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Urząd Miasta  
Lędziny 

„PRYM” 
Hurtownia Farmaceutyczna „PRYM” jest rodzimym przed-

siębiorstwem działającym na rynku od 1991 roku.  
W początkowym okresie działalności zaopatrywała stosun-

kowo niewiele aptek oraz sklepów zielarsko-medycznych z tere-
nów Śląska, koncentrując się na sprzedaży ściśle zdefiniowanego 
asortymentu towarowego.  

12-letnie doświadczenie dyrekcji i personelu „PRYM-u” za-
procentowało znacznym powiększaniem się grona odbiorców, to-
też w chwili obecnej hurtownia działa na rzecz zaopatrzenia po-
nad 250 klientów z terenów Górnego Śląska, jak również znaczą-
cego obszaru województwa małopolskiego i opolskiego. Niestety 
z potencjalnych ośmiu lędzińskich jednostek handlowych prowa-
dzących sprzedaż towarów farmaceutycznych jedynie jedna do-
konuje zakupów w „PRYM-ie”,  cóż „najtrudniej  być prorokiem 
we własnym kraju...” 

W ostatnim dziesięcioleciu zmiany na rynku towarów i usług 
pociągnęły za sobą daleko idące zmiany na rynku pracy. Hurtow-
nia „PRYM” jednak z roku na rok zapewniała zatrudnienie coraz 
większej ilości pracowników, obecnie zatrudnia 11 osób zajmu-
jących się sprzedażą oraz dystrybucją oferowanych przez siebie 
towarów. 

Z początkiem 2003 roku właściciel hurtowni, Piotr Duda, 
wykorzystując tendencje rozwojowe oraz motywując się potrzebą 
ciągłego inwestowania otworzył firmową jednostkę handlową w 
Gliwicach przy ul. Jedności 5. Siedziba firmy znajduje się przy 
ul. Olimpijskiej 16 w Lędzinach.  

Zachęcając do współpracy życzymy zdrowia wszystkim 
mieszkańcom Lędzin. 
 
 
Ciesząca się dobrym jedzeniem, miłą i szybką obsługą restaura-
cja „Jantar”, mieszcząca się przy stacji paliw „Petrochemia Płock 
DK – 1 Lędziny” organizuje przyjęcia okolicznościowe, min. we-
sela, komunie, roczki, stypy, przyjęcia urodzinowe oraz spotka-
nia szkolne. Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych 
usług. Telefon: 326-69-20, 0502-097-508 lub fax. 326-69-21.  
 

„Dożynki 2003” 
Tegoroczne lato dobiegło końca, świadczyć o tym mogą 

udane obrzędy dożynkowe, które miały miejsce w niedzielę 
14 września na stadionie MKS Lędziny. Tego dnia lędzińscy 
rolnicy wraz z włodarzami miasta, zaproszonymi gośćmi i 
mieszkańcami świętowali trochę mniej obfite, ale udane 
zbiory. Piękna letnia pogoda, która dopisała wszystkim 
zgromadzonym – momentami ok. 2000 i bogaty repertuar 
imprezy wpłynęły na udany przebieg obchodów dożynko-
wych, które w tym roku wzbudziły niezwykłe zainteresowa-
nie. Warto wspomnieć i wymienić niektóre osoby, które do-
łożyły starań, aby tegoroczne dożynki pozostały w pamięci 
wszystkich uczestników. Prace nad przygotowaniem imprezy 
trwały od ponad dwóch miesięcy i wymagały dużych zdol-
ności organizacyjnych i zaangażowania. Dożynkowy i „do-
mowy nastrój” zawdzięczamy występom lokalnych grup tan-
cerskich i muzycznych oraz zespołu folklorystycznego z Lę-
dzin. Ideą jaka przyświecała organizatorom dożynek była 
chęć przedstawienia „naszego” dorobku kulturalnego, któ-
rym jak się okazało możemy się śmiało poszczycić.   

Gospodarzem tegorocznych dożynek był: Burmistrz Mia-
sta Władysław Trzciński, a starostami Aneta Okoń i Marek 
Przybyła. Oboje są rolnikami z dzielnicy Smardzowice i byli
najmłodszymi starostami w historii organizowanych dożynek 
w okresie samorządności miasta Lędziny.  

Korzystając z okazji chciałbym Państwu przedstawić w 
kilku zadaniach lędzińskie rolnictwo. Skupione jest ono w 
dwóch rejonach w naszym mieście, w obrębie ul. Sobie-
skiego i Łanowej oraz w Górkach wzdłuż ulicy Szenwalda, 
przy której znajduje się najwięcej gospodarstw rolnych z 
prawdziwego zdarzenia o powierzchni 10-50 ha, a nawet 
powyżej 100 ha. Obszar użytków rolnych w Lędzinach zaj-
muje 60-70% powierzchni miasta, czyli około 1950 ha. Licz-
ba gospodarstw wynosi 350, spośród nich wyróżniamy 20 
gospodarstw 10-15 hektarowych, 14 o powierzchni 15-20 ha 
i po dwa w przedziałach 20-30 i 50-100 ha. Gospodarstwa  są 
w wysokim stopniu zmechanizowane, na jeden ciągnik przy-
pada 10 ha użytków rolnych. Na polach uprawiane są głów-
nie rośliny zbożowe: pszenica, żyto, jęczmień, owies, rzepak 
a także ziemniaki, rośliny pastewne. Uprawiane rośliny sta-
nowią bazę paszową dla produkcji zwierzęcej, głównie by-
dła, którego jest około 900 sztuk i trzody chlewnej – powyżej 
1000 szt., pozostały inwentarz stanowi niewielki odsetek. 

Na terenie miasta działają: dwa kółka rolnicze, jedno w 
Lędzinach a drugie w Górkach, dwie sekcje oddziału Pol-
skiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych   c.d. str. 2 
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 W lipcowym nr „BIL-a” pisałem o robotach publicznych 
na terenie naszego miasta. W ramach tych robót zostały 
powołane dwie grupy osób, które ogólnie mówiąc zajmują 
się ulepszeniem wizerunku naszego miasta. Urząd Miasta 
wraz z Powiatowym Urzędem Pracy powołał dwie grupy 
osób. Do zadań jednej z tych grup należy przeprowadzenie 
bieżących remontów na terenie placówek oświatowych w 
Lędzinach. Wakacje dla młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich dobiegły już końca w związku z 
tym chciałbym w tym numerze Biuletynu dokładnie opisać te 
prace, które zostały już przeprowadzone i których wykonanie 
dobiega końca. Dla wielu uczniów lędzińskich szkół koniec 
wakacji oznaczał powrót do wyremontowanych pomieszczeń 
klasowych. Mam nadzieję, że zarówno młodzież jak i rodzice 
docenią wykonane prace i wspólnie wszyscy zadbamy, aby z 
tych „nowych” pomieszczeń mogły korzystać następne rocz-
niki młodych Lędzinian. Chciałbym również podkreślić, że 
w tej chwili utrzymanie tych placówek leży w gestii gminy, a 
o tragicznym stanie finansów naszego miasta wspominałem 
zarówno ja jak i inni pracownicy urzędu na łamach „BIL-a”. 
W artykule „Straż Miejska Informuje” w sierpniowym nr 
„BIL-a” komendant SM przedstawił jak część lędzińskiej 
młodzieży spędziła wakacje, dlatego chciałbym szczególnie 
rodzicom zwrócić uwagę, aby doceniła wkład wniesiony w 
poprawę wizerunku szkół i uzmysłowiła swoim pociechom 
ich wartość. 

Na terenie lędzińskich szkół zostały przeprowadzone lub 
trwają następujące prace: 
1. Szkoła Podstawowa nr1: 

• wymiana wykładzin PCV w 5 klasach nowej części 
szkoły; 

• malowanie ciągów korytarzowych w nowej części szko-
ły; 

• malowanie klatki schodowej w nowej części szkoły. 
2. Szkoła Podstawowa nr3: 

• kapitalny remont ubikacji i łazienek szkolnych na parte-
rze i  I piętrze łącznie z wymianą okien – inwestycja 
miejska; 

• malowanie ciągów korytarzowych i wybranych sal lek-
cyjnych; 

• naprawa obróbki blacharskiej dachu  po ostatniej ( 1 lip-
ca br. ) wichurze. 

3. Szkoła Podstawowa nr4: 
• remont kapitalny schodów wejściowych do szkoły; 
• malowanie korytarzy, szatni, pomieszczeń dydaktycz-

nych; 
• naprawa okien i posadzek w ramach szkód górniczych. 

4. Gimnazjum nr1: 
• prace budowlano-modernizacyjne związane ze zmianą 

funkcji niektórych pomieszczeń szkoły;  
• malowanie ciągów korytarzowych. 

5. Gimnazjum nr2 
• malowanie ciągów korytarzowych i klatek schodowych; 
• malowanie wybranych pomieszczeń dydaktycznych.  

6. Miejskie Przedszkole nr1: 
• malowanie kuchni i pomieszczeń zaplecza; 
• malowanie wszystkich okien w przedszkolu; 
• naprawy tynkarskie na zewnątrz przedszkola. 
7. Miejskie Przedszkole nr2: 
• prace budowlano- modernizacyjne związane ze zmianą 

funkcji niektórych pomieszczeń przedszkola. 
Marek Spyra

 

a 15 lędzińskich hodowców należy do mysłowickiego 
Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza.  

Dożynki były również świętem działkowców, 250 z nich 
jest członkami Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Zie-
mowit”. 

Starosta dożynek Marek Przybyła jest bardzo młodym 
rolnikiem, który wiedzę teoretyczną zdobył w Technikum 
Rolnym. Uprawia wraz z gruntami dzierżawionymi około 40 
ha, głównie zboża i ziemniaki. Hoduje też trzodę chlewną w 
ilości 250 szt., a w cyklu rocznym około 400 szt. Gospodar-
stwo prowadzi wraz z matką.     

Starościna, pani Aneta Okoń prowadzi gospodarstwo 
wraz z mężem. Przejęli oni gospodarstwo po rodzicach, jego 
powierzchnia wraz z dzierżawami wynosi około 9 ha. Upra-
wiają zboża, ziemniaki i utrzymują hodowlę trzody chlewnej, 
w ilości ok. 30 szt.  

Dekoracje, wystawy i część muzyczno-taneczna zostały 
przygotowane przez: 

� dożynkowy chochoł – państwo Śmiłowscy i Przybyła, 
przy udziale Alojzego i Lidii Palka, 

� wystawa płodów rolnych – Polski Związek Ogrodów 
Działkowych, pani Bielecka i Rozmus, 

� szkolny zespół wokalno – instrumentalny „Moderato” 
prowadzony przez Jana Walę; zespół „Lędzinianie” pod 
kierownictwem pana Moskwy oraz Orkiestra KWK 
„Ziemowit” – pan Latocha, 

� wystawa drobnego inwentarza – Związek Hodowców 
Drobnego Inwentarza, 

� wystawa gołębi pocztowych – Sekcja II z Hołdunowa 
pod kierownictwem pana Zygmunta Patalong, 

� wystawa dorobku pszczelarzy – pan Jabłoński i Stani-
sław Czempas, 

� ING Bank Śląski – Jacek Pyrek i Jolanta Pańta. 
Życzeniem wszystkich nas jest, aby wszystkie ob-

chody dożynkowe przebiegały w tak przyjemnej atmosferze i 
przy tak sprzyjającej pogodzie, ale o tym zadecyduje czas, a 
przede wszystkim aura. Bo to, czy rolnicy i my wszyscy 
również w przyszłości będziemy zadowoleni z płodów ze-
branych i prezentowanych na uroczystościach dożynkowych 
zależy w głównej mierze od pogody i urodzaju. Chciałbym 
wszystkim podziękować za przygotowanie i udział w „Do-
żynkach 2003”. 

Marek Spyra i Jerzy Kowalski

Szanowni Klienci PGK „Partner”! 
W miesiącu wrześniu wszyscy klienci naszej firmy 

zalegający z opłatami za nasze usługi otrzymają kolejne we-
zwania do zapłaty nieuregulowanych należności. W związku 
z tym zwracam się z apelem o dobrowolne niezwłoczne ure-
gulowanie zaległości płatniczych względem naszej spółki. 
Zgodnie z prawem jesteśmy upoważnieni do ściągania na-
leżności na drodze sądowej od naszych dłużników. Ten spo-
sób jest jednak uciążliwy i kosztowny, a przypominam, że 
koszty egzekucyjne ostatecznie i tak ponoszą ww. osoby. Nie 
chcemy jednak od razu sięgać do tych metod i dlatego mam 
nadzieję, że mój apel nie pozostanie bez odzewu. 

Z poważaniem: 
Prezes PGK” Partner 

J. Cebulski
 

Prace remontowe w placówkach oświatowych „Dożynki 2003” c.d. 

Należności wobec PGK „Partner” 
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Jednym z ważniejszych punktów ostatniej sesji było 
sprawozdanie z działalności Burmistrza z wykonania uchwał 
Rady Miejskiej i z działalności w okresie między sesjami, a 
przerwa trwała prawie 2 miesiące. Władysław Trzciński,” 
tradycyjnie już”, rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia 
stanu finansów miasta. Rzeczowo zaprezentował on strukturę 
dochodów gminy oraz jej zobowiązań. Wśród źródeł finan-
sowania miasta Burmistrz wymienił przede wszystkim opłatę 
eksploatacyjną pobieraną od kopalni oraz podatek od osób 
fizycznych. Dzięki staraniom Urzędu Miasta podatki do kasy 
miasta zaczęły od pół roku wpływać terminowo. Z drugiej 
strony Burmistrz zwrócił uwagę radnych na coraz większe 
ociąganie się Kompanii Węglowej S.A do której należy 
KWK „Ziemowit” z regulacją zobowiązań zaległych z lat 
1998-2001. W ramach procesu restrukturyzacji górnictwa i 
przyjęciu nowej ustawy przez Sejm miasto ma otrzymać w 
przyszłości pakiety papierów wartościowych będących formą 
spłaty długu. Burmistrz postanowił jednak wystąpić o win-
dykację zobowiązań wystawiając do Urzędu Skarbowego ty-
tuły wykonawcze egzekucji. Główną przyczyną pustek w ka-
sie urzędu jest konieczność spłaty kredytów zaciągniętych 
przez miasto w poprzednich latach, oraz zadłużenie w obec-
nej kadencji. Dlatego też Władysław Trzciński apelował do 
radnych, aby poważnie zastanowili się jak rozwiązać zaist-
niały problem, gdzie szukać oszczędności aby pozyskać 
środki potrzebne do pobudzenia  inwestycji na terenie gminy. 

Kolejny punkty wystąpienia Burmistrza stanowiło przed-
stawienie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, dotyczącej zaciągnięcia przez gminę trzyletniego kre-
dytu na zakup od Agencji Mienia Wojskowego prawa wła-
sności do terenów na Wapience, koszt transakcji to 800 000 
PLN, plus koszty notarialne. Następnie Burmistrz zapoznał 
radnych z zaawansowaniem prac budowlanych i montażo-
wych na oczyszczalni ścieków oraz przedstawił wyniki roz-
mów z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. Przy 
budowie oczyszczalni występuje niewielkie opóźnienie w 
stosunku co do zaplanowanego harmonogramu, jednakże 
miasto konsekwentnie dyscyplinuje wykonawcę, aby wywią-
zał  się ze swoich zobowiązań. Burmistrz dokładnie przed-
stawił problemy, jakie zaistniały w trakcie rozmów z przed-
stawicielami Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
dotyczące budowy rurociągu wodnego o przekroju 400mm 
zasilającego Miasto od strony dzielnicy Ławki. Duża część 
rurociągu przebiega przez tereny prywatne 182 właścicieli. 
Zaprezentował on szczegóły ugody między jednym z właści-
cieli, któremu zaproponowano odszkodowanie, które w czę-
ści będzie regulowane przez miasto (drugą część pokrywa 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów). Ta część zo-
stała zamieniona na wkład a conto w przetarg o ziemię –
czyli z kasy miasta nie ginie żadna złotówka. Drugim pro-
blemem, z którym musiał uporać się Burmistrz było niedopa-
trzenie sprzed kilku lat, na skutek którego jeden z mieszkań-
ców stał się właścicielem cieku wodnego odprowadzającego 
wszystkie nieczystości z dzielnicy Hołdunów i również ten 
problem doczeka się być może szczęśliwego rozwiązania. 

Na koniec swego wystąpienia Władysław Trzciński 
przedstawił sposób na czasowe zagospodarowanie budynku 
byłego „Domu Górnika nr 2”. Na skutek tymczasowego za-
wieszenia planów lokalizacji prokuratury i sądu na terenie 
Lędzin Burmistrz zaproponował, iż na okres kilku lat III –cie 
piętro budynku będzie przeznaczone na lokale mieszka-
niowe. Następnie przedstawiono sytuację w miejskich   

„Sesja Rady Miasta z dn. 28.08.2003” 
 

placówkach oświatowych odwiedzonych przez Burmistrza w 
ostatnich dniach wakacji. Władysław Trzciński podziękował 
dyrektorom szkół, wszystkim pracownikom i rodzicom 
uczniów za trud włożony w remonty i odnawianie budynków 
szkolnych. Podkreślił, że edukacja to przyszłość i że jednym 
z obowiązków władz miasta jest zapewnienie dzieciom go-
dziwych warunków do zdobywania wiedzy. 

