarska. W szkole powstało
Młodzieżowe Koło Ligi Obro−
ny Kraju, które swoim działa−
niem obejmuje młodzież całe−
go powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego.

W programie edukacji co−
rocznie "żelaznymi" punktami
są: biwaki w Ośrodku Yacht
Clubu "OPTY" w Chełmie
Śląskim, regaty w klasie "Ze−
fir", biwak integracyjny dla
osób niepełnosprawnych, wa−
kacyjny rejs dwutygodniowy

z udziałem podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lędzinach oraz
wigilia żeglarska oraz Festiwal
Szanty i Piosenki Żeglarskiej
"KEJA", który w tym roku
odbył się 28 marca w sali kina
"Piast" już po raz czwarty. 

Celem tego festiwalu jest
propagowanie żeglarstwa

i rozwijanie zdolności mu−
zycznych młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimna−
zjalnych. W części konkurso−
wej wzięło udział 65 uczniów
z 8 szkół, którzy rywalizowali
o nagrody ufundowane przez
Powiat Bieruńsko−Lędziński,
Urząd Miasta Lędziny i Za−
rząd Wojewódzki LOK.

Jury I nagrodę przyznało ze−
społowi "Happy Crew" z Mło−
dzieżowego Domu Kultury nr
1 w Bytomiu, który brawuro−
wo odśpiewał autorską szantę
"Tym, co odpłynęli" i (a'ca−
pella) "Jacht rock and roll".
Szantymeni z Bytomia zdoby−
li uznanie publiczności, od
której oprócz owacji otrzyma−
li w nagrodę tort w kształcie
żaglówki. 

II miejsce za piosenki "Pijany
żeglarz" i "Pacyfik" wyśpiewał
zespół "Ars Nova" (działający
pod opieką Sylwii Wituły−Maj−
chrzyk przy MOK w Lędzi−
nach). III miejsce przyznano ze−
społowi "Lebry i Mątwy", dzia−
łającemu w naszym Powiato−
wym Zespole Szkół pod opieką
Włodzimierza Ferdeka, za
szanty: "Pod Sztokfiszem"
i "Johny comes down to Hilo". 

Również pozostali wyko−
nawcy: Krzysiek Szymaszek
z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu
Nowym, zespoły z LO i PZS
w Bieruniu oraz "Moderato"
z Gimnazjum nr 2 w Lędzi−
nach, spisali się znakomicie
i zasłużyli na gorące oklaski
licznej widowni.

Imprezę zakończył gościn−
ny występ zespołu "Perły
i Łotry" z Tychów.

Kolejny festiwal, pod nową
nazwą "Róża Wiatrów", już za
rok. �����

"Róża Wiatrów" zastąpi 
"
Keję"

+,-�./!-0��.1/!1��230.45��671/01

3-,6.�8-09!1-6�,/!45�4.9�6-14.:0�45

��
��������
���������	����
�������������
������	��
����;������ ����	�
<=���>��>�����	%

�������?�����������@	<���	�������������
	 �������
	���������
�1A!B$$$&A**&B �/C���-�%

���������� !�<=
<=�����
	�������
 ����
!������"

������� ��	#
	 �
$

���#
���#
������	 �%���������
������	&��	#


&(� B*& &D$ 6%A?)?� 8�%E A D���
&��
���& )��

&

'���������	�
������������
���
����
������
�%����
�����������	����
��������������#
(��)

����
� �������
�������
�	������	�*
� ��������	
�����������	����
��������������
+�����

!������
������������
��������
����
��
�������
����������
����
������
�����������)����)

��	�#


,���	��
����	������
����
��
	��������
��
	�����
�����
�����������-
�%�
�����������
��	�)

������-
����������
������������
� ���������
	�
	������
��������
����	������
�����	�
�����	

� �����
��	�%����
� ���������	����
������#

:��
������
�<�
���	
�	"� $�$$$�$$����.���	���"
����	�����������
�������
�������/#

8����
�����>���	���	��� ��	��&A��
�
�&$$*����� ������AD��$�

� �
�	�$A��,�������	
��
�����	����������������	F�	���??�

0������	���
���������
��
�����
	������	
	&	 ���������
�����%�
1������
 �������-
 ����)

�����
,���������������
� 2���
'�������������-
���#
$34)$35-
��%#
.34$/
$6)77)566
	�	#
$3-

47-
$8
	 ����#
��
9#43
��
65#43#


,G161"� 89741� !-9HI� �67�/094.1� �
�	���<���
� ����� �
� �����	�� 	�����������

��������	�������� >	������	�� 	�@���
<�	���>�	<�������
���
� �
>�	<���������F�� �	���	>	�

,�������	
��
�����	����������������	F�	���

"���$�
67����
�
&����6
�����
(((
	���� ��

7
#
8
#
9
5
1



Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

ul. Lędzińska 55, 43−143 Lędziny
Opracowanie redakcyjne:

Marian Ryglewicz
Realizacja wydawnicza:

Petit−Media, tel. 798−824−767
e−mail: petit_mediaBgazeta.pl 

Druk: PRODRUK Katowice
Za treść reklam redakcja 

nie odpowiada.

�A

�Doskonale wypadł start na−
szych lędzińskich zawodni−
ków w ósmych powiatowych
zawodach balonów na ogrzane
powietrze. W klasie standard
I miejsca wywalczyły Kamila
Zdebik i Magdalena Żurek
z SP 3. W klasie otwartej
I miejsce zajął Łukasz Gra−
bowski, II − Renata Szala i To−
masz Synowiec (z Ośrodka
Błogosławiona Karolina) a III
− Weronika Komandera z SP 3.

W imprezie dla młodzieży
szkół podstawowych i gimna−
zjów (a także − po raz pierwszy

− podopiecznych z Ośrodka
Błogosławiona Karolina), które
odbyły się 29 marca na stadio−
nie sportowym "Pogoni" Imie−
lin, uczestniczyło 50 zawodni−
ków.

Starty oceniali sędziowie Ma−
rek Lizak, Sylwia Komandera,
Marek Czamberg i Bogusław
Jagoda. Sędzią startowym był
Ryszard Gawlik. Kierownikiem
imprezy był  Andrzej Malorny.
Za całą imprezę organizacyjnie
odpowiadał Franciszek Musioł,
prezes Zarządu Powiatowego
Ligi Obrony Kraju. �

Sukces naszych modelarzy
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Upominki promocyjne Urzędu Miasta za nadesłanie prawidłowych rozwiązań krzyżówki
z numeru marcowego (Pisanek kolorowych, świąt wesołych no i zdrowych) otrzymują Ry−
szard Grzesica, Maria Karbowy i Patrycja Poluszak. Nagrody są do odebrania w Referacie
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych UM w Lędzinach, ul. Lędzińska 47 (II piętro).
Wśród osób, które do 16 maja na powyższy adres nadeślą poprawne rozwiązania krzyżów−
ki z tego numeru, rozlosujemy 3 kolejne komplety upominków miejskich.
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Festiwal ósemek
�9 kwietnia w sali "Piast"
odbył się V Powiatowy Festi−
wal Muzyki i Tańca. W impre−
zie zorganizowanej przez
Gimnazjum nr 1 im. Janusza
Korczaka wzięło udział 8 ze−
społów wokalno−instrumen−
talnych i 8 tanecznych) oraz 8
solistów i duetów − łącznie
220 wykonawców − uczniów
szkół powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego oraz gimnazjów
tyskich. Występy młodych
muzyków i tancerzy oceniali
Roman Jochymczyk (przewo−
dniczący jury), Mariola Jaro−
min, Eleonora Stefanek, Joan−
na Zamasz i Franciszek Mo−
skwa.

Jak zgodnie stwierdzili juro−
rzy oraz Józef Domaradzki,
dyrektor G−1, poziom arty−
styczny festiwalu rośnie z ro−
ku na rok, o czym − podobnie
jak o wyrównanym poziomie −
niech świadczy, że jury przy−
znało aż trzy nagrody ex ae−
quo oraz trzy dodatkowe wy−
różnienia.

Koncert Laureatów odbę−
dzie się w maju. Wszyscy za−
interesowani zostaną poinfor−
mowani o dokładnym termi−
nie. �
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