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od 14 do 16 lutego 
tego roku pomimo 

pełnego zaangażowania
pracowników i sprzętu.
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MZOZ
ma karetkę

Od lutego Miejski Zespół Opieki

Zdrowotnej ma własną karetkę do

transportu pacjentów. Samochód

wyposażony jest w nosze, zestaw

butli tlenowych i specjalistyczne

oświetlenie. Mimo, że główną fun−

kcją karetki jest transportowanie

chorych, może ona służyć także

do udzielania pierwszej pomocy.

Auto warte 130 tysięcy złotych

MZOZ sfinansował z własnych

środków. Dzięki tej inwestycji ZOZ

nie będzie już zmuszony do korzy−

stania z usług transportowych ob−

cych firm i ponoszenia związanych

z tym kosztów. 

Do Bierunia
jak dotychczas

Władze Bierunia postanowiły

dokładać się do autobusów linii

931 i 995, pokrywając koszty kur−

sowania tych linii na swoim tere−

nie. To dobra wiadomość dla lę−

dzinian, którzy uczą się lub pracu−

ją w Bieruniu. Komunikacyjny

Związek Komunalny Górnośląskie−

go Okręgu Przemysłowego gotów

był bowiem skrócić trasę obu linii

tak, by kończyły bieg w Lędzinach,

gdyby Bieruń odmówił partycypacji

w kosztach utrzymania wspomnia−

nych autobusów. Uchwała bieruń−

skiej Rady Miasta podjęta została

na pół roku.

Tegoroczna zima, choć dość krótka, zdążyła
przynieść zarówno silne mrozy jak i obfite opady
śniegu. Na dodatek zjawiska atmosferyczne, towa−
rzyszące zimowej aurze przyszły w niekorzystnej
kolejności. Gdyby bowiem najpierw napadało
śniegu, a potem przyszedł mróz, ziemia nie prze−
marzłaby tak głęboko, jak faktycznie się stało. Po−
nieważ jednak śniegu jako izolatora przed mrozem
zabrakło, grunt przemarzł na ponad metr głęboko−
ści, czyli do miejsca, gdzie biegną rury wodociągo−
we. W efekcie na 22 lutego mieliśmy w mieście po−
nad 100 odcinków zamarzniętych wodociągów,
które należą do tyskiego Rejonowego Przedsiębior−
stwa Wodociągów i Kanalizacji i dwa na sieci za−
rządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko−
munalnej „Partner”. Część mieszkańców straciła
więc dostęp do bieżącej wody.

Problem zamarzających wodociągów pojawił się
ponad dwa tygodnie temu, kiedy słupki rtęci wska−
zywały od kilkunastu do dwudziestu paru stopni
mrozu. Wtedy woda zamarzła w 30 miejscach.
Z upływem czasu sytuacja stawała się coraz gorsza,
bo liczba zamarzniętych odcinków rur wzrosła do
65, by obecnie osiągnąć liczbę 103 i to pomimo, że
brygady RPWIK, wzmocnione dodatkowo ludźmi
spoza przedsiębiorstwa, około 30 odcinków sieci już
udrożniły. Znowu zemściło się to, że pierwszy przy−
szedł mróz, a po nim dopiero śnieg. Bo jako się rzek−
ło śnieg, który mógł wcześniej chronić ziemię przed
przemarzaniem, teraz izoluje ją przed dodatnimi od
paru dni temperaturami. Zamiast więc tajać, ziemia
trzyma ujemne temperatury.

W 80% przypadków pozamarzały przyłącza do do−
mów, w pozostałych odcinki sieci magistralnych.
Z pomocą pozbawionym wody mieszkańcom ruszył
zarówno RPWiK dostarczając w miejsca objęte awa−
rią wodę nadającą się do spożycia, jak i Urząd Miasta,
który od 15 lutego zaangażował Ochotniczą Straż Po−
żarną w dowóz wody do celów socjalnych, wspierając
w ten sposób w działaniach spółkę wodociagową. Do−
stawy wody będą trwały tak długo, jak długo mie−
szkańcy będą odcięci od bieżącej wody, czyli szacun−
kowo przynajmniej do połowy marca.

22 lutego odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie
burmistrza Wiesława Stambrowskiego, jego zastępcy
Marka Bani, doradcy burmistrza ds. wojskowych, za−
rządzania kryzysowego i obrony cywilnej Jana Sło−
ninki i naczelnika Wydziału Infrastruktury i Gospo−
darki Miejskiej Jacka Saternusa z prezesem RPWiK
Krzysztofem Zalwowskim i jego zastępcą Markiem
Dygoniem. Ustalono na nim harmonogram dostaw
wody pitnej do mieszkańców i liczbę samochodów,
które będą ja rozwozić, przedyskutowano też zakres
robót, które zostaną wykonane w Lędzinach przez
RPWiK.

– Przedstawiciele RPWiK poinformowali nas tak−
że, że usuwając awarie zamierzają jednocześnie gro−
madzić dane, które posłużą do stworzenia mapy tere−
nów zagrożonych zamarzaniem wodociągów w przy−
szłości z podaniem przyczyn tych zagrożeń – relacjo−
nuje wiceburmistrz Marek Bania – Każdy przypadek
ma zostać potraktowany osobno w zależności od tego,
jaki fragment rury zamarzł, jaka jest jej lokalizacja
i z jakiego materiału jest wykonana. Na podstawie te−

go dokumentu przygotowany zostanie plan usuwania
zagrożeń, żeby w przyszłości nie dochodziło już do
sytuacji, jaką mamy dziś.

PGK „Partner”, natomiast, ma problem z rurocią−
giem magistralnym biegnącym w stronę osiedla Ra−
chowy i zamarzniętymi rurami w okolicy sklepików
przy kopalni. 

– Największym zmartwieniem jest ograniczenie
dostaw wody do osiedla – przyznaje prezes PGK
„Partner” Piotr Buchta – Woda, co prawda ciągle pły−
nie przez wodociąg, ale przy zmniejszonym ciśnieniu
wody, przez co lokatorzy z górnych pieter mogą mieć
suche krany.

Na szczęście jednak czynny jest osiedlowy hydrant,
z którego mieszkańcy mogą czerpać wodę. Mogą też,
korzystając z uprzejmości sąsiadów, nabierać wody
na niższych piętrach budynków. Ekipy „Partnera” wy−
kryły już zator i starają się go rozpuścić ogrzewając
w tym miejscu rurę. Jeśli zabieg się powiedzie, wodo−
ciąg odzyska niebawem pełną drożność. mj

Przez siarczyste mrozy pozazamarzały rury

– Staraliśmy się utrzymać koszty
funkcjonowania przedsiębiorstwa na
jak najniższym poziomie, żeby zmini−
malizować ich wpływ na stawki odbio−
ru ścieków – mówi Piotr Buchta, prezes
PGK „Partner” – Dzięki temu mogliś−
my podnieść stawki zaledwie o 2%,
choć jeszcze rok wcześniej było to pro−
cent 13.

Spółka ogranicza koszty funkcjono−
wania pomimo, że w ubiegłym roku ru−
szyła budowa sieci kanalizacyjnej we−
dług wartego bez mała 200 milionów
złotych projektu p.n. „Uporządkowa−
nie gospodarki ściekowej w Gminie
Lędziny” i mimo planów zainwestowa−
nia w tym roku prawie półtora miliona
złotych z własnych środków w realiza−
cję projektu (milion jako uzupełnienie
wkładu własnego) i rozszerzenie go za
kwotę 450 tysięcy o prace, których on
nie obejmuje, czyli na przykład doku−
mentację budowy przyłączy i sieci ka−
nalizacyjnej nie objętej wspomnianym
projektem.

– Spodziewamy się też wzrostu opłat
za korzystanie ze środowiska, które po−

biera Urząd Marszałkowski, kosztów
badań ścieków, kosztów energii, podat−
ków, wywozu odpadów itp. – dodaje
prezes Buchta.

550 tys. na dopłaty do stawek za od−
biór ścieków dla mieszkańców to nie
jedyne wydatki miasta na sprawy zwią−
zane z kanalizacją w mieście. – Projekt

budowy kanalizacji z oczyszczalnią
w Lędzinach jest dofinansowany ze
środków unijnych w 85%, resztę miasto
musi wyłożyć z własnych środków –
tłumaczy burmistrz Wiesław Stam−
browski – W związku z tym przekaże−
my w tym roku spółce „Partner” 2 mi−
liony na poczet tegoż wkładu własnego.

Pierwsze efekty budowania kanaliza−
cji już widać. Oczyszczalnia „Ziemo−
wit”, która będzie odbierać ścieki z ca−
łego miasta oprócz Hołdunowa (dziel−
nica ma już swoją oczyszczalnię), goto−
wa będzie w listopadzie. Jeśli wstępne
plany na ten rok się powiodą, wykona−
na zostanie też kanalizacja sanitarna
i deszczowa w ul. Pokoju.

– Zamierzamy wykonać kanalizację
na ulicy Pokoju – zdradza zamierzenia
P. Buchta – Chcemy wykorzystać fakt,
że powiat wspólnie z miastem będzie ją
modernizował i przy okazji robót dro−
gowych wykonać swoje prace.

W tym roku także powinna ruszyć
budowa kanalizacji w ulicy Dziko−
wej na wysokości zabudowań i na
Padererwskiego, gdzie miasto będzie
równocześnie kontynuowało rozpo−
czętą w ubiegłym roku wymianę wo−
dociągu.

Oczyszczalnia „Ziemowit” ruszy
pełną parą w 2014 roku, kiedy ścieki
z wszystkich poza Hołdunowem dziel−
nic zaczną do niej spływać nowo po−
wstałą siecią kanalizacyjną. mj

7 złotych i 35 groszy netto będzie od kwietnia kosztować odbiór metra sześciennego ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Partner”. To 13 groszy więcej, niż w roku 2011, wzrost wynosi więc 2%. Dla porównania stawki, które weszły w życie w 2011 roku były wyż−
sze od obowiązujących rok wcześniej o 13% (81 groszy netto). Dodatkowo do ceny każdego metra ścieków miasto dopłaci mieszkańcom po
złotówce i 30 groszy netto. Realnie więc opłata za ścieki wyniesie w 2012 i na początku 2013 roku 6 złotych i pięć groszy netto.

Koszty na wodzy, 
inwestycje pełną parą

Nowo wybudowany osadnik wtórny.
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Z PRAC RADY MIASTA 

Sprawozdania z działalności
Jednym z ważniejszych punktów styczniowej sesji Rady Miasta były spra−

wozdania z działalności zarówno całej Rady, jak i poszczególnych komisji

branżowych. Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności od początku swo−

jej działalności w grudniu 2010 roku odbyła 22 posiedzenia, w tym 12 połą−

czonych z innymi komisjami, wydała 164 opinie oraz przyjęła 21 wniosków.

Komisja Infrastruktury opiniowała między innymi projekty uchwał z zakresu

zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, zaopa−

trzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, przedsięwzięcia wodociągowe

i kanalizacyjne, zamierzenia w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usłu−

gowego, projektów inwestycji drogowych w mieście. Statystyki Komisji Han−

dlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego w VI kadencji wygląda−

ją następująco: odbyło się 13 posiedzeń komisji, w tym 6 połączonych, wy−

dano 42 opinie, przyjęto 21 wniosków.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy

Społecznej poza opiniowaniem projektów uchwał ze swego zakresu zajmowa−

ła się także ofertą miejską na ferie i wakacje, budżetami miasta na lata

2011 i 2012, funkcjonowaniem oświaty i sportu w mieście oraz działalno−

ścią instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Do waż−

niejszych tematów, jakie na swoich 13 dotychczasowych posiedzeniach

podejmowała Komisja ds. Ochrony Środowiska zaliczyć można program likwi−

dacji niskiej emisji w mieście, dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

oraz dotacje do przyłączy kanalizacyjnych, realizację napraw w ramach szkód

górniczych, realizację planów ruchu KWK „Ziemowit”, analizę stanu przygoto−

wania miasta do ewentualnych podtopień, sprawy związane z budżetem mia−

sta. Kontrolną funkcję Komisja Rewizyjna sprawowała opiniując 11 sprawoz−

dań i 16 protokołów z sesji Rady Miasta, wydając dwie pozytywne opinie

o projektach uchwał, przeprowadzając kontrole działalności Miejskiego

Ośrodka Kultury i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz przygotowując wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta.

Lutowe posiedzenia komisji
Przed lutową sesją Rady Mia−

sta Komisja Handlu, Usług, Ko−

munikacji, Ładu i Porządku Pub−

licznego wysłuchała na swoim

posiedzeniu sprawozdania

przedstawicieli Państwowej Stra−

ży Pożarnej oraz Ochotniczej

Straży Pożarnej z działalności

w minionym roku. Komisja Infra−

struktury zaprosiła starostę powiatu bieruńsko−lędzińskiego, jego zastępcę

oraz lędzińskich radnych powiatowych na posiedzenie, które ma się zająć za−

sadami współfinansowania drogowych inwestycji powiatu na terenie miasta

i zapoznała się z wnioskiem mieszkańców do władz powiatu o budowę ronda

na skrzyżowaniu ulic Lędzińskiej i Pokoju. Koncepcję przedstawił radnym wi−

ceprzewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko−Lędzińakiego Marek Spyra. Zda−

niem starosty Bernarda Bednorza – pod warunkiem zgromadzenia niezbę−

dnych dokumentów – już około kwietnia powinna być przygotowana pełna in−

formacja na temat koncepcji realizacji zadania, źródeł finansowania i zlece−

nia wykonania dokumentacji technicznej. Radni zapoznali się także z doku−

mentacją techniczną Placu Farskiego, którego budowa ruszy w maju tego ro−

ku. Dokumenty zaprezentował i omówił inż. arch. Wojciech Klasa.

Na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy

Społecznej dominowała tematyka zdrowotna. Obecny na posiedzeniu dyrektor

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej poinformował radnych o kontraktach za−

wartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (w tym na badania mammografi−

czne), planach przeniesienia przychodni zdrowia w Goławcu do nowych pomie−

szczeń i zakupie nowej karetki dla MZOZ (piszemy o tym na str. 1). Radni wy−

słuchali ponadto sprawozdania z przebiegu ferii zimowych w mieście.

Wiodącym tematem Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności była

wysokość współfinansowania inwestycji drogowych powiatu przez budżet

miasta oraz realizacji akcji „Zima” przez spółkę Ekorec. Ciąg dalszy dys−

kusji o drogach powiatowych będzie się toczył, jako się rzekło, z udziałem

władz powiatu na jednym z najbliższych posiedzeń Komisji Infrastruktury.

Komisja ds. Ochrony Środowiska zajęła się sprawozdaniem KWK „Zie−

mowit” z realizacji likwidacji szkód górniczych oraz wycinką drzew wzdłuż

ul. Wygody, która jest drogą powiatową.

Komisja Rewizyjna, natomiast, poza wykonywaniem działań kontrolnych

założonych w rocznym planie pracy komisji kolejne już posiedzenie po−

święciła okolicznościom budowy dodatkowej bramy wjazdowej na teren

targowiska miejskiego od strony ulicy Fredry.

Sesja Rady Miasta
Głównym tematem lutowej sesji Rady Miasta był kontrakt z Narodowym Fun−

duszem Zdrowia na 2012 rok na usługi medyczne świadczone przez Miejski Ze−

spół Opieki Zdrowotnej. Informację na ten temat przedstawił dyrektor MZOZ An−

drzej Furczyk. Radni podjęli uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urzą−

dzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu−

nalnej „Partner”, zatwierdzenia taryf za odprowadzenie ścieki z terenu Lędzin

przez „Partnera” oraz wysokości dopłat do cen odbioru ścieków przez spółkę.

Rada przyjęła też sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego programu współpra−

cy z organizacjami pozarządowymi i wyznaczyła podmiot właściwy do realizacji za−

dań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. W zawiązku z ostat−

nią uchwałą Rada przyjęła stanowisko „w sprawie” nakładania na jednostki

samorżadu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania.

– To dowód na wysoką jakość prze−
prowadzanych badań, profesjonalizm
i kompetencje personelu pracowni
oraz, co najważniejsze, na bezpie−
czeństwo pacjentek i wiarygodne wy−
niki badań – komentuje Andrzej Fur−
czyk, dyrektor MZOZ.

LLęęddzziińńsskkii  mmaammmmooggrraaff
mmaa  wwsszzeellkkiiee  pprreeddyyssppoozzyy−−
ccjjee,,  bbyy  ssppeełłnniiaaćć  kkrryytteerriiaa
bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ii wwiiaarryyggoo−−
ddnnoośśccii,,  bboo  jjeesstt  aappaarraatteemm
nnoowwyymm,,  zzaalleeddwwiiee  33−−lleett−−
nniimm  aa jjeeggoo  oobbssłłuuggąą  zzaa−−
jjmmuujjąą  ssiięę  wwyykkwwaalliiffiikkoowwaa−−
nnee  oossoobbyy..  

A jednak po koniec 2010 roku
gruchnęła wieść, że zamiast kobie−
tom pomagać w zachowaniu zdro−
wia, tylko im szkodzi. Na dodatek
autorzy tych hiobowych wieści po−
woływali się na ten sam audyt Cen−
tralnego Ośrodka Koordynującego,
tyle, że z roku 2010.

– Faktycznie na podstawie przesła−
nych zdjęć z badań wykonanych w na−
szej pracowni dostaliśmy zaniżoną pun−
ktację – wyjaśnia dyrektor Furczyk –
Nie był to jednak dowód na to, że nasz
aparat jest przestarzały i szkodliwy
a wyniki badań przekłamane, a jedynie
efekt zwykłego nieporozumienia.

Ze względu na niejednoznaczny zapis
w dokumentach audytowych MZOZ za−
miast dwóch kompletów zdjęć (czyli
w sumie czterech) do skontrolowania
wysłał dwa zdjęcia. I chociaż zyskały

wysoką ocenę, to i tak na więcej, niż
50% punktów nie można było liczyć.

– Mam nadzieję, że ostatnie wyniki
audytu naszej pracowni mammografi−
cznej zakończą wszelkie spekulacje na
temat jakości usług przez nią oferowa−
nych – podsumowuje dyrektor MZOZ
– W Polsce profilaktyka raka piersi
i innych chorób nowotworowych ciąg−
le jeszcze pozostawia sporo do życze−
nia a poziom zachorowalności jest
ciągle za wysoki, więc kobiety do ba−
dań należy zachęcać, a nie straszyć, je−
śli odbywają się one w odpowiednich
warunkach i na dobrej jakości sprzęcie.

W Lędzinach z bezpłatnego bada−
nia piersi raz na dwa lata mogą sko−
rzystać wszystkie kobiety w wieku
50−69 lat. W razie potrzeby lekarze
kierują pacjentki na badania mam−
mografem częściej.

Jak mammografia,
to w naszym MZOZ−ie
Należąca do lędzińskiego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej pracownia mammograficzna świadczy
usługi na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki audytu przeprowadzonego w ubieg−
łym roku przez Centralny Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka pier−
si oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” Centrum Onkologii w Gliwicach. Badanie
przeprowadzono w oparciu kilka miarodajnych kryteriów, które – jak się okazało – miejska pracownia
spełnia w najwyższym, tzw. pożądanym stopniu. 

Siedziba Zarządu Oddziału Powia−
towego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych mieści się w Lędzinach,
w budynku starostwa powiatowego
przy Lędzińskiej 24. Do połowy lutego
była remontowana, więc pierwsze te−
goroczne zebranie tego aż 32−osobo−
wego zarządu z udziałem przedstawi−
cieli Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Tychach, zorgani−
zowano w sali konferencyjnej Powia−
towego Centrum Społeczno−Gospo−
darczego, mieszczącego się w tymże
budynku. Prowadził je sekretarz zarzą−
du, lędzinianin Stanisław Brzeskot,
a protokołował jak zwykle bojszowia−
nin Roman Horst. W zebraniu ucze−
stniczył też jako gość honorowy wi−
ceprzewodniczący Rady Powiatu Bie−
ruńsko−Lędzińskiego, Marek Spyra. 

W trakcie zebrania ustalono mię−
dzy innymi harmonogram lutowo−
marcowych walnych zebrań sprawoz−
dawczych w poszczególnych jedno−
stkach OSP naszego powiatu, wybra−
no komisję d.s. odznaczeń i wyróż−

nień, komisję d.s. współpracy z mło−
dzieżą i komisję d.s. pozyskiwania
środków finansowych na działalność
straży pożarnej w powiecie. Bardzo
bogato ilustrowaną prezentację multi−
medialną „Działania systemu ratowni−

czo−gaśniczego w 2011 roku na tere−
nie powiatu bieruńsko−lędzińskiego
i miasta Tychy” przedstawił też star−
szy brygadier Kazimierz Utrata, ko−
mendant miejski PSP w Tychach.

Mirosław Leszczyk

Obradowali strażacy
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Harmonogram dyżurów radnych:
W dniu 13 marca 2012 roku od godziny 17.00 do 18.00
dyżury będą odbywać się w następujących placówkach:
– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13

(radni: Janusz Gondzik, Jerzy Sklorz, Edward Urbańczyk, Jerzy
Żołna);

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karo−
la Miarki, ul. Paderewskiego 5 (radni: Eugeniusz Chrostek, Ka−
zimierz Gut, Błażej Musioł, Emil Piątek);

– Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Pokoju 29 (radna/y:
Krystyna Piątek, Andrzej Zwoliński);

– Zespół Szkół w Goławcu, ul. Goławiecka 36 (radna Teresa Ciep−
ły); 

W dniu 13 marca 2012 roku od godziny 18.00 do 19.00
dyżur będzie odbywać się w następującej placówce:
– Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Mor−

cinka, ul. Hołdunowska 72 (radne: Anna Gajer, Halina Resiak,
Krystyna Wróbel);

W dniu 14 marca 2012 roku od godziny 17.00 do 18.00
dyżur będzie odbywać się w następującej placówce:
– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13

(radna Anna Wójcik – Ścierska); 

W dniu 14 marca 2012 roku od godziny 17.00 do 18.00
dyżur będzie odbywać się w następującej placówce:
– Koło Pszczelarza, ul. Szenwalda 49 (radna Teresa Ciepły). 

Z A W I A D O M I E N I E
PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ZAWIADAMIA,

że w miesiącu marcu br. 
w okręgach wyborczych

ODBĘDĄ SIĘ
DYŻURY RADNYCH MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI

SERDECZNIE ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW MIASTA LĘDZINY DO UDZIAŁU W DYŻURACH
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Zebranie poprowadził Stanisław Brzeskot z Lędzin.
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Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bieruniu

organizuje

w dniach 05.03 – 10.03.2012 r.

Kurs p. n. „Operator kombajnu zbożowego”
Rozpoczęcie zajęć 5 marca 2012 r. o godz. 10:00

Miejsce: Lędziny – Górki, 

ul. Szenwalda (Sala pszczelarza – II piętro)

Zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Lędzinach

przy ul. Poprzecznej 2

Program obejmuje 52 godziny zajęć zakończonych egzaminem

W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające prawo jazdy kat. B lub T

Prowadzący zajęcia Marian Łuczka

Kontakt: Stanisław Machaj tel. 32−326 70 95

W styczniu minęło 60 lat od dnia

kiedy Krystyna i Franciszek Kuliberdo−

wie powiedzieli sobie sakramentalne

„tak”. Z tej okazji jubilatów odwiedził

burmistrz Wiesław Stambrowski. Dia−

mentowe gody to piękna rocznica ślu−

bu (zwłaszcza, że przeżyta w dobrym

zdrowiu) i niepowtarzalna okazja, aby

zatrzymać się na chwilę i podsumo−

wać 60 lat przeżytych razem. Podczas

wizyty nie brakowało więc historii

smutnych, zabawnych i szczególnych,

zapadających w pamięć na zawsze. 

Państwo Kuliberdowie ślub cywilny

zawarli 20 stycznia 1952r. w bieruń−

skim Urzędzie Stanu Cywilnego, nato−

miast sakramentalne „tak” powiedzie−

li sobie tego samego dnia w kościele

pw. św. Bartłomieja w Bieruniu. Tam

także odbyło się przyjęcie weselne.

Pan Franciszek wywodzi się ze wspo−

mnianego Bierunia, natomiast korze−

nie jubilatki są w Lędzinach. W lutym

1945r. dom rodzinny pani Krystyny zo−

stał zajęty przez władze polskie. Budy−

nek z lat 30. zaadoptowano na Komi−

sariat Milicji. Ponadto na parterze

mieścił się areszt, a na piętrze mie−

szkało dwóch lokatorów. Dopiero

w 1954r. przywrócono własność pra−

wowitemu właścicielowi, lecz Komisa−

riat nadal zajmował pomieszczenia

w budynku. Sytuacja zmieniła się do−

piero w 1960r., kiedy Milicja otrzyma−

ła nowe lokum przy ul. Lędzińskiej 47.

Potem przeprowadzono gruntowny re−

mont w domu rodzinnym p. Konie−

cznych (nazwisko rodowe jubilatki).

Dokładnie 21 lipca 1962r. państwo

Kuliberdowie przeprowadzili się z Bie−

runia do Lędzin i od tej pory rozpoczy−

na się kolejny etap w ich życiu. Zapy−

tani, czy przeprowadzka miała coś

wspólnego ze świętem państwowym

obchodzonym niegdyś 22 lipca nie

umieją sobie przypomnieć. Chociaż

pamiętają inną ciekawostkę. Ich ulica

niegdyś była ul. Wolności, potem

przez krótki czas nosiła nazwę 22 Lip−

ca, a obecnie to ul. Lipcowa. 

Nie sposób przedstawić całej histo−

rii rodu, którą ze szczegółami opowie−

dział jubilat, a uzupełnili: pani Krysty−

na, dwie córki: Irena i Maria oraz

szwagier Alfred. Warto jednak dodać,

że p. Franciszek i p. Krystyna praco−

wali w Zakładzie Tworzyw Sztucznych

„ERG” w Bieruniu, a potem córka Ire−

na poszła w ich ślady. Ponadto jubilat

pomagał przy budowie kościoła św.

Anny w Lędzinach. Państwo Kuliber−

dowie doczekali się 4 córek, 6 wnu−

ków (4 dziewczynki i 2 chłopców) oraz

1 prawnuka Mikołaja. Najmłodszy

członek rodu 5 grudnia ub. roku skoń−

czył roczek. 

60 lat w szczęściu i zdrowiu
Podczas tegorocznych ferii zimo−

wych dzieci i młodzieży przygotowa−
no bogatszą, niż dotąd ofertę zajęć,
gdyż do dotychczasowych organiza−
torów dołączył też m.in. Zespół Szkół
w Goławcu. 

Podobnie jak w ubiegłych latach naj−
więcej propozycji zawierała oferta Fun−
dacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizy−
cznej i Turystyki. Niewątpliwie do naj−
bardziej atrakcyjnych należały wtorko−
we i czwartkowe wyjazdy autokarem do
Szczyrku jedynie za koszt ubezpiecze−
nia od ich uczestników. Sporym zainte−
resowaniem cieszył się również basen
kryty w ośrodku Centrum, a to ze
względu na znaczne obniżki odpłatności
za godzinę pływania. Nie zabrakło, jak
zwykle, chętnych do udziału w różnego
rodzaju turniejach czy zawodach sporto−
wych oraz grach zręcznościowych z na−
grodami. – Pomimo mroźnej pogody
frekwencja na naszych zajęciach była
zbliżona do tej w poprzednich latach –
mówi Eugeniusz Pluszczyk, kierownik
d. s. sportu w Fundacji i główny organi−
zator tych zajęć w ośrodku Centrum. –
Przeciętnie gościliśmy około 200 ucze−
stników dziennie, nie licząc osób wyjeż−
dżających do Szczyrku. 10 lutego wrę−
czyliśmy, z udziałem wiceburmistrza
Marka Bani i kierownika Referatu Edu−
kacji, Krzysztofa Bednarczyka, nagrody
rzeczowe oraz słodycze najlepszym
w różnych konkurencjach oraz grach
i zabawach – dodaje.

Bogaty program zajęć i aktywnego
wypoczynku oferował też Miejski
Ośrodek Kultury, w tym warsztaty pla−
styczne, szachowe, taneczne i rozgryw−
ki sportowe, a raz w tygodniu dzieci
chodziły na basen w ośrodku Centrum.
Ponadto uczestniczyły one przedsta−
wieniu teatralnym, w warsztatach wy−
piekania pizzy w Figloparku w Bielsku−
Białej, obejrzały balet „Kot w butach”

w Operze Śląskiej w Bytomiu itp., a na
zakończenie bawiły się na dyskotece.
Łącznie z zajęć w MOK−u skorzystało
ponad 450 dzieci i młodzieży szkolnej.

W zajęciach organizowanych przez
centralę Miejskiej Biblioteki Publicznej
i jej hołdunowską filię wzięło udział oko−
ło 130 dzieci. Uczestniczyły w warszta−
tach i konkursach plastycznych, bawiły
się w teatr, uczyły się wykonywać
ozdobne oprawy książek, spotkały się też
ze strażnikiem miejskim Jerzym Bajurą.

Oferta Świetlicy Socjoterapeutycznej
skierowana była w pierwszym tygodniu
do podopiecznych i ich rodziców, w tym
wyjazd na narty i sanki do Szczyrku, na−
tomiast w drugim tygodniu do ogółu
dzieci i młodzieży z Lędzin. Były to głó−
wnie warsztaty plastyczne i techniczne.

Zajęcia organizowane przez kadrę
trenersko−instruktorską Miejskiego
Klubu Sportowego, w tym z aerobiku
prowadzonego przez Ilonę Kulę oraz
rozgrywki i treningi piłkarskie, biegi te−
renowe itp. odbywały się zasadniczo na
świeżym powietrzu. 

Wspomniany goławiecki ZS zaofe−
rował w pierwszym tygodniu ferii dzie−

ciom z Goławca i Górek głównie war−
sztaty i konkursy plastyczne, rozgrywki
piłki siatkowej, tenisa stołowego i sza−
chowe, ale także gry i zabawy zręczno−
ściowe.

Pierwszy tydzień ferii w Przedszkolu
numer 1, natomiast, przebiegał pod has−
łem „Zimowa pogoda rumieńców ci
doda – ruch to zdrowie!”. Dzieci ucze−
stniczyły więc m. in. w różnorodnych
grach i zabawach ruchowych z użyciem
przyrządów gimnastycznych, wspólnie
tworzyły pracę plastyczną pt.: „Krajob−
raz zimowy” oraz rywalizowały w kon−
kursie plastycznym, którego tematem
były sporty zimowe. 

W drugim tygodniu ferii królowało
hasło: „W krainie baśni i bajek którą
maluchy zwiedziły i gdzie wysłuchały
bajeczki pt.: „Zimowe przygody Kubu−
sia Puchatka”. Szczególnym zaintereso−
waniem ferii cieszył się bal piżamowy
a uwieńczeniem wspólnie spędzonych
dwóch tygodni, było podsumowanie
konkursu plastycznego i rozdanie na−
gród oraz uroczyste wręczenie wszy−
stkim uczestnikom ferii pamiątkowych
dyplomów. Mirosław Leszczyk, Edyta Babiuch

Ofert dla dzieci i młodzieży nie brakowało

Nie każdy pies
jest opodatkowany

W listopadzie 2011 roku radni pod−
jęli uchwałę o wprowadzeniu opłaty
od posiadania psów (nr XV/109/11).
Stawka za posiadanie jednego psa
wynosi 30 złotych, a każdego kolejne−
go – 20 złotych. Nie każdego jednak
ten podatek obowiązuje. Ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych
określa, że z opłaty za posiadanie je−
dnego psa zwolnione są osoby o zna−
cznym stopniu niepełnosprawności
(w rozumieniu przepisów o rehabilita−
cji zawodowej i społecznej oraz zatru−
dnianiu osób niepełnosprawnych),
osoby niepełnosprawne (w rozumieniu
tej samej ustawy), które posiadają
psa asystującego oraz osoby w wieku
powyżej 65 lat prowadzące samodziel−
nie gospodarstwo domowe. Z opłaty
za dwa psy zwolnieni są natomiast
podatnicy podatku rolnego od gospo−
darstw rolnych, czyli rolnicy.

Waldemar Karkoszka został wybra−

ny prezesem Kółka Rolniczego Lędzi−

ny na kolejną 4−letnią kadencję. Zde−

cydowali o tym w głosowaniu członko−

wie koła, które odbyło się podczas lu−

towego zebrania sprawozdawczo−wy−

borczego. Na spotkanie, w którym

uczestniczyło ponad 20 zrzeszonych

rolników, zaproszono także burmistrza

miasta Wiesława Stambrowskiego,

kierownika Bieruńsko−Lędzińskiego Po−

wiatowego Biura Agencji Modernizacji

i Restrukturyzacji Rolnictwa Antoniego

Zazakownego, przedstawicieli Refera−

tu Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Szkód Górniczych lędzińskiego Urzę−

du Miasta z kierownik Renatą Zazako−

wny, Stanisława Machaja z lędzińskie−

go oddziału Ośrodka Doradztwa Rolni−

czego w Mikołowie oraz Manuela Pu−

zio z Towarzystwa Ubezpieczeń Wza−

jemnych i radnego Emila Piątka.

Jeszcze jako stary prezes W. Kar−

koszka złożył doroczne sprawozdanie

z działalności koła, a już jako nowy

prezes – zaproponował plan pracy

kółka na 2012 rok. Oba dokumenty

zostały przyjęte. 

Na zebraniu zapadła też decyzja

o zezłomowaniu kolumny parnikowej,

jednej z maszyn będących w posiada−

niu koła i wypożyczanych rolnikom

w razie potrzeby.

– Na korzystanie z tej kolumny

od dawna nie było chętnych, więc

nie warto ponosić kosztów kolej−

nych napraw maszyny, która jest

już bardzo wysłużona – uzasadniał

prezes.

Razem z prezesem na kolejną ka−

dencję wybrano dotychczasowy za−

rząd koła i komisję rewizyjną.

We władzach kółka rolniczego bez zmian
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Dzieci zrobiły gwiazdy na dykotekę.
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Miejski Ośrodek 
Kultury 

w Lędzinach
serdecznie 
zaprasza 

na kabaret „Łowcy. B”
15 kwietnia 2012 roku o godzinie 19.30 w sali widowiskowej „Piast”.

Cena biletu 45 zł. Bilety do nabycia w siedzibie MOK
przy ul. Hołdunowskiej 39 tel. 32 326 78 33
Rezerwacja telefoniczna do 07.04.2012 r.

Apel Wojewody Śląskiego 
do mieszkańców województwa

W związku z trwającą zimą apeluję do wszystkich mieszkańców woje−
wództwa śląskiego o rozwagę. Pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie
przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne. Dogrzewając mie−
szkanie należy pamiętać o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników
elektrycznych czy grzejników katalitycznych zgodnie z ich przeznacze−
niem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia te
należy bezwzględnie wyłączyć. Pamiętajmy o zapewnieniu drożności
przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszelkie zaniedbania w tym
zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, w tym przypadków
śmiertelnych.

Proszę o zwracanie uwagi na bezdomnych i osoby nietrzeźwe przeby−
wające na mrozie. Pozostawienie ich bez pomocy może zagrażać ich ży−
ciu. Proszę o powiadomienie w takiej sytuacji straży miejskiej, Policji, lub
informację pod bezpłatny numer infolinii 800 100 022. Pamiętajmy ró−
wnież o naszych sąsiadach, chorych, samotnych lub zbyt ubogich by ku−
pić opał czy opłacić energię elektryczną. Jeżeli nie możemy pomóc sami,
to powiadommy urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

Apeluję również do rodziców i opiekunów o szczególny nadzór w za−
kresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych rzek, je−
zior, stawów i innych zbiorników wodnych jako miejsca zabaw dzieci.
Jest to bardzo niebezpieczne i wiele razy było już przyczyną tragedii.

Właścicielom i administratorom budynków przypominam o obowiązku
odśnieżania i usuwania nawisów lodowych i śnieżnych.

Samorząd uczniowski w goławieckim Zespole Szkół zorganizował 14 lutego

szkolne obchody Walentynek. Ich głównymi atrakcjami były: poczta walentynkowa,

w ramach której można było w tajemnicy obdarować sympatyczną kartką z życzenia−

mi swoje koleżanki bądź kolegów oraz konkurs taneczny par klasowych. Najlepszą

parą w tym konkursie okazali się Tatiana i Sebastian z klasy trzeciej gimnazjum. ml

Szkolne Walentynki

– Zaczęło się zupełnie banalnie –
opowiada Ania. – W listopadzie ubieg−
łego roku Grześ przypadkiem przeczy−
tał na Facebooku informację o konkur−
sie dla narzeczonych pt. „Polubieni
2012”, organizowanym przez Targi
Ślubne w Katowicach. Startujemy? –
zapytał pół żartem, pół serio. – Startu−
jemy!, odpowiedziałam śmiejąc się.
Zgłosiliśmy swój udział i przystąpiliś−
my do gromadzenia na naszym fanepa−
ge’u jak największej liczby znajomych.
Okazało się, że mamy ich całkiem spo−
ro, a ponadto wiele osób było po prostu
nam życzliwych. Zebraliśmy około
940 głosów i dzięki temu zostaliśmy
zakwalifikowani do półfinału konkur−
su, który odbył się w niedzielę, 5 lute−
go, w hali katowickiego Spodka.

Ania i Grzegorz mieli dwa tygodnie
na przygotowanie wspomnianego 10−
minutowego show o dowolnej tematyce.
Wymyślili historyjkę, w której wspomi−
nali swoje narzeczeństwo i ślub po 50 la−
tach od tych wydarzeń, przeplataną ukła−

dami tanecznymi. Do współudziału
w programie namówili swoich przyja−
ciół i znajomych. Rolę babci zagrała
Magda, dziadka – Jarek (brat Grzego−
rza), wnuczki – Aneta, a grupę taneczną
tworzyły pary: Marysia (siostra Ani)
i Michał, Basia i Jonatan, Aneta i Krzy−
siu, Ania i Dawid oraz Kuba i Tomek.

Na scenie katowickiego Spodka
oprócz Ani i Grzegorza zaprezentowały
się też cztery inne pary narzeczonych,
reprezentujące Bielsko−Białą, Tarnow−
skie Góry, Kędzierzyn−Koźle i Czeladź.
Ich występy oceniała licznie zgroma−
dzona publiczność. Okazało się, że para
lędzińsko−dąbrowska otrzymała zdecy−
dowanie największą liczbę głosów. 

– Podczas ogłaszania wyników prze−
żyliśmy z Anią szok – zwierza się Grze−
gorz. – Staliśmy przez chwilę jak wry−
ci, a gdy już nieco ochłonęliśmy, po−
dziękowaliśmy serdecznie widzom za
głosy na nas oddane, organizatorom
konkursu i pozostałym parom narze−
czonych za wspaniałą zabawę. 

Czas pomiędzy półfinałem a finałem
Ania i Grzegorz poświęcili w dużej
mierze na zachęcanie znajomych i nie−
znajomych poprzez Facebook i inne
portale, rozmowy osobiste itp. do gło−
sowania na nich w postaci SMS−ów
przesyłanych pod określony numer. 

W piątkowy wieczór 17 lutego na
galę ogólnopolskiego finału konkursu
„Polubieni 2012” w katowickim hotelu
Angelo zaproszono zwycięskie pary
narzeczonych z półfinałów, które zor−
ganizowano oprócz Katowic także
w Krakowie, Łodzi i Wrocławiu (2 pa−
ry). Około 22−ej ogłoszono ze sceny, że
ze sporą przewagą nad innymi najwię−
cej SMS−ów otrzymali właśnie nasi fa−
woryci, czyli Anna Urbańczyk i Grze−
gorz Gucwa! Na ich cześć zagrano fan−
fary, wręczono im główną nagrodę
w postaci akcesoriów ślubnych na łą−
czną kwotę 30 tys. zł, a potem wszy−
stkie pary narzeczonych uczestniczące
w półfinałach i finale tego konkursu
bawiły się na balu przy muzyce tamtej−
szej kapeli.

– W ogóle nie spodziewaliśmy się
wygranej w tak silnej konkurencji –
zwierzyła się następnego dnia Ania. –
Jeszcze do tej pory nie ochłonęliśmy
z emocji, ale jesteśmy bardzo szczęśli−
wi. Chcielibyśmy tą droga serdecznie
podziękować tym wszystkim, którzy na
nas głosowali, naszym rodzinom, przy−
jaciołom, koleżankom i kolegom oraz
znajomym za różnego rodzaju wsparcie
– podkreśla.

– Była to dla nas niesamowita przy−
goda – mówi Grzegorz. – Będziemy ją
wspominać do końca życia. Niejako
przy okazji przyczyniliśmy się oboje do
wzmocnienia więzi Górnego Śląska
i Zagłębia, gdyż głosowano na nas po
obu stronach Brynicy – dodaje pół żar−
tem pół serio. Mirosław Leszczyk

24−letnia Anna Urbańczyk z Lędzin i 27−letni Grzegorz Gucwa z Dąbrowy Górniczej, będą do końca życia
mile wspominać pierwsze tygodnie 2012 roku. Co prawda najpierw musieli w pocie czoła intensywnie ćwi−
czyć, przygotowując 10−minutowy program występu na scenie, ale za to efekty ich starań przeszły naj−
śmielsze oczekiwania

Ania i Grześ 
najbardziej polubieni

Szanowni Rolnicy,
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcy−
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
uprzejmie informuję że w 2012r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego w terminie:

– od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT 
za okres od 1 września do 2011 do 31 stycznia 2012r.

– od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT 
za okres od 1 lutego 2012 do 31 lipca 2012

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie:
– od 2 do 30 kwietnia 2012
– od 1 do 31 października 2012

Ania i Grześ z nagrodą.
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Półfinał w Spodku Wzruszenia podczas finału.
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Oświata w Lędzinach zawsze traktowana była priorytetowo. Kolejne władze począwszy od 1991 roku nie szczędziły grosza na inwestycje oświatowe. Nowe miasto z własnej woli
przejęło nadzór nad szkołami na swoim terenie, choć nie należało to jeszcze do ustawowych obowiązków samorządu. Do zarządzania oświatą powołano specjalną jednostkę: Miej−
ski Zarząd Edukacji. Rozbudowywano przez ten czas szkoły, modernizowano, doposażano, upiększano. W ubiegłym roku oświata w mieście (łącznie z finansowanymi ze środków
unijnych projektami edukacyjnymi) kosztowała prawie 16, 5 miliona złotych. W tym roku według planu budżetu będzie to już ponad 19 milionów złotych, czyli 37% wszystkich wy−
datków. Tylko w latach 2007 – 2011 w infrastrukturę oświatową zainwestowano 10,7 miliona złotych. Jak po 20 latach prowadzenia polityki prooświatowej wygląda system oświa−
ty w naszym mieście? Oto...

Raport o stanie oświaty, 
czyli jak to się robi w Lędzinach

PPrrzzeeddsszzkkoollee  nnrr  11
Najstarszym przedszkolem w mieście

jest „jedynka”. Choć trudno precyzyjnie
wyznaczyć datę jego powstania, na pod−
stawie dostępnych źródeł można udoku−
mentować jego prawie 80−letnią historię.

Jako placówka opiekuńczo−wychowaw−
cza lędzińskie przedszkole tradycje ma
dłuższe, jednak przed 1932 rokiem było
ono ochronką prowadzoną w klasztorze
przez siostry boromeuszki. Po roku 1932
– jeszcze w budynku klasztornym – fun−
kcjonowało już jako przedszkole publi−
czne, które po 13 latach przeniosło się na
ulicę Asnyka w miejsce dawnej szkoły
powszechnej (dziś przychodnia rejono−
wa). W 1950 roku przedszkole trafiło do
budynku szkoły podstawowej, gdzie
działa do dziś.

W obecnym roku szkolnym do
przedszkola uczęszcza 202 dzieci,
w tym dzieci niepełnosprawne, bo
przedszkole posiada oddziały integra−
cyjne.

– Ze względu na profil przedszkola
duży nacisk kładziemy na integrację –

mówi Regina Fuchs, dyrektor przed−
szkola – Jeśli tylko stan zdrowia dzieci
na to pozwoli, włączamy je do grup ró−
wieśniczych, w których mogą funkcjo−
nować tak samo, jak ich w pełni spra−
wni koledzy. Do opieki nad niepełno−
sprawnymi dziećmi mamy odpowie−
dnio przygotowaną kadrę tj. oligofreno−
pedagogów, surdopedagoga, logopedę,
psychologa oraz specjalistyczne pomo−
ce i środki dydaktyczne.

Przedszkole nr 1 stawia na artysty−
czny rozwój dzieci, stąd częste występy

maluchów na miejskich i powiatowych
imprezach, przeglądach, konkursach.
Na „Śląskim śpiewaniu” lędzińskie
przedszkolaki są stałymi bywalcami.
Prym wiedzie zespół „Słoneczne pro−
myki”, ale na artystyczną markę przed−
szkola pracują wszyscy wychowanko−
wie i nie tylko w dziedzinie muzyki
i tańca, ale również w zakresie form
teatralnych i plastycznych. 

Przez ostatnie 3 lata realizowano
w przedszkolu innowację pedagogiczną
„Moja przygoda z książką”, której ele−
menty są kontynuowane w bieżącym ro−
ku szkolnym. Dzięki alternatywnym
metodom nauki czytania już najmłodsze
dzieci zdobywają umiejętności czytelni−
cze. Praca wychowawczo – dydaktyczna
prowadzona jest nowoczesnymi meto−
dami również dzięki programom autor−
skim opracowanym przez nauczycieli.

Od września trwa program „Zielone
światło dla lędzińskich przedszkoli”.
W przedszkolu nr 1 uczestniczy w nim
ponad 150 przedszkolaków i 15 dzieci,
które nie są objęte wychowaniem
przedszkolnym, ale mają możliwość
uczęszczania na popołudniowe zajęcia
w ramach projektu 4 razy w tygodniu.
Na następny semestr jest już 30 chęt−
nych maluchów.

– Dzięki udziałowi w programie mo−
żemy zaoferować bezpłatnie zajęcia
z angielskiego, rytmiki, gimnastyki ko−
rekcyjnej, nauki pływania, specjalisty−
cznych zajęć dla dzieci niepełnospra−
wnych, w tym hipoterapii i dogoterapii,
rehabilitacji, warsztaty teatralne, muzy−
czno−wokalne, plastyczne, taneczne,
przyrodnicze, oraz akcje „Poznaj swój
kraj”, „Zdrowy przedszkolak” i „Bez−
pieczny przedszkolak”– wylicza dyrek−
tor Fuchs – Edukujemy też dzieci w za−
kresie profilaktyki zdrowia i bezpie−
czeństwa a wszystko to we współpracy
z rodzicami. Staramy się angażować
zwłaszcza ojców w życie przedszkola
organizując dla nich szkolenia i war−
sztaty z udziałem nauczycieli i specjali−

stów. Placówka stawia na szeroką inte−
grację przedszkola z rodziną organizu−
jąc pikniki, turnieje rodzinne, imprezy
integracyjne, wyjazdy.

Na realizacji projektu zyskują ró−
wnież nauczyciele, bo w jego ramach
mogą podnosić kwalifikacje zawodo−
we, poprzez liczne warsztaty i szkole−
nia.

Perspektywy przedszkola są obiecu−
jące, bo w budynku MKS przygotowy−
wane jest dla niego nowe lokum.
W 2010 roku miasto dokonało termo−
modernizacji budynku za 350 tysięcy
złotych, jest już też zrobiona dokumen−
tacja modernizacji dla części przed−
szkolnej i klubowej, a w tym roku ru−
szają prace wykonawcze. 

– Czekamy na tę nową siedzibę, bo
funkcjonowanie w trzech miejscach
(przy Paderewskiego, w Zespole Szkół
Powiatowych i w Gimnazjum nr 1 przy
Pokoju) jest uciążliwe – przyznaje dy−
rektorka – W nowych warunkach bę−
dziemy mogli rozszerzyć działalność
i wyjść z nowymi ofertami do dzieci
i rodziców.

Z działalności artystycznej placówka
na pewno nie zrezygnuje, raczej ją roz−
winie, ale ambicją grona pedagogiczne−

go jest postawienie dodatkowo na sport
i ekologię. 

– Wykorzystamy sąsiedztwo klubu
i usytuowanie budynku – deklaruje R.
Fuchs – Postawimy na sprawność fizy−
czną dzieci i promowanie zdrowego sty−
lu życia. Myślę, że w nowych pomie−
szczeniach znajdziemy miejsce na urzą−
dzenie salki gimnastycznej. Szczegóły
koncepcji funkcjonowania przedszkola
w nowej siedzibie dopracuje zespół,
który został powołany w tym roku.

PPrrzzeeddsszzkkoollee  nnrr  22
Przedszkole nr 2 etap modernizacji

ma już za sobą. W 2010 roku kosztem
prawie 6 milionów złotych obiekt zo−
stał gruntownie przebudowany. Budy−
nek z 1952 roku, który składał się
z trzech niezależnych segmentów
z trzema wejściami mieszczących
przedszkole, żłobek i przychodnię
zdrowia, stał się integralnym obiektem.

– Przedszkole budynkiem dyspono−
wało już od 2001 roku, kiedy wyprowa−
dziła się przychodnia lekarska, ale do
poszczególnych części budynku cho−
dziło się przez podwórze – wspomina
dyrektor Ilona Cuber−Cebula – dopiero

Lędzińska oświata oferuje młodym mieszkańcom edukację i wychowanie na
poziomie przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły średniej
z tym, że ta ostatnia jest placówką powiatową, którą miasto jedynie wspiera fi−
nansowo. Pozostałe szkoły oraz przedszkola, natomiast, są miejskie. Do 1993
roku w budynku Przedszkola nr 2 działał jeszcze żłobek, ale został zlikwido−
wany i od tego czasu pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się nauka dzieci,
są przedszkola. A te jako niezależne placówki są w Lędzinach dwa: jedno
w dzielnicy Lędziny, drugie w Hołdunowie. Jest jeszcze Zespól Szkół w Goław−
cu, skupiający oddziały przedszkolne, szkołę podstawową i gimnazjum, ale
potraktujemy je łącznie, bo to w istocie jedna placówka.
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Przedszkole nr 1.

Przedszkole nr 2. Przedszkole nr 2.
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później własnymi siłami powyburzaliś−
my komórki, których w budynku było
mnóstwo i utworzyliśmy wewnętrzny
ciąg komunikacyjny.

W 2001 roku hołdunowskie przed−
szkole miało tylko dwa oddziały przed−
szkolne. Pozostałe 4 stanowiły oddziały
zerówkowe przeniesione z ówczesnej
Szkoły Podstawowej nr 2 i 3. Dzisiaj
w przedszkolu uczy się i bawi 250 dzie−
ci a w budynku byłej izbie porodowej –
kolejnych prawie 50.

– Mamy jeszcze 24 dzieci, które
przychodzą do nas popołudniami od
poniedziałku do czwartku na zajęcia
w ramach programu „Zielone światło
dla lędzińskich przedszkoli” – wyjaśnia
dyrektor Cuber−Cebula. Projektem
POKL objęte są dzieci 3,4,5 – letnie
uczęszczające do przedszkola. Mogą
dzięki temu korzystać między innymi z
bezpłatnej oferty wycieczek, wyjazdów
do teatru, opery, spotkań z artystami,
zajęć rytmicznych, profilaktyki zdro−
wotnej i bezpieczeństwa.

Dzięki wielkim nakładom miasta
przedszkole mogło zmienić aranżacje
sal, doposażyć w środki dydaktyczne
i rozpocząć nowoczesną edukację
dzieci w wieku przedszkolnym opartą
na teorii Howarda Gardnera, twórcy
teorii inteligencji wielorakich. Gardner
zakłada, że każdy posiada 9 rodzajów
inteligencji, ale każdy posiada je w in−
nym układzie i zestawieniu. Właści−
wie zorganizowana przestrzeń, kon−
struktywna praca pedagogiczna i zape−
wnienie poczucia bezpieczeństwa
dziecku pozwalają ustalić profil inteli−
gencji dziecka i spojrzeć na dziecko
przez pryzmat jego mocnych stron.
Maluchy w Hołdunowie nie mają więc
stałych sal, ale wędrują między salami
tematycznymi, które rozwijają rozmai−
te umiejętności. Pełny „obchód” trwa
dwa tygodnie, w każdym dniu są inne
zajęcia.

– Żeby tak pracować trzeba zmienić
podejście do opieki nad dziećmi i ko−
nieczna jest ścisła współpraca nauczy−
cieli – tłumaczy dyrektor – Udało się
nam to osiągnąć dzięki zaangażowaniu
kadry pedagogicznej i w efekcie
w ubiegłym roku 98% ankietowanych
rodziców było zadowolonych z propo−
nowanej koncepcji pracy.

Hołdunowskie przedszkole doceniła
także Monika Zatorska, metodyk wy−
chowania przedszkolnego, autorka pro−
gramu i książki „Wielorakie podróże –
edukacja dla dziecka”. Najpierw dora−
dzała nauczycielom z Przedszkola nr 2,
potem przyjechała z 23 dyrektorkami
przedszkoli z Krakowa, żeby pokazać
im wzorcową placówkę, która wpisała
się w jej spojrzenie na wychowanie
i edukację małego dziecka. Kadrę peda−
gogiczną przedszkola stanowi 25 pra−
cowników pedagogicznych z tytułem
mgr wychowania przedszkolnego
w tym 10 osób posiada drugą specjali−
zację do pracy z dziećmi niepełnospra−
wnymi. Są to: oligofrenopedagodzy,
surdopedagodzy, terapeuci, logopedzi,
psycholog i pedagog.

„Dwójka”, podobnie, jak „jedynka”
jest przedszkolem integracyjnym. Tu
także funkcjonują oddziały integracyj−
ne, oddziały specjalne (dla dzieci z au−
tyzmem  i wadami sprzężonymi) a nie−
pełnosprawni podopieczni, którzy
w efekcie rehabilitacji osiągną odpo−
wiedni poziom rozwoju włączani są do
zwykłych grup. 

Czy nowoczesnemu przedszkolu
może jeszcze czegokolwiek brakować?

– Placu zabaw – odpowiada krótko I.
Cuber−Cebula – W czasie remontu zo−
stał przygotowany teren, ale sam plac
nie powstał. W założeniu miałby to być
plac czterosektorowy, przeznaczony na

różne rodzaje aktywności. W tym roku
mamy szansę na powstanie pierwszej
części.

Podobnie, jak w przypadku przed−
szkoli, samodzielne szkoły podstawo−
we także mamy dwie: „jedynkę” w Lę−
dzinach i „trójkę” w Hołdunowie.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr  11
Chociaż pierwsze wzmianki o szkole

w Lędzinach pochodzą z 1598 roku, hi−
storia „jedynki” w jej obecnych murach
datuje się na rok 1938. Wcześniej szko−
ła mieściła się przy ulicy Asnyka,
w miejscu przychodni rejonowej.
W 73−letniej historii istnienia w budyn−
ku przy ulicy Paderewskiego „jedynka”
przeżyła jedną poważną rozbudowę.
Ówczesny dyrektor Sylwester Łakota
swoimi staraniami spowodował, że do
starego budynku dobudowano skrzydło
z łącznikiem, 10 klasami, stołówką,
świetlicą, kuchnią i salą gimnastyczną.
Od 1970 roku szkoła funkcjonuje
w obecnym kształcie dzieląc pomie−
szczenia z Przedszkolem nr 1. Wiele
zmian w infrastrukturze i wyposażeniu
szkoły zaszło w ciągu ostatnich 20 lat,
kiedy Lędziny funkcjonują jako samo−
dzielne miasto. Tylko w ostatnich 5 la−
tach miasto zainwestowało w nią pra−
wie dwa miliony złotych na termomo−
dernizację, modernizację sieci grzew−
czej, budowę windy dla niepełnospra−
wnych i boiska wielofunkcyjnego.
W szkole istnieją pracownie językowe,
matematyczna, plastyczna, polonisty−
czna, przyrodnicza, informatyczna,
kształcenia zintegrowanego i regional−

na sala historyczna, salka do gimnasty−
ki korekcyjnej oraz gabinet logopedy−
czny. Oprócz tych „typowych” w szko−
le są też sfinansowane z unijnych fun−
duszy pracownie innowacyjne: praco−
wnia Marii Montessori, pracownia do−
świadczania świata i pracownia senso−
ryczna. Przy bibliotece szkolnej działa
natomiast centrum multimedialne.

Najwięcej uczniów, bo 1082 szkoła
liczyła w roku szkolnym 1998/ 99. Dzi−
siaj jest ich nieco ponad 400, choć pa−
miętać trzeba, że dziś podstawówki są
6−klasowe, nie 8−klasowe.

Od 2003 roku SP 1 jest szkołą inte−
gracyjną, ale klasy integracyjne istniały

tam już w 2000 roku. Nauczyciele pod−
nosili swoje kwalifikacje, by coraz le−
piej pracować z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. 

Oprócz normalnych zajęć uczniowie
„jedynki” korzystają z kół zaintereso−
wań i kół przedmiotowych, zajęć dy−
daktyczno−wyrównawczych, zajęć re−
walidacyjnych, korekcyjno – kompen−
sacyjnych, logopedycznych. W efekcie
uczniowie szkoły osiągają bardzo dob−
re wyniki sprawdzianów dla szóstokla−
sistów organizowanych przez CKE.

– Zawsze nasze wyniki przewyższa−
ją średnią krajową, wojewódzką, po−
wiatową i miejską – podkreśla dyrektor
Teresa Samulak.

Szkoła posiada certyfikat „Śląska
Szkoła Jakości” w dwóch obszarach:
„Kształcenie” i „Wychowanie i opie−
ka”. Społeczność szkoły brała również
udział w akcji „Szkoła z klasą” organi−
zowanej pod patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gaze−
tę Wyborczą” oraz Fundację Centrum
Edukacji Obywatelskiej i otrzymała ty−
tuł „Szkoła z klasą”. W ramach tej sa−
mej akcji szkoła zdobyła również kolej−
no sprawności: Cogito – „Uczymy
myśleć”, Lego – „Uczymy czytać”,
Ago – „Uczymy działać”. Troje nau−
czycieli otrzymało tytuł „Nauczyciel
z klasą”. W roku 2008/2009 szkoła
przystąpiła do kampanii „Szkoła bez
przemocy” pod Patronatem Honoro−
wym Prezydenta Rzeczypospolitej Pol−
skiej.

„Specjalnością” szkoły są również
różne dyscypliny sportu. Uczniowie „je−
dynki” osiągają wysokie wyniki w za−
wodach sportowych (piłka nożna, rę−
czna, koszykowa, biegi przełajowe) na
szczeblu wojewódzkim i rejonowym.
Szkoła stoi też pływakami, największą
pływacką chlubą szkoły jest uczennica
Sara Marzec, która dziś rozwija sporto−
wą pasję z podstawówki w Szkole Mi−
strzostwa Sportowego w Oświęcimiu.
Corocznie uczniowie szkoły biorą
udział w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych organizowanych przez
Kuratorium Oświaty w Katowicach,
zdobywając wysokie miejsca. W roku
szkolnym 2009/2010 Magda Dubiel
zdobyła tytuł laureata w tym konkursie.
Uczniowie także zdobywają laury mię−
dzy innymi w Międzynarodowym Kon−
kursie Matematycznym Kangur, Ogól−
nopolskim Konkursie Przyrodniczym

EKO – PLANETA, Wojewódzkim
Konkursie Informatyczno – Polonisty−
cznym „Z komputerem na Ty”, którego
jest pomysłodawcą i organizatorem. Od
2001 roku w szkole organizowana jest
impreza o zasięgu powiatowym Szkol−
ne Dni Regionu, której głównym celem
jest propagowanie kultury naszego re−
gionu oraz integracja uczniów szkół
z naszego powiatu. 

– Ważnym wydarzeniem w życiu na−
szej szkoły są coroczne Spotkania Przy−
jaciół Szkoły – podkreśla dyrektorka –
Pragniemy w tym dniu podziękować
rodzicom, władzom miasta, partnerom
społecznym dla których nasza szkoła
jest ważna. 

Od wielu lat „jedynka” bierze udział
w projektach unijnych, pozyskując
fundusze na rozszerzenie oferty edu−
kacyjnej szkoły, wzbogacenie bazy
dydaktycznej, oraz nawiązanie współ−
pracy ze szkołami z Belgii, Hiszpanii,
Rumunii, Turcji, Litwy, Włoch oraz
Niemiec. 

– Moim marzeniem jest aby w szko−
le była duża biblioteka z piękną czytel−
nią – odpowiada Teresa Samulak, zapy−
tana o plany, zamierzenia i potrzeby.
Realizację zajęć wychowania fizyczne−
go i zadań szkoły związanych z propa−

gowanie zdrowego stylu życia, ułatwi−
łaby hala sportowa z prawdziwego zda−
rzenia. By spełnić oczekiwania rodzi−
ców i zapewnić dzieciom dobrą opiekę
konieczna jest też osobna świetlica dla
uczniów klas I−III. Ważną potrzebą jest
też nowe ogrodzenie, remont drogi
ewakuacyjnej, nowa nawierzchnia na
szkolnym placu, parkingi przy szkole.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr  33
„Trójka” jest tysiąclatką, budowaną

zgodnie z hasłem „Tysiąc szkół na ty−
siąclecie Państwa Polskiego”. Szkoła

powstała jednak nieco wcześniej przed
jubileuszem, bo w 1963 roku, głównym
inwestorem zaś była kopalnia „Ziemo−
wit”, która starała się tworzyć warunki
bytowe ludności napływającej do mia−
sta w związku z pracą w kopalni. SP
3 także rozbudowano: w latach 1996−
1998 budynek szkoły powiększył się
o nowe skrzydło. Przybyło 6 sal lekcyj−
nych oraz szatnie dla uczniów. W ostat−
nich latach w szkołę zainwestowano
prawie 750 tysięcy złotych, za które
wykonano termomodernizację budyn−

ku, remont dachu, wymianę instalacji
elektrycznej na parterze i malowanie
pomieszczeń. Na nową instalację elek−
tryczną czeka jeszcze piętro budynku,
a kuchnia i stołówka przejdą w przy−
szłości gruntowną modernizację. Na ra−
zie jednak kopalnia prowadzi eksploa−
tacją w rejonie szkoły, dlatego – z oba−
wy przed szkodami górniczymi – inwe−
stycje czasowo wstrzymano.

Szkoła, w której uczy się 464 ucz−
niów, prowadzi klasy o rozszerzonym
programie wychowania fizycznego ze
specjalnością pływacką. Umiejętności
sportowe uczniowie mogą doskonalić
na zajęciach Uczniowskiego Klubu
Sportowego ORKA powstałego w 2001
roku z inicjatywy nauczyciela wf Marci−
na Jawora, dyrekcji szkoły i przy wspar−
ciu Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury
Fizycznej i Turystyki. Dziś klub działa
już w obu podstawówkach. Dzięki temu
uczniowie SP3 osiągają znaczące suk−
cesy w pływaniu na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, a nawet
krajowym, a po ukończeniu nauki
w szkole podstawowej dostają się do
gimnazjów o profilu sportowym. Spor−
towe sukcesy „trójkowicze” osiągają
także w tenisie stołowym, biegach prze−
łajowych piłce nożnej i piłce ręcznej.

Szkoła prowadzi także inne zajęcia
pozalekcyjne: wyrównawczo−dydakty−
czne i korekcyjno−kompensacyjne, lo−
gopedyczne, korekcyjne, działają także
kółka zainteresowań: ekologiczno−
dziennikarskie, artystyczne, literacko−
teatralne, artystyczne, matematyczne,
szachowe, modelarskie.

– Po naszych uczniach widać zacię−
cie artystyczne – ocenia Elżbieta
Ostrowska, dyrektor szkoły – Wyraźnie
wyróżniają się w konkursach plasty−
cznych, recytatorskich i literackich na
szczeblu miasta i powiatu. Ale mistrzo−
stwo osiągnęli w ogólnopolskim kon−

kursie origami, gdzie zajęli 7 pier−
wszych miejsc. W szachach też mamy
osiągnięcia. Kilka razy z rzędu zdoby−
liśmy puchar burmistrza miasta.

Kiedy szkoła otrzymała w ramach
projektu stepy, powstała 15−osobowa
grupa mieszana, która opracowuje wi−
dowiskowe układy i prezentuje je przy
rożnych okazjach. Ich występy są tym
bardziej widowiskowe, że grupa ma na
te okazje specjalnie uszyte stroje.

– Uczestniczymy obecnie w 3 progra−
mach unijnych: „Atrakcyjna szkoła –
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Pracownia Marii Montessori.
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Boisko przy SP 3.
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lepszy start”, „Efektywna nauka – wy−
korzystanie nowoczesnych technik edu−
kacyjnych” i „Indywidualizacja procesu
nauczania” – wylicza dyrektorka – Ofer−
ta szkoły dzięki nim jest bardzo bogata
a zajęcia z dziećmi w tygodniu trwają od
7.10 do 17.45. Dodatkowo – w ramach
Commeniusa – współpracujemy ze
szkołami z Anglii, Turcji i Niemiec.
Ostatnia wizyta odbyła się w Polsce, te−
raz spotkanie w Niemczech.

Dzięki własnym inwestycjom i środ−
kom z projektów szkoła jest wyposażona
w laptopy, rzutniki, ekrany przenośne,
tablice interaktywne, sprzęt sportowy, ra−
diomagnetofony, aparaty fotograficzne,
kamery, lektury, podręczniki do zajęć
kompensacyjno−korekcyjnych i przybory
do gimnastyki korekcyjnej. W całym bu−
dynku jest bezprzewodowa sieć Wi−Fi. 

Do dyspozycji uczniów jest także
pracownia komputerowa. Mogą
w szkole zdobyć certyfikat umiejętno−
ści komputerowych ECDL.

– Do września musimy doposażyć
nasze pracownie w 8 komputerów, że−
by każde dziecko mogło pracować sa−
modzielnie – mówi o potrzebach szko−
ły dyrektor Ostrowska – Marzy się nam
również nowy sprzęt nagłaśniający, bo
nasz ma ponad 20 lat. A poza tym.....
świetnie byłoby, żeby z remontem
szkoły zdążyć w przyszłym roku, bo
szkoła kończy 50 lat. 

Kontynuację pracy edukacyjnej
i wychowawczej szkół podstawowy
prowadzą lędzińskie gimnazja: numer
1 w Lędzinach i numer 2 w Hołduno−
wie. I choć niekoniecznie uczniowie SP
3 wybierają gimnazjum w Hołdunowie,
a SP 1 – szkołę przy Pokoju, ba! nawet

którąkolwiek z nich (są wszak gimnaz−
ja w ościennych gminach), to jednak
w większości „trójkowicze” trafiają do
„dwójki” a „jedynkowicze” – do „je−
dynki”. Inna sytuacja jest z Zespołem
Szkół w Goławcu, ale to – jako się
rzekło – osobna historia.

GGiimmnnaazzjjuumm  nnrr  11
Gimnazjum w Lędzinach powstało

w 1999 roku wraz z wprowadzeniem
reformy oświaty. Przez pierwszy rok
funkcjonowało jednak w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1, bo trzeba by−
ło czasu na przygotowanie budynku by−
łego Domu Górnika przy Pokoju 29 na
potrzeby szkoły. Wcześniej w tym bu−
dynku uczyli się, co prawda uczniowie
klas 1−3 Szkoły Podstawowej nr 1, ale
gimnazjum potrzebowało zdecydowa−

nie więcej przestrzeni. W 2000 roku do
szkoły na parter i 1 piętro wprowadziły
się dwa roczniki gimnazjalistów, a rok
później – po adaptacji kolejnego piętra
– reszta uczniów szkoły. Dziś uczy się
ich 171.

Warunki w lędzińskim Gimnazjum ni−
gdy nie były takie, jak w pozostałych
szkołach. Po pierwsze – trudno było
stworzyć placówkę oświatową zgodną
z wszelkimi kanonami przerabiając były
hotel, po drugie – fakt, że budynek służą−
cy szkole nigdy nie był i nie będzie włas−
nością miasta nie pozwalał władzom Lę−
dzin na inwestowanie weń dużych środ−
ków. Z tego też powodu szkoła nie ma
sali gimnastycznej. Perspektywy szkoły
w tym zakresie także nie są ciekawe:
miasto w szkolny budynek nie inwestuje
żadnych środków i nie ma takich planów
na przyszłość. Przepisy prawa są bezli−
tosne: na „nie swoje” miasto publicznych
środków łożyć nie może. Lokalizacja,
zresztą, w zamyśle miała być jedynie
tymczasowa. Tym bardziej, że za wyna−
jem pomieszczeń miasto musi płacić
czynsz Zakładowi Zagospodarowania
Mienia Kompanii Węglowej.

Wszystko to nie zmienia jednak faktu,
że dzięki dyrekcji i nauczycielom Gim−
nazjum nr 1 funkcjonuje nieźle i repre−
zentuje wysoki poziom nauczania.

– Testy gimnazjalne przeprowadza−
my już od 10 lat i zawsze szkoła ma
wyniki w okolicach średniej wojewó−
dzkiej i krajowej, a często wyższe – nie
kryje dumy Józef Domaradzki, dyrek−
tor szkoły. – Jest też inny, bardziej mia−
rodajny miernik tak zwanej edukacyj−
nej wartości dodanej, opracowany spe−
cjalnie dla gimnazjów, według którego,

w oparciu o rozmaite kryteria jesteśmy
kwalifikowani jako szkoła sukcesu. Co
roku mamy przedstawicieli w gronie
najlepszych absolwentów w mieście.

Wśród lędzińskich gimnazjalistów
nie brakuje także olimpijczyków. Spot−
kać ich można na listach finalistów wo−
jewódzkich olimpiad z biologii, mate−
matyki, polskiego, geografii. Wiedzę
na konkursy szlifują na lekcjach i na
kołach zainteresowań naukowych,
sportowych, kulturalnych. Do tych
ostatnich należą koło taneczne oraz ko−
ło przyjaciół biblioteki. Szkoła współ−
pracuje z Uniwersytetem Śląskim, dzię−
ki czemu zajęcia z fizyki odbywają się
także na uczelni. Humaniści, z kolei,
mogą swoje talenty rozwijać między in−
nymi w „Szpili”, gazetce szkolnej.

Praktyczną wiedzę o świecie ucznio−
wie Gimnazjum nr 1 zdobywają ucze−

stnicząc w programie Comenius, w ra−
mach którego współpracują ze szkoła−
mi z włoskiej Parmy i czeskiego Jab−
lonca nad Nysą. Od tego roku program
współpracy rozszerzy się o kolejnego
partnera, tym razem z Hiszpanii. Pier−
wsza wizyta rozszerzonego grona za−
granicznych gości w Lędzinach będzie
miała miejsce już w tym roku.

– Sali gimnastycznej nie mamy, je−
dynie małą salkę w szkole oraz siło−
wnię, za to sukcesów sportowych – co
niemiara – dyrektor Domaradzki poka−
zuje regał w swoim gabinecie, gdzie na
całej długości w trzech rzędach stoją
puchary i inne sportowe trofea.

Gimnazjaliści na 2 godziny jeżdżą na
halę do fundacji, pozostałe zajęcia od−
bywają się w szkole. Ta zaś – mimo lo−
kalowych ograniczeń – jest dobrze wy−
posażona w sprzęt sportowy.

– Oprócz typowych rzeczy mamy
też kije do nordic walking, gymsticki
do wzmacniania różnych partii mięś−
ni, sprzęt do unihoca, stepy – wymie−
nia dyrektor – Dzięki tej różnorodno−
ści możemy prowadzić atrakcyjne
lekcje w−fu mimo braku sali gimna−
stycznej.

Wizytówką szkoły są też: informaty−
zacja i monitoring. Dzięki sieci Wi−Fi
50 szkolnych komputerów odbiera in−
ternet w każdym miejscu na terenie
obiektu a 16 zakupionych i zainstalo−

wanych przez rodziców kamer strzeże
bezpieczeństwa młodzieży.

Zapytany o plany dyrektor Domara−
dzki odpowiada, że chciałby się skupić
na doposażaniu szkoły w pomoce nau−
kowe. Szkoła ma dobrze wyposażone
pracownie, ale oprócz 2 tablic interak−
tywnych, które już są przydałyby się je−
szcze przynajmniej dwie. Największe
marzenie? Hala sportowa i możliwości
dalszego rozwoju – mówi krótko dy−
rektor.

Na to jednak przy Gimnazjum nr
1 szans nie ma. Podobnie, jak na mo−
dernizacje i remonty, które prowadzone
są we wszystkich innych placówkach.
Na razie budynek szkolny jeszcze się
trzyma, jednak wyłącznie kwestią cza−
su jest, kiedy zacznie wymagać inwe−
stycji. Do tego czasu władze miasta bę−
dą musiały zdecydować, jak problem
rozwiązać.

GGiimmnnaazzjjuumm  nnrr  22
Historia szkoły w Hołdunowie, osa−

dzie niemieckich kolonistów, sięga ro−
ku 1778. Historia miejsca, gdzie szkoła
znajduje się obecnie, jest jednak zna−
cznie krótsza. Do budowy prywatnej
szkoły niemieckiej (obecnie budynek I)
przystąpiono w okresie międzywojen−
nym. Powrót Górnego Śląska do Polski
w 1922 roku zmobilizował miejscową
ludność i nieopodal szkoły niemieckiej
wybudowano drugą szkołę, polską, któ−
rą oddano do użytku w maju 1936 roku
(obecnie budynek II) i tę datę przyjmu−
je się jako początki obecnej szkoły.

Zawsze była w nim podstawówka, do−
piero reforma oświaty spowodowała, że
Szkołę Podstawową nr 2 zastąpiło dru−
gie Gimnazjum. Od 2007 roku gimnaz−
jum prowadzi oddziały integracyjne,
dzięki czemu niepełnosprawna mło−
dzież w Lędzinach może przejść w mie−
ście cały cykl kształcenia od przedszko−
la aż do gimnazjum.

Kiedy startowało gimnazjum, liczyło
470 uczniów. Dziś jest ich 243. „Dwój−
ka” wpisuje się więc w miejską tenden−
cję spadku liczby dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym. Cóż, demografia.

„Dwójka”, jak każda szkoła w mie−
ście, poza podstawowym programem
nauczania prowadzi wiele kół zainte−
resowań od przedmiotowych, przez
językowe, artystyczne po sportowe.
Wzorem pozostałych lędzińskich pla−
cówek ma dobrze wyposażone praco−
wnie i bibliotekę z zapleczem multi−
medialnym. A jako, że szkoła jest in−
tegracyjna, są też zajęcia rehabilita−
cyjne.

– Oprócz roli edukacyjnej szkoła du−
ży nacisk kładzie na funkcję wspierają−
cą i wychowawczą – mówi dyrektor Li−
dia Ciepły – Bugara – Mamy ambicję
wpoić naszym wychowankom normy
społeczne i zasady moralne i rozwijać
zachowania społeczne uczniów.

Dobrą okazją do takich działań są
szkolne imprezy. „Święto szkoły”

i „Koncert wiosenny”, artystyczne
okręty flagowe „dwójki”, które zaini−
cjował poprzedni dyrektor szkoły Hen−
ryk Barcik, są prawdziwymi show,
przygotowywanymi z wielkim zaanga−
żowaniem uczniów i nauczycieli i z im−
ponującym rozmachem. I zaraz po uro−
czystości jest pełno chętnych do udzia−
łu w kolejnej edycji.

– Dobrą szkołą współpracy jest też
nasz konkurs na najlepszą klasę o pu−
char dyrektora gimnazjum – uśmiecha
się dyrektor Ciepły – Bugara – Nie cho−
dzi w nim wyłącznie o wyniki w nauce,
bo mamy klasy lepsze i gorsze pod tym
względem, a nikogo nie chcieliśmy na
starcie eliminować.

W konkursie liczy się więc wszy−
stko: aktywny udział w życiu szkoły,

dbałość o wyposażenie, utrzymywanie
porządku w klasach, pomysły na upięk−
szenie sal, zachowanie uczniów. Rywa−
lizacja jest coraz bardziej zacięta, bo
puchar i 1000 złotych na szkolną wy−
cieczkę działają na wyobraźnię. O sma−
ku zwycięstwa już nie wspominając.

– Dzięki temu, że nasi uczniowie
chętnie włączają się w rożne przed−
sięwzięcia, jesteśmy organizatorami
wielu konkursów – mówi dyrektorka
„dwójki” – Najczęściej plastycznych,
bo uzdolnionych uczniów nam nie
brakuje, ale nie tylko. Tak narodził się
na przykład konkurs „Śląskie kro−
szonki”, który organizujemy wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem Kultury dla
całego powiatu albo „Powiatowe
Warsztaty Plastyczne dla Osób Nie−
pełnosprawnych „Interart”. Ostatnio
wzięło w nich udział 150 osób. Mamy
powiatowy konkurs małych form tea−
tralnych „Cztery pory roku gwarą pi−
sane” dla uczniów szkół podstawo−
wych i gimnazjów. Ale jesteśmy też
organizatorami Powiatowego Turnie−
ju Umiejętności Matematyczno−Logi−
cznych „Mózgomatek”, Międzygmin−
nego Przeglądu Scenek Kabareto−
wych w Języku Angielskim „English
for fun”, Powiatowego Konkursu Ko−
lęd i Pieśni Bożonarodzeniowych
w języku niemieckim czy konkursu
ekologicznego.

„Dwójkowicze” współpracują w ra−
mach Commeniusa z kolegami z par−
tnerskiego Unicova. Efektem tej współ−
pracy było wydanie dwujęzycznego al−
bumu fotograficznego ze starymi
i współczesnymi zdjęciami oraz zabyt−
kami sakralnymi obu miast.

Gimnazjum nr 2 ma certyfikaty Śląs−
kiej Szkoły Jakości, „Szkoły z klasą”
Lego, Cogito i Ago oraz tytuł „Ucznio−
wie z klasą”. Ma też, jak każda placów−
ka w mieście, uczniów i absolwentów,
z których jest szczególnie dumna.

Trzy lata temu „dwójka” miała
wśród absolwentów 3 osoby ze średnią
5,63! Wielu absolwentów kontynuuje
naukę na atrakcyjnych kierunkach stu−
diów z zakresu elektrotechniki, biote−
chnologii, medycyny czy dziennikar−
stwa, dzięki czemu mogą rozwijać swo−
je pasje i zainteresowania nie tylko
w Polsce, ale również poza jej granica−
mi. 

– Nasi absolwenci kończą również
kierunki pedagogiczne i obecnie zasila−
ją szeregi naszej kadry pedagogicznej −
dodaje L. Ciepły – Bugara.

Na sukcesy gimnazjum pracują też
niepełnosprawni wychowankowie.
Uczeń dotknięty autyzmem na olimpia−
dzie historycznej doszedł właśnie do
etapu wojewódzkiego z 10 lokatą. Kie−
dy wieść o tym dotarła do szkoły dostał
brawa od swoich kolegów.

Ze względu na profil szkoły 60%
kadry ukończyło oligofrenopedagogi−
kę. Od ubiegłego roku szkoła wpro−
wadziła do swojego programu pracy
terapię pedagogiczną, resocjalizację
i socjoterapię. 20 nauczycieli do−

Lekcja fizyki w Gmnazjum nr 1.
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Jaka jest więc lędzińska oświata? Każdy pewnie sam wyro−
bi sobie na ten temat zdanie po przeczytaniu naszego raportu.
Wielu mieszkańców, którzy są rodzicami dzieci w wieku szkol−
nym ma też osobiste doświadczenia. Nikt chyba jednak nie
uzna, że lędzińskie szkoły są zaniedbane, niedoinwestowane
albo nienowoczesne. Wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej,
bo jeszcze jeden komputer, bo dodatkowa tablica multime−
dialna albo nowe boisko. Po to są zamierzenia i plany, żeby te
cele osiągać. Jednak poziom oświaty, jaki udało się na dziś
osiągnąć miastu dzięki priorytetowemu traktowaniu przez ko−
lejne władze, poniesionym nakładom oraz pracy i staraniom
samych szkół, uczniów, rodziców daje powody do satysfakcji.

Obowiązkowy program nauczania w miejskich placówkach
jest tylko jednym z elementów całego procesu edukacji. Dzię−
ki unijnym programom, nowoczesnym pomocom naukowym,
informatyzacji szkół, współpracy międzynarodowej i bogatej
ofercie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i ta−
lenty uczniów młodzi lędzinianie mają szanse zdobycia soli−
dnej wiedzy, która pozwoli im pokonywać kolejne szczeble
edukacji, już poza miastem, i realizować swoje zawodowe am−
bicje w różnych dziedzinach.

Jedynym problemem i zagrożeniem dla oświaty są coraz
większe koszty jej funkcjonowania. Głównym winowajcą te−
go stanu jest Państwo, które zrzuca na samorządy coraz wię−

cej zadań i finansowych zobowiązań nie podnosząc przy tym
subwencji oświatowej. Oświacie nie sprzyja też demografia.
Liczba urodzeń w Polsce spada i nie ma w perspektywie naj−
bliższych 10, 20 lat perspektywy na wzrost liczby urodzeń.
Zatem i szkół będzie potrzeba mniej. W wielu miastach już
zostały podjęte decyzje o likwidacji szkół. Lędzinom taka sy−
tuacja na razie nie grozi, ale coraz większe wydatki na oświa−
tę muszą być racjonalizowane zawczasu, nim miasto stanie
przed koniecznością dokonywania radykalnych rozwiązań.
Jeśli się to uda, dalej będziemy mogli chwalić się naszymi
osiągnięciami w dziedzinie oświaty i służyć innym za przy−
kład.

kształca się w unijnym programie
„Belfer online”.

Na jakość pracy każdej szkoły –
oprócz poziomu kadry – wpływają
także warunki lokalowe. W ciągu
pięciu ostatnich lat za ponad milion
złotych miasto wykonało termomo−
dernizację hołdunowskiego gimnaz−
jum, drobne prace modernizacyjne
i nowe przyłącze energetyczne.
Szkole – jak przyznaje pani dyrektor
– brakuje nowoczesnego boiska,
wszystko wskazuje jednak na to, że
szkoła się go doczeka, bo miasto ma
taką inwestycje w swoich planach in−
westycyjnych.

ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww GGoołłaawwccuu
Na dzieje tej szkoły, zwłaszcza

współczesne, wpływ ma geograficzne
położenie z dala od centrum zarówno
tej dzielnicy, jak i pobliskich Górek.
To właśnie w decydującym stopniu
wpłynęło na fakt, że obie dzielnice
mają swoje przedszkole, podstawówkę
i gimnazjum. Nie bez znaczenia jest
też, że Goławiec ma bogate tradycje
oświatowe. Początki szkoły w Goław−
cu sięgają drugiej połowy XIX wieku,
kiedy nauka odbywała się w domach
gospodarzy. W 1870 r. wybudowano
nowy budynek szkolny z jedną salą
lekcyjną i mieszkanie dla kierownika
szkoły. W 1912 powstał budynek pię−
trowy z dwoma salami lekcyjnymi. Od
1922 r. do 1946 r. z przerwą na okres
wojny dzieci z Goławca uczęszczały
do Szkoły Powszechnej trzyklasowej.
W latach 1946 – 1949 szkoła była sze−
ścioklasowa, 1949 – 1951 siedmiokla−
sowa, 1951 – 1952 znów sześcioklaso−
wa, od 1952 siedmioklasowa zbiorcza
(dochodzą dzieci z Górek od klasy
szóstej), od 01.09.1966 szkoła oś−
mioklasowa. Od roku szkolnego 1973/
1974 w Górkach zaczęła działać czte−
roklasowa Szkoła Podstawowa jako
punkt filialny szkoły w Goławcu.
1 września 1978 r. zlikwidowano
szkołę w Górkach, a dzieci wróciły do
szkoły w Goławcu. Od 1989 roku nau−

ka odbywa się w obecnym budynku
szkolnym, stary zburzono. W roku
1992 szkoła wzbogaciła się o salę gim−
nastyczną.

W 2006 roku powstał Zespół Szkół,
co pozwoliło placówkę uporządkować
organizacyjnie.

Teraz edukację uczniów od 4 do 16
lat organizuje jedna placówka. Posunię−
cie okazało się dobre, bo Zespół Szkół
po 5 latach istnienia ma na koncie spo−
ro sukcesów.

– Uczniowie naszej szkoły rokro−
cznie startują w wielu olimpiadach
i konkursach osiągając czołowe miej−
sca. Zdobywali laury w olimpiadach
przedmiotowych, w przeglądach arty−
stycznych, w konkursach: gwarowych,
plastycznych, ortograficznych, recyta−
torskich, w Przeglądach Szkolnych In−
scenizacji Śląskich Obrzędów Bożona−
rodzeniowych, w międzynarodowym
konkursie matematycznym „Kangur”,
zawodach sportowych i szachowych,
miejskim konkursie „Lędziny moją ma−
łą Ojczyzną”, konkursie matematy−
cznym „Szalone liczby”, oraz turnieju
wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogo−
wego – wylicza jednym tchem dyrektor
Maria Horst – Szkoła posiada certyfikat
ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI roku
w obszarach kształcenia oraz wycho−
wania i opieki oraz certyfikat „ŚLĄS−
KA SZKOŁA JAKOŚCI” w obszarze
koncepcji pracy szkoły a także zarzą−
dzania i organizacji.

Szkoła dorobiła się przez lata istnie−
nia dobrze wyposażonych pracowni
z tablicami interaktywnymi, ekrana−
mi, projektorami, laptopami w każdej
sali z dostępem do bezprzewodowego
internetu. Przy szkole istnieje też tra−
wiaste boisko i plac zabaw dla naj−
młodszych wychowanków.

Goławiecka placówka prowadzi
3 programy unijne. Z „Efektywnej
nauki” korzystają wszyscy ucznio−
wie. Dzieki nowatorskim progra−
mom edukacyjnym dostosowanym
do wieku uczniów: „Mądre Dziec−
ko”, „Uczeń z Charakterem”, „Gim−
nazjalista z Klasą” dzieci i młodzież

zostają wyposażone w nowoczesne
narzędzia edukacyjne, podnoszą
zdolność koncentracji uwagi, a co
ważniejsze rozbudzają pasję do czy−
tania i uczenia się, wzmacniają po−
czucie pewności siebie, i świadomo−
ści swoich zasobów. Ponadto wybra−
ne grupy uczą się ponadprogramowo
języka angielskiego, inni realizują
projekt „Indywidualizacja naucza−
nia”. 

Z dwóch programów Commenius:
partnerskiego i Regio korzystają zaró−
wno nauczyciele, jak i uczniowie. Par−
tnerem projektowym jest słowacka
Revuca, a polem do współpracy –

ekologia. Stąd w projekt zaangażowa−
ne jest Nadleśnictwo w Katowicach.

Projekt pierwszy jest projektem
dwustronnym realizowanym przez
szkoły pochodzące z dwóch krajów
członków UE: naszą szkołę i Zákla−
dną Szkołę J. A. Komeńskiego
w Revúcy (Słowacja) i nosi nazwę
Podobieństwa w różnorodności.
Współpraca ze szkołą słowacką trwa
od 2007 roku. Projekt koncentruje się
na rozwoju tego partnerstwa poprzez
przedstawienie swoim uczniom i nau−
czycielom możliwości uatrakcyjnie−
nia metod nauczania i pogłębienia

swoich umiejętności porozumiewania
się w języku angielskim. Uczniowie
poszerzają swoją wiedzę i umiejętno−
ści komunikacyjne poprzez przygoto−
wanie dokumentów, wystaw, kalen−
darzy, książek i finałowych prezenta−
cji w języku angielskim. 

– Obie nasze szkoły mają podobne
problemy ekologiczne dlatego może−
my dzielić się naszymi pomysłami,
poszukiwać wspólnych rozwiązań
i poznawać znane i wypróbowane
sposoby, w jaki sposób chronić śro−
dowisko naturalne. Dzięki realizacji
tego projektu oczekujemy dalszego
zacieśnienia współpracy między na−
szymi szkołami – dopowiada dyrek−
torka.

Drugi projekt to projekt realizowa−
ny w ramach programu sektorowego
Comenius Regio. Celem Comenius
Regio jest wzmacnianie europejskie−
go wymiaru w edukacji poprzez pro−
mowanie współpracy między lokalny−
mi i regionalnymi władzami oświato−
wymi w Europie, realizacja celów
programu Comenius, a w konsekwen−
cji wzbogacenie oferty edukacyjnej
dla uczniów. Partnerstwa w ramach
programu Comenius Regio dają moż−
liwość wzajemnego uczenia się, wy−
miany najlepszych praktyk, rozwija−
nia struktur współpracy międzynaro−
dowej, w tym przygranicznej.

– W efekcie nasza szkoła realizuje
pełny program segregacji odpadów –
konkluduje dyrektor Horst.

Poza ekologią drugim mocnym fila−
rem szkoły jest regionalizm. W szkole
istnieje izba regionalna stworzona
przez uczniów, gdzie odbywają się za−
jęcia z regionalizmu, obejmujące mię−
dzy innymi wiedzę o historii Śląska,
kulturze i tradycji. Owocem są sukce−

sy w powiatowych i regionalnych
konkursach gwarowych czy coroczne
biesiady górnicze łączące obchody
Barbórki, tradycyjnego śląskiego
święta i Mikołajki. Impreza ma cha−
rakter familijny, podobnie, jak czer−
wcowe festyny rodzinne. Imprezy
o charakterze rodzinnym są także spo−
sobem na kultywowanie śląskich tra−
dycji, których wielopokoleniowe ro−
dziny są mocnym elementem.