Na ten cel pieniądze „muszą” się znaleźć! Znaleźć musi 
się około 2mln PLN. Do najważniejszych inwestycji należą: 
ocieplenie dachu sali gimnastycznej w SP nr 4; naprawa 
gzymsu oraz termomodernizacja dachu w SP nr 1; naprawa 
dachu i wymiana stolarki okiennej w SP nr 3; naprawa sto-
larki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 i 
2 oraz Przedszkolu nr 1 i 2 ,naprawa elewacji budynku, mo-
dernizacja instalacji wodnokanalizacyjnych i elektrycznych 
w Przedszkolu nr 2; wymiana centralnego ogrzewania w 
Gimnazjum nr 2. Wymienione sprawy to jedynie część na-
praw i modernizacji, dla których Rada Miasta musi znaleźć 
środki pieniężne w budżecie na 2004 rok. 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Sportu i 
Kultury należało do ostatniego punktu wypowiedzi Burmi-
strza. Przedstawił on skład Rady Fundacji w osobach: Prze-
wodniczący - Władysław Trzciński, V-ce Przewodniczący –
Franciszek Wala, Sekretarz - Mirosław Drzyzga; Członko-
wie: Zygfryd Ścierski, Jerzy Żołna, Czesław Rozmus, Józef 
Ścierski; Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Sportu -Andrzej 
Kostyra, V-ce Prezes - Eugeniusz Pluszczyk. Praca w Radzie 
Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki bę-
dzie wykonywana społecznie bez wynagrodzenia. 

Następnie Burmistrz poinformował radnych że zysk z 
działalności fundacji za I półrocze wynosi 130 000 PLN oraz 
zapoznał obecnych z projektem budowy na gruntach fundacji 
stacji paliw znajdującej  się przy ul. Pokoju – na wysokości 
wjazdu do Osiedla Centrum II  w stronę torów kolejowych 
(mającej funkcjonować już do końca bieżącego roku). Na 
koniec zwrócił uwagę, że radni zobowiązani są interesować 
się sytuacją w fundacji, jako że działa ona na terenie miasta i 
że Lędziny mają w jej władzach swoich przedstawicieli. 
Burmistrz rozwiał wątpliwości jednego z radnych dotyczące 
poręczenia kredytu na budowę stacji. Zapewnił, że zabezpie-
czenie kredytu stanowić będzie hipoteka działki, na której 
ma stanąć stacja, i że miasto nie będzie musiało ręczyć za 
zdolność kredytową fundacji. Po zakończeniu sprawozdania, 
Burmistrz podziękował za uwagę i zachęcił obecnych do za-
dawania pytań. Pytań nie było.             Marek Spyra 
 Tematy na sesję dn. 25.09.2003 

1.   Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta. 
2.   Podjęcie uchwały w sprawie:   
a/  skargi Pani Katarzyny Sroczyńskiej na działalność Burmistrza 
Miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w sprawie niezgodnego z 
prawem wypowiedzenia umowy o pracę, 
 b/  zmian w budżecie miasta na 2003 rok,  
c/  zmiany  w Uchwale Nr CCCXXIX/09/02 z dnia 26.09.2002 Rady 
Miasta dotyczącej zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej długotermi-
nowej z NFOŚ i GW w Warszawie,  
d/  zmiany  w Uchwale Nr CCCXXX/09/02 z dnia 26.09.2002 Rady 
Miasta dotyczącej zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej długotermi-
nowej z WFOŚ i GW w Katowicach,  
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z kontroli wykonania uchwał 
Rady Miasta, 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta z wykonania 
uchwał Rady Miasta oraz działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje i zapytania. 
6. Wnioski i oświadczenia radnych. 
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Głównym tematem poruszanym na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej było bezrobocie. Radni nie dyskutowali jednak o sytuacji ma-
kroekonomicznej naszego kraju, lecz postanowili się skupić na pro-
blemach lokalnych. Informacje przedstawił Marcin Ulrych – za-
stępcę kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach; o sytu-
acji bytowej bezrobotnych mieszkańców Lędzin mówiła Aleksandra 
Skwara-Zięciak – dyrektor MOPS. 

Z danych statystycznych wynika, iż stopa bezrobocia w kraju w 
przeciągu ostatniego półrocza spadła o 0,3% i wynosi obecnie 
17,8%, niestety w naszym województwie (jako jedynym w Polsce) 
pozostała ona na niezmienionym poziomie 16,5%. Powiat Bieruń-
sko-Lędziński ze wskaźnikiem 7,1%, jest powiatem ziemskim o 
najniższym bezrobociu w województwie; jednakże nasze miasto z 
7,7% stopą bezrobocia jest ostatnią gminą powiatu. Statystyczny 
bezrobotny mieszkaniec Lędzin to kobieta poniżej 24 roku życia, 
mająca wykształcenie zasadnicze zawodowe, pozostająca bez pracy 
ponad 12 miesięcy. Tak więc na tle kraju i województwa wypada-
my nieźle, ale jednak u naszych sąsiadów jest lepiej. Dokładna licz-
ba lędzińskich bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym 
urzędzie pracy wynosi 913, co prawda zmalała ona w ostatnim pół-
roczu o 37 osób, jednakże wciąż stanowi problem na tyle istotny, iż 
jest obiektem szczególnej troski władz miasta. 

Radni poznawszy rozmiary zjawiska mogli zastanowić się nad 
obrazem sytuacji społecznej lędzińskich bezrobotnych. Aleksandra 
Skwara-Zięciak zwróciła szczególną uwagę na problem rosnącej 
przestępczości wśród młodocianych, pochodzących z rodzin do-
tkniętych bezrobociem. Brak pracy nie jest bowiem problemem 
jednostki, często wpływa on na sytuację całej rodziny. Poruszony 
został problem minimum egzystencji oraz minimum socjalnego. Za-
trważająco niska jest średnia wysokość zasiłku celowego, wynosi 
ona rocznie 880PLN na rodzinę. Według dyrektor Skwary-Zięciak 
część problemów rozwiąże „Ustawa o zatrudnieniu socjalnym”. Dy-
rektor zwróciła uwagę, że realizacją tej ustawy winien zająć się 
burmistrz. Nie wskazała jednak żadnego źródła, z którego burmistrz 
mógłby pozyskać środki finansowe na to zadanie. 

Jako ostatni, przed dyskusją na temat bezrobocia w Lędzinach, 
wystąpił radny Jerzy Żołna – szef Komisji Edukacji, Kultury, Spor-
tu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Stwierdził 
on, iż nie da się od razu rozwiązać problemu i trzeba działać w spo-
sób systematyczny. Przedstawił on cztery, narzędzia mające pomóc 
władzom w walce z bezrobociem: spotkania z absolwentami szkół 
(raz na rok), stypendia dla studentów (będące właściwie zwrotnymi 
pożyczkami), pozyskanie inwestora oraz polepszenie dojazdu do 
miejsc pracy. 

Po wysłuchaniu opinii specjalistów radni podjęli dyskusję. Jako 
pierwszy wypowiedział się przewodniczący Bogusław Szarzyński, 
który zwrócił uwagę na fakt, iż sytuacja gospodarcza kraju niestety 
nie pozwala zbyt optymistycznie spoglądać na to co dzieje się w na-
szym mieście. Przypomniał radnym, że bezrobocie jest dla wielu 
osób tragedią osobistą, że należy z nim walczyć poprzez stwarzanie 
instrumentów, które pozwolą zahamować wzrost liczby bezrobot-
nych. Według szefa Rady Miasta atutem Lędzin jest lokalizacja, 
trzeba ją tylko umieć wykorzystać. 

Kolejnymi radnymi, którzy podjęli dyskusję na trudny temat by-
li: Bożena Fijoł, Jan Gruca oraz Jan Podolski. Stwierdzili oni, iż 
jednym z rozwiązań jest aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez rozmowy z lędzińskimi biznesmenami i obniżenie opodat-
kowania podmiotów gospodarczych.  

Na koniec dyskusji głos zabrał burmistrz Władysław Trzciński. 
Właściwie jedynie on rzeczowo przedstawił konkretne czynności 
podejmowane w celu obniżenia bezrobocia. Przypomniał o „rato-
waniu” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” dają-
cego zatrudnienie ponad 70 osobom. Nowe miejsca pracy powstaną 
w budowanej oczyszczalni ścieków. Dzięki staraniom burmistrza na 
terenie Lędzin działalność gospodarczą zamierzają podjąć trzy fir-
my. Do atutów Lędzin, obok lokalizacji, Władysław Trzciński zali-
czył uzbrojony teren pod drobną wytwórczość i rzemiosło. W od-
powiedzi na propozycję aktywizacji lędzińskiego biznesu burmistrz 
zapowiedział spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, mające się 
odbyć już w październiku. Przypomniał on również, że ogromnym 
problemem miasta pozostaje kopalnia „Ziemowit” – nie została ona 

co prawda wytypowana przez Kompanię Węglową do zamknięcia, 
ale będą do niej przeniesieni górnicy z innych, likwidowanych zakła-
dów. Tak więc nie ma tu co liczyć na nowe miejsca pracy dla miesz-
kańców Lędzin. 

Najlepiej starania władz miasta w walce z bezrobociem podsu-
mował jeden z radnych, który wprost zapytał zebranych na sesji czy 
zrobili wszystko, aby dać ludziom pracę. Od razu sam odpowiedział 
na to pytanie: „Nic żeście nie zrobili! Z wyjątkiem burmistrza!”. 

Radni o bezrobociu w Lędzinach 

„Przede wszystkim Oficerska” 
W dniu 15.09. br. odbyło się posiedzenie Komisji Handlu, 

Usług, Komunikacji i Porządku. Udział w nim wzięli: V-ce Starosta 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Bernard Bednorz, Przewod-
niczący Rady Powiatu Joachim Pinocy oraz Przedstawiciele Powia-
towego Zarządu Dróg: Dyrektor Józef Piechula oraz Inspektor 
Grzegorz Górecki. Celem spotkania było omówienie wszystkich 
niewykonanych robót porządkowo-kosmetycznych na drogach na-
leżących do powiatu znajdujących się na terenie gminy Lędziny. 
Przedstawiciele powiatu zostali zapoznani z zastrzeżeniami jakie 
wynikły z przeprowadzonej wizji lokalnej w tym samym dniu. Te-
matem wiodącym wymagającym natychmiastowej interwencji ze 
strony powiatu okazało się utrzymanie porządku i czystości na ulicy 
Oficerskiej, jak również sprawa przejazdu kolejowego na ulicy 
Hołdunowskiej. W obu sprawach wyjaśnień podjął się V-ce Staro-
sta powiatu Bernard Bednorz, który jeżeli chodzi o egzekwowanie 
trójstronnego porozumienia dotyczącego ulicy Oficerskiej zapewnił 
zebranych, iż osobiście zajmie się sprawą ww. ulicy. Natomiast je-
żeli chodzi o wykonanie remontu na przejeździe kolejowym na ul. 
Hołdunowskiej – to istotnie jest to sprawa skomplikowana, bowiem 
właścicielem jednego torowiska jest PKP, zaś drugiego KWK 
„Ziemowit”. Sam powiat nie może wykonywać żadnych remontów 
na tym odcinku jezdni.  

W tej samej sprawie w dn. 18.09. podczas posiedzenia Sesji 
Rady Powiatu zabrał głos Burmistrz Lędzin Władysław Trzciński. 
Wystąpił on do Rady Powiatu z prośbą o zmobilizowanie Powiato-
wego Zarządu Dróg, aby doprowadził do należytego stanu przejaz-
dy kolejowe. Intencją burmistrza było również regularne sprzątanie 
ulic: Oficerskiej - dwa razy w tygodniu oraz Ułańskiej, Hołdunow-
skiej i Pokoju – raz w tygodniu.                 Marek Spyra 

Informacja 
W dniach od 06.10.2003 r. do 08.10.2003 r. w godz. 9 00 – 15 00 

zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych mężczyzn 
urodzonych w 1985 roku. Rejestracja odbędzie się w Urzędzie Mia-
sta Lędziny w pok. 013 (parter). 
1. Do rejestracji przedpoborowi obowiązani są zgłosić się w miej-
scu wskazanym w określonym terminie oraz winni przedstawić: 
- dowód osobisty ( tymczasowy dowód osobisty) lub inny doku-
ment pozwalający stwierdzić jego tożsamość, 
- dokument stwierdzający wykształcenie (ostatnie świadectwo 
szkolne) 
2. Przedpoborowy, trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się 
do rejestracji wskutek kalectwa, lub ułomności, może obowiązek 
ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby z najbliższego 
otoczenia. 
Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoboro-

wych od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie 
określonym. 

3. Wobec przedpoborowego nie zgłaszającego się do rejestracji w 
określonym terminie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny może 
być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone zo-
stanie przymusowe doprowadzenie przez Policję do Urzędu Miasta, 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 
2002 r. Nr 21 poz. 205 z późn. zmianami). 
4. Niezależnie od środków przymusu w pkt. 3 przedpoborowy nie 
zgłaszający się w określonym terminie i miejscu do rejestracji w 
myśl art. 224 cyt. wyżej ustawy podlega karze grzywny, albo karze 
ograniczenia wolności. Takiej samej karze i grzywnie podlegają 
przedpoborowi, którzy nie przedstawią dokumentów nakazanych w 
pkt. 1.            insp. ds. obronnych i OC: Krystyna Piątek  
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MKS „Lędziny” jest kontynuatorem ponad sześćdziesięciolet-
niej tradycji zorganizowanego sportu w naszym mieście. Obecnie 
klub skupia ponad stu zawodników. 

Od 14.05. br. w klubie działa nowy pięcioosobowy zarząd wy-
brany na walnym zebraniu.  W jego skład wchodzą: Roman Piekorz 
– prezes klubu, Augustyn Uszok – v-ce prezes ds. finansowych, 
Edward Urbańczyk – v-ce prezes ds. organizacyjno-sportowych 
oraz Jan Bogacki i Mariusz Trzciński. Wynikiem nowych zmian są 
spotkania zarządu odbywające się w każdy poniedziałek oraz raz w 
miesiącu walne zebranie zakończone pisemnym protokołem z pod-
jętymi uchwałami. Ten model pracy ma na celu przyśpieszenie i 
przejrzystość działania przez zarząd.  

MKS „Lędziny” jest wspierany przez Urząd Miasta, KWK 
„Ziemowit” oraz Związek Zawodowy „Górników” działający w 
kopalni „Ziemowit”. Zarząd klubu już pozyskał kilku nowych spon-
sorów i szuka kolejnych. Aby przywrócić klubowi dawną świetność 
sprzed kilkunastu lat jest jeszcze wiele do zrobienia i zarząd z za-
dowoleniem i wdzięcznością przyjmie każdą ofertę pomocy i 
współpracy. 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przyznania klu-
bowi licencji wiele musi się zmienić w najbliższym czasie na sta-
dionie. Jedną z koniecznych zmian jest wymiana siedzisk na tzw. 
indywidualne. Nowy zarząd stara się sprostać tym wyzwaniom i już 
poczynił pierwsze kroki by stadion i jego otoczenie spełniały wy-
mogi  PZPN-u. 

Zmiany nastąpiły również w składzie drużyn. Przybyło wielu 
nowych chętnych do uprawiania piłki nożnej. Pierwsza drużyna se-
niorów gra obecnie w IV Lidze Śląskiej zaś rezerwy od tego sezonu 
w katowickiej klasie „B”. Drużyny młodzieżowe tj. juniorzy (liga 
podokręgu), trampkarze starsi i młodsi grają z drużynami tyskiego 
podokręgu. W drużynie IV-ligowej prowadzonej przez trenera Ka-
zimierza Szachnitowskiego gra obecnie pięciu nowych zawodni-
ków, są nimi: Łukasz Doktor, Damian Nyga, Tomasz Mijalski, Ra-
fał Przemyk i Tomasz Volkert. Po wielu latach MKS „Lędziny” w 
klasie”B” okręg katowicki zagra ponownie z „Lechią 06” Mysło-
wice, HKS Szopienice czy tez AKS „Wyzwolenie” Chorzów. Starsi 
kibice z pewnością pamiętają te zespoły. 

W nowym sezonie za wyniki rezerw jako trener odpowiada Ka-
zimierz Rozmysłowski, który zapowiedział również wiele zmian 
kadrowych. Zadaniem Łukasza Doktora i Mirosława Wowro jako 
trenerów juniorów i trampkarzy jest szukanie nowych „gwiazd” 
wśród naszych rodzimych piłkarzy, by w przyszłości MKS miał 
liczną grupę własnych wychowanków w I drużynie. 

Członek Zarządu MKS „Lędziny” Jan Bogacki 
 

MKS „Lędziny” sportową wizytówką miasta 

Od pewnego czasu w naszym mieście pojawili się tzw. zbieracze 
złomu. Ostatnimi czasy pod szyldem zbierania złomu znikają z na-
szych ulic również kratki ściekowe i pokrywy studzienek kanalizacyj-
nych. Nie muszę chyba tłumaczyć jak wielkie stwarza to zagrożenie 
dla użytkowników dróg i pieszych. Kradzież koszy na śmieci i innych 
metalowych elementów wyposażenia miasta naraża nas z kolei na 
ogromne straty finansowe. 

 W związku z tym po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta przy-
wracamy zbiórkę złomu i przy okazji przedmiotów wielkogabaryto-
wych. Zbiórka będzie przeprowadzona 2 razy w roku na koszt miasta, 
jej harmonogram podajemy poniżej. 

 Uzyskane ze zbiórki złomu pieniądze zostaną przeznaczone na 
pokrycie kosztów skradzionych bądź zdewastowanych elementów 
wyposażenia ulicznego, co niestety ma miejsce w ostatnim czasie bar-
dzo często. Niszczone i dewastowane są nie tylko znaki drogowe, 
lampy uliczne, wiaty przystankowe, ale również ostatnio zostały pod-
palone iglaki na skwerach w dzielnicy Hołdunów. Komu to przeszka-
dza? Nie wiem. Nie bądźmy zatem obojętni na zauważane przejawy 
niszczenia naszego dobra wspólnego. Pieniądze te mogłyby zostać 
przeznaczone na inne pilne zadania. 

 Pierwszą zbiórkę planujemy w dniach 29.09. – 03.10. br. Oto do-
kładny harmonogram: 

29.09. (poniedziałek) Hołdunów, Smardzowice, Świniowy. 
30.09. (wtorek) Lędziny, z wyjątkiem ulic z dnia 02.10. 
01.10. (środa) Blych, Zamoście, 
02.10. (czwartek) Lędziny, ulice Pokoju, Paderewskiego, Asnyka, 

osiedla: Rachowy, PKP, Kolonia Piast, Centrum I oraz Centrum II. 
03.10. (piątek) Górki i Goławiec 

Prezes PGK „Partner” J. Cebulski

Urząd Stanu Cywilnego 

W lipcu br. w lędzińskiej porodówce urodziło się 22 dzieci, w tym 8 chłopców i 14 dziewczynek (dla porównania: w lipcu 2002r. – 16 dzieci). Natomiast w sierpniu br. przyszło na świat 12 dzieci, 6 chłopców i 6 dziewczynek. Nadal najpopularniejsze imiona to Julia, Wiktoria oraz Jakub i Kamil. W ostatnim czasie rodzice nadają swym pociechom nieco oryginalne, mniej znane imiona, takie jak: Laura, Maja, Nadia, Daria, Marcel. W lipcu i sierpniu br. sporządzono 17 aktów małżeństwa. Trzy pary zawarły związek małżeński przed kierownikiem USC, natomiast 14 par przed osobą duchowną (ślub konkordatowy) w kościołach p.w. Św. Anny, Chrystusa Króla, Św. Klemensa. Burmistrz Miasta tradycyjnie odwiedził jubilatów: Helenę i Alfonsa Banisz, którzy świętowali 50-lecie pożycia małżeńskie-go oraz Marię Stachura, która w sierpniu skończyła 90 lat. Jesz-cze raz Nasze najlepsze życzenia, dużo zdrowia i radości oraz kolejnych jubileuszy.  Latem w lędzińskim USC zarejestrowano 7 zgonów. USC prosi o zgłaszanie osób, które będą obchodziły jubile-usze: 50, 60 i 75 lat związku małżeńskiego oraz rocznice uro-dzin 90, 95 i 100 lat.            Kierownik USC: Irena Kuc  

„Zbieracze złomu”  

„Słoneczne wakacje w mieście” 
 Z inicjatywy Burmistrza Miasta Władysława Trzcińskiego, po 

raz pierwszy w roku bieżącym doszło w Lędzinach do organizacji 
akcji letniej dla dzieci spędzających wakacje w mieście.  

Organizatorem akcji pod nazwą „Słoneczne Wakacje w Mieście 
– Lędziny 2003 był MOPS. Autorami programu i bezpośrednimi 
wykonawcami zaś, pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej. 

Akcja skierowana była do tych wszystkich młodych ludzi w 
wieku od 7 do 18 lat, którzy albo czuli się trochę zagubieni w swo-
im środowisku, albo też z różnych względów nie mieli okazji spę-
dzić wakacji poza miastem. 

Mimo, że akcja ogłoszona została zaledwie na kilka dni przed 
rozpoczęciem, zgłosiło się sporo, bo aż 37 dzieci. Uczestnicy wy-
brali sobie zajęcia, które szczególnie ich interesowały. Nie wszyscy 
uczestniczyli w przygotowanym programie systematycznie. Ale ci 
wytrwali (21) codziennie z radością i zapałem oddawali się zaba-
wie, choć zapewne z żalem liczyli dni pozostałe do końca wakacji.  

Podczas akcji letniej zorganizowane zostały różnego rodzaju 
gry i zabawy dostosowane do wieku i potrzeb adresatów programu, 
które dostarczyły świetnej zabawy, miały znaczący wpływ na bu-
dowanie poczucia własnej wartości, nauczyły prawidłowej komuni-
kacji. Do zajęć należały między innymi: basen i zajęcia internetowe 
(jeden raz w tygodniu), turnieje gier planszowych, olimpiada spor-
towa, wycieczka zabytkami Lędzin (klasztor sióstr Świętego Karola 
Boromeusza z 1904 roku, kapliczką św. Orfeusza, kościół św. Kle-
mensa z 1770 roku, Owczarnię z 1610 roku i Zameczek z 1600 ro-
ku.), ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawy plastyczne nad zale-
wem, konkurs „1 z 10”, Familiada. 

Szkoda tylko, że brakuje w mieście innych propozycji bądź 
partnerów, którzy z pracownikami Mops i Świetlicy chcieliby 
uczestniczyć w letniej akcji. Żeby jednak oddać sprawiedliwość za-
znaczyć należy, że w tym roku do akcji włączyła się Miejska Bi-
blioteka Publiczna, zapraszając do wspólnej wycieczki (21 sierpnia) 
szlakiem lędzińskich zabytków. 

Zajęcia na basenie i w pracowni internetowej umożliwiły zaś i 
zasponsorowały Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki oraz Firma „Prograf”. 

Dziękujemy Wam bardzo Drodzy Uczestnicy za wspólnie spę-
dzony czas i dobrą atmosferę. Zapraszamy w przyszłym roku. 

Dyrektor MOPS: Aleksandra Skwara-Zięciak
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 OD REDAKCJI: Przypominam wszystkim przedsiębiorcom i handlowcom o trwającej akcji bezpłatnej promocji lędzińskich przedsiębiorców na łamach  „BIL-a”. Zapraszam wszystkich do dalszej wspól-pracy przy tworzeniu biuletynu. Będę wdzięczny za wszelkie informacje o tym co dzieje się w naszym mieście. Wszelkie zapytania prosimy kierować do Referatu Kultury:  tel. 216-65-11 w. 14 lub 34, e-mail: ue@ledziny.pl, tel. kom. 0503635912 Redaktor Biuletynu Informacyjnego „Lędziny”: Marek Spyra

UM  LĘDZINY 
www.ledziny.pl          e-mail: um@ledziny.pl Centrala: 216 65 11, fax 216 65 08 

Burmistrz Miasta: wew. 22 
Przewodniczący Rady Miejskiej: wew. 31 
Sekretarz Miasta: wew. 12 
Skarbnik: wew. 17 
Straż Miejska: wew. 32 
Dyżurny Komisariat Policji: 216 75 40, 216 78 18 
Państwowa Straż Pożarna Tychy: 227 20 11, 227 30 22 
Ochotnicza Straż Pożarna Lędziny: 216 62 57 
Pogotowie Ratunkowe: 327 49 99 lub 999 
Pogotowie Gazowe: 227 31 24 lub 992  
Rozmowy Burmistrza z mieszkańcami: Wtorek     12.00–16.00
Dyżury Przewodniczącego RM:      Czwartek   15.30–16.30
Dyżury Wice-przewodniczących:          Poniedziałek 16.00–17.00  
Dyżury Radnych:                        Poniedziałek 15.00–16.00

OGŁOSZENIA Dnia 11.10 br. w Lędzinach PZS odbędzie się I Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Miasta Lędziny. Turniej odbędzie się w czterech kategoriach 
wiekowych, w dwóch blokach. W bloku dopołudniowym 
rozpoczynającym się o godz. 1000 wystąpią dzieci w katego-
riach wiekowych 10-11 lat oraz 12-13. W bloku popołu-
dniowym  młodzież w kategoriach 14-15 oraz amatorzy po-
wyżej 16 roku życia. Po raz I w Lędzinach zaprezentuje się 
Klub Tańca Towarzyskiego „Crazy Dance” działający przy 
UM w Lędzinach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
obejrzenia popisów młodych tancerzy.  

 
 Rejonowy Urząd Poczty Katowice informuje, że od dnia 

01.09.2003 r. ulegają zmianie godziny pracy UP Lędziny 1. 
Urząd będzie czynny w godzinach od 900 do 1800. 

 
28 września 2003 r., w niedzielę o godz. 1000, w budynku 

Fundacji Rozwoju Sportu w Lędzinach odbędzie się turniej 
skatowy o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny. Organizato-
rami są Klub Skat OSP Lędziny oraz Urząd Miasta. 

 
 Od dnia 22.09. br. w Urzędzie Miejskim Lędziny wysta-

wione będą obrazy w ramach IX Pleneru Malarskiego z cy-
klu „Widziane z Górki Klemensowej”. Organizatorem wy-
stawy jest UM Lędziny i Klub Plastyka „Kontrast”. 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej P.W. w Lędzi-nach ul. Lędzińska 18 jest przedsiębiorstwem państwowym po-wołanym przez Ministra Gospodarki w 1976 r. Przez te lata na trwałe wpisało się w krajobraz gospodarczy miasta. Początkowa działalność zakładu nastawiona była głównie na obsługę branży górniczej i z nią też wiązano nadzieję na dalszy rozwój. Jednak lata 90-te przyniosły nieoczekiwany przełom w dalszym funkcjonowaniu firmy. Zaczęły się wtedy zmiany strukturalne sektoru górniczego i jego kłopoty finansowe, co skutkowało spadkiem zapotrzebowania na materiały górnicze, a co za tym idzie zmniejszeniem przychodów przedsiębiorstwa. Dlatego też podjęto decyzję o poszerzeniu działalności, głównie poprzez wprowadzenie do obrotu materiałów budowlanych, któ-re obecnie stanowią ponad 80% ogółu sprzedaży. W okresie prosperity, przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 100 pracowników, natomiast na dzień dzisiejszy jest praco-dawcą 32 osób.  Obecnie przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest sprzedaż hurtowo-detaliczna szerokiego asortymentu materia-łów budowlanych takich jak:  Wyroby hutnicze, cement, wapno, atlas, wata szklana, styro-pian, wełna mineralna, ceramika budowlana, cegły, pustaki, po-krycia dachowe i wiele innych.  W celu pozyskania klientów stosuje się wiele udogodnień między innymi: - sprzedaż ratalna, - umożliwienie składowania zakupionych materiałów, - indywidualne negocjacje cenowe przy zakupie większej ilości materiałów. Poza tym oferowane są towary wysokiej jakości, fachowa i miła obsługa oraz konkurencyjne ceny w tym segmencie rynku. Przedsiębiorstwo dysponuje obszernymi i dobrze wyposażo-nymi magazynami, co pozwala na odpowiednie wyeksponowa-nie towaru oraz jego sprawny załadunek. Ważnym  atutem przedsiębiorstwa jest też jego lokalizacja w centrum miasta z bardzo dogodnym dojazdem. Niewątpliwie głównym celem każdego pracownika zakładu jest zadowolenie klienta, a solidność i wiarygodność to cechy, które ugruntowały dobrą pozycję na tak trudnym obecnie rynku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia magazynów przed-siębiorstwa i zakupu oferowanych materiałów budowlanych. Świadczymy również usługi bindowania. Numer tel. 216-66- 52,    326-52-80           adres e-mail  pgm@pgmpw.com.pl   
 

„PGM” 

Biblioteka SP nr 3 wraz z Miejską Biblioteką Publiczną  ogła-
szają konkurs literacki a temat “Moje miasto i region są piękne”. Do 
konkursu zapraszamy  młodzież szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Forma prac dowolna – proza, poezja, rysunek, plakat. Kon-
kurs trwa od września do grudnia 2003r. 

Prace należy dostarczyć do Biblioteki SP nr 3, ul. Hołdunowska 
13 lub do MBP,ul. Lędzińska 86. Bliższe informacje o konkursie 
pod nr tel. 21-67-524 (p. Elżbieta Ostrowska). 

Gimnazjum nr 2 

W ramach występów związanych z obchodami tegorocz-nych Dożynek, na stadionie MKS-u wystąpił szkolny zespół wokalno – instrumentalny „Moderato”, prowadzony przez Jana Walę. Członkowie zespołu ubrani w regionalne, śląskie stroje zaprezentowali przede wszystkim repertuar śląski, choć znala-zły się tam również popularne piosenki młodzieżowe jak np. „Wszystko się może zdarzyć” A. Lipnickiej. Opiekun zespołu był bardzo zadowolony z występu swoich podopiecznych, a i zgromadzona publiczność nie szczędziła braw. Podczas wizyty w Hołdunowie, ksiądz Arcybiskup kato-wicki Damian Zimoń, zaszczycił swoją obecnością również Gimnazjum. 19.09. br. spotkał się z nauczycielami i pracowni-kami szkoły. W ramach tej wizyty, w dniach 8 i 12 września, w szkole gościł ksiądz wizytator metodyczny Zdzisław Brzezinka. Obserwował on zajęcia prowadzone przez katechetki pracujące w G2. Ich praca, a także ogólna atmosfera panująca w szkole, bardzo mu się podobała. Opuszczał więc nasze mury z uśmie-
chem.                             Joanna Hachuła 