Zespół Szkół zapewnia również
uczniom udział w zajęciach wycho−
wania fizycznego na basenie, zajęcia
logopedyczne, dydaktyczno−wyrów−

nawcze. Uczniowie mogą rozwijać
swoje zainteresowania na zajęciach
kół zainteresowań, Są to koła: przyro−
dnicze, regionalne, informatyczne,
szachowe, matematyczne, plastyczne,
chemiczne, fizyczne, historyczne, mu−
zyczne, SKS, ortograffiiti, kung−fu,
tenisa stołowego. Dużym powodze−
niem cieszą się zajęcia taneczne zum−
by w których uczestniczą gimnazjali−
stki i dorośli. 

Jeśli chodzi o infrastrukturę szkoły,
to mimo iż budynek jest nowy, ledwie
20−letni, ze względu na szkody górni−
cze już wymaga poważnego remontu.
Stąd też jedyne prace wykonane
w szkole w ostatnich latach to wymia−
na okien oraz modernizacja sali gimna−
stycznej i naprawa dachu. Kwota 620
000 zainwestowanych złotych w po−
równaniu z innymi placówkami nie
wygląda imponująco, ale najważniej−
sze zadania dopiero będą realizowane.

– Najpierw szkoła musi zostać wypo−
ziomowana przez kopalnię – informuje
dyrektor Zespołu Szkół – dopiero po−
tem można myśleć o innych pracach.

Miasto ma w planach termomoderni−
zację budynku, remonty, już w tym ro−
ku ruszy budowa nowoczesnego boiska
za szkołą, bo obecne jest zlokalizowane
po drugiej stronie ruchliwej ulicy. Na−
kładów więc na pewno przybędzie. Ma−
ria Horst do tej listy dokłada jeszcze
pracownię językową z prawdziwego
zdarzenia, bezpośrednie wyjście na
plac zabaw bez konieczności obcho−
dzenia budynku i zagospodarowanie
pomieszczeń piwnicznych na cele dy−
daktyczne i rekreacyjne.

W ostatnich latach na terenie Go−
ławca i Górek nie zauważa się niżu de−
mograficznego. W tym roku szkolnym
do szkół i przedszkola uczęszcza 177

uczniów i to jest wielkość niezmienna
od lat. Perspektywy są natomiast takie,
że w następnych latach uczniów raczej
tam przybędzie niż ubędzie.

Jeśli zaś chodzi o plany pozainwe−
stycyjne, szkołę czeka nadanie imie−
nia. Podczas 135−lecia szkoły, w któ−
rym wzięło udział 300 gości, w tym
absolwenci, dyrekcja szkoły przepro−
wadziła ankietę z pytaniem o imię
patrona szkoły podstawowej. Wybór
padł na Jana Pawła II i z takim
wnioskiem do Rady Miasta wystąpi
w najbliższym czasie szkolna społe−
czność.

Szkoła pielęgnuje śląskie tradycje.
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Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych ul. Lędzińska 8

/Ośrodek Centrum – II piętro/ 

Komputerowe badanie stóp u dzieci
/badanie podoskopowe/ 

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych oferuje badania komputerowe stóp u dzieci
które pozwala na ocenę prawidłowości ukształtowania stopy. Wszelkie odchy−
lenia w jej budowie mogą świadczyć o zaburzeniach w sprawności aparatu
więzadłowo−mięśniowego co w konsekwencji może prowadzić do płaskostopia.
Komputerowe badanie stóp pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości.
Wyniki otrzymane podczas badania poddawane są szczegółowej analizie
i w przypadku stwierdzenia wad dotyczących budowy lub motoryki stopy,
otrzymany wynik pozwala na optymalne dobranie odpowiedniego zestawu ćwi−
czeń pod kontrolą Fizjoterapeuty.

Wszelkie informacje dotyczące badania 
pod numerem telefonu (32) 32 −66−447

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Lędzinach 

Terapia Falą Uderzeniową
Nowoczesna metoda walki z bólem

Skuteczna terapia w bólach kręgosłupa, 
stawów, stanów zapalnych ścięgien

Szybkie efekty lecznicze już po 2−3 zabiegach
Bez skierowania lekarskiego

Bez terminów
Możliwość łączenia z innymi zabiegami

Wszelkie informacje oraz rejestracja na zabieg 
pod numerem telefonu 32 326 64 47

W konstytucji przyjętej w 1948 ro−
ku Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) określiła w swojej klasycznej
definicji zdrowie jako „stan pełnego,
dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego i społecznego, a nie tyl−
ko jako brak choroby lub zniedołęż−
nienia”. 

Tak więc zdrowie to nie jedynie
brak choroby lub niepełnosprawności,
ale pozytywny stan fizyczny, umysło−
wy i społeczny oraz adaptacja do wa−
runków zmieniającego się środowis−
ka, jak również radzenie sobie z tymi
zmianami w różnych warunkach. 

Zgodnie z powyższym można wy−
wnioskować, że nie ma zdrowia bez
zdrowia psychicznego. Mimo wielu
uprzedzeń do tego tematu, zdrowie
psychiczne zaczyna być traktowane
jako nieodłączny składnik zdrowia
i coraz więcej pojawia się informacji
na jego temat. Należy żywić nadzieję,
że zyska zrozumienie i będzie przeko−
nywać do działania na rzecz zasadni−
czej zmiany podejścia wobec związa−
nych z nim problemów. 

Istotny jest fakt, że ogólna kondycja
zdrowotna coraz bardziej zależna jest
od jego dobrostanu psychicznego.
Zdrowie psychiczne i dobra kondycja
stanowią fundamenty wysokiej jako−
ści życia, mobilizują ludzi do szuka−
nia doświadczeń, czynią ich kreaty−
wnymi i aktywnymi. Zmiany społe−
czne i ekonomiczne dogłębnie wpły−
wają na stan zdrowia psychicznego
społeczeństwa. Brak odporności psy−
chicznej rozwija poczucie bezradności
i osamotnienia, pozbawia nadziei na
lepszą przyszłość, rozwija negatywne

i wyczerpujące mechanizmy radzenia
sobie, skutkujące zwiększoną fizy−
czną i psychiczną zachorowalnością
i patologią życia społecznego. 

Słabe zdrowie psychiczne może
ujawnić się w każdym momencie ży−
cia – u ludzi w różnym wieku, obu
płci, w rozmaitych kulturach i bez
względu na status społeczny. Zabu−
rzenia psychiczne stanowią ogromne
obciążenie dla poszczególnych osób
i rodzin, mogą zmniejszać zatrudnie−
nie, wydajność pracy, zwiększać ryzy−
ko przestępczości, wypadków, prze−
mocy domowej, patologii społe−
cznych czy samobójstw. 

Niestety nadal zbyt wielką rolę od−
grywają w naszym społeczeństwie ste−

reotypy, które nadają zjawisku zdrowia
psychicznego negatywne odczucia
obojętności, przerażenia czy niechęci.
Często osoby z zaburzeniami psychi−
cznymi są napiętnowane przez społe−
czeństwo, spotykają się z wyklucze−
niem bądź odrzuceniem, nie są należy−
cie traktowane. Wciąż nie ma odpo−
wiedniej ilości placówek zajmujących
się tym problemem, udzielana pomoc
często jest niewystarczająca i nie do−
statecznej jakości; warunki, w jakich
znajduje się pacjent bywają niegodne,
drugorzędne a nawet poniżające. 

By temu zaradzić, konieczne jest
wprowadzenie szeregu zmian
w świadomości społeczeństwa, tzn.
stworzenie m. in. warunków do na−
bycia niezbędnej wiedzy, a także
umiejętności, które pozwolą w pełni
osiągnąć dobre samopoczucie psy−
chiczne, jak i przezwyciężyć ciężkie
sytuacje życiowe, które często bywa−
ją przyczyną ludzkiej bezradności,
zniechęcenia, rezygnacji. Konieczne
jest unowocześnienie opieki psy−
chiatrycznej, powinna ona być szero−
ko dostępna, rozwinięta i godna, by
zachęcała pacjentów do leczenia,
a także wspomagała chorych i ich ro−
dziny oraz dawała oparcie. Zdrowie
psychiczne powinno stać się istotną
wartością, wiedza na jego temat po−
winna być na tyle duża i rozpowsze−
chniona, by kolejne pokolenia mogły
z tej wiedzy korzystać i dzięki niej
zapobiegać zaburzeniom psychi−
cznym oraz zapewniać odpowiednią
jakość życia.

Artykuł opracowała Pani Anna Bociek

Koordynator w gminie Bieruń

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Naro−
dowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), które przewiduje rea−
lizację działań z zakresu zdrowia psychicznego, należące do zadań własnych samorządów województw,
powiatów i gmin został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego „Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego na lata 2011−2015”.
Jednym z priorytetowych celów programu jest promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie styg−
matyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi wśród mieszkańców powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego. W myśl powyższego w lokalnych biuletynach ukaże się cykl artykułów poświęcony tematowi
zdrowia psychicznego przygotowany przez członków Zespołu Koordynującego Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Oto pierwszy z nich:

ZDROWIE PSYCHICZNE JAKO NIEODŁĄCZNY 
SKŁADNIK NASZEGO ZDROWIA

ORAZ MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
ZAPRASZAJĄ

„Badanie słuchu u dzieci”
Szanowni Rodzice 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Ziemowit „w Lędzinach przeprowadza w ramach progra−

mu promocji zdrowia finansowanego przez Urząd Miasta Lędziny, bezpłatne badanie tympanometryczne słu−

chu u dzieci przedszkolnych wraz z konsultacjami lekarskimi wykonanych badań. 

Celem zadania jest wykrycie chorób zapalnych uszu, wykrycie niedosłuchu odbiorczego, zapobieganie postę−

pującemu niedosłuchowi, określenie skali zagrożenia i przeprowadzenie pogadanek z rodzicami na wyżej wy−

mienione tematy oraz skierowanie dzieci na leczenie i rehabilitację słuchu.

Programem obejmiemy 150 dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat. 

W szczególności pragniemy przeprowadzić badanie u dzieci z klas „0” przed rozpoczęciem nauki w szkole,

aby wyeliminować problemy dziecka z niedosłuchem w czasie edukacji szkolnej.

Badanie jest przeprowadzane na terenie przedszkoli i w Przychodni Specjalistycznej Miejskiego Zespołu Opie−

ki Zdrowotnej w Lędzinach. 

Po zakończonym badaniu rodzice otrzymają indywidualną informację o jego wynikach oraz naszych sugestiach

o dalszym postępowaniu z dzieckiem u którego wykryto zmiany chorobowe słuchu.

Badanie wziernikowe i konsultacje przeprowadza lekarz o specjalizacji laryngologicznej,  natomiast badanie

słuchu tympanometryczne wykonuje pielęgniarka dyplomowana.  

ZAPRASZAMY! 

ORAZ MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
ZAPRASZAJĄ

„PROFILAKTYKA TARCZYCY”
Szanowni Rodzice i Młodzież Lędzin

W ramach programu promocji zdrowia finansowanego przez Urząd Miasta Lę−

dziny a współfinansowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia zamierza−

my przeprowadzić bezpłatną akcję zdrowotną o chorobach tarczycy wraz z ba−

daniami USG tarczycy. Sytuacja zdrowotna pokazuje że u około 10% mie−

szkańców występuje powiększona tarczyca w postaci wola. Wraz z wiekiem od−

setek ten wzrasta nawet do 50%. Wielu tym osobom można by pomóc bez po−

trzeby ingerencji operacyjnej gdyby wcześniej przeprowadzono specjalistyczne

badania. Zadanie kierujemy do młodzieży miasta Lędziny w wieku 13 – 20
lat. Programem obejmiemy 200 osób.
Celem zadania jest określenie skali zagrożenia występowaniem chorób tarczy−

cy w mieście Lędziny na przebadanej grupie mieszkańców oraz przeprowadze−

nie pogadanek o chorobach tarczycy oraz wynikających z tego powikłaniach

zdrowotnych.

Zadanie to będzie realizowane w Gimnazjach, Zespole Szkół w Lędzinach oraz

w MZOZ Lędziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Ochrony

Zdrowia Pracowników KWK „Ziemowit „ul. Pokoju 17− Przychodnia Specjalisty−

czna – parter pokój nr 18 lub telefonicznie (32)−7167165 

Skorzystaj z możliwości bezpłatnego badania USG tarczycy.

ZZeessppóółł  PPrraaccoowwnnii  RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnyycchh  
MMZZOOZZ  LLęęddzziinnyy

OOśśrrooddeekk  „„CCeennttrruumm””  IIII  ppiięęttrroo  tteell..  ((3322))  332266  6644  4477

LLeecczzeenniiee  ii rreehhaabbiilliittaaccjjaa  sscchhoorrzzeeńń::
bóle kręgosłupa, schorzenia reumatyczne, stany po urazach 
i złamaniach, porażenia i niedowłady, wady postawy u dzieci 
i młodzieży

WW  ooffeerrcciiee  ppeełłnnyy  zzaakkrreess  zzaabbiieeggóóww  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnyycchh::

Laseroterapia Magnetoterapia Hydroterapia Kinezyterapia
Fizykoterapia Leczenie metodą McKenziego Terapia falą
uderzeniową Krioterapia Masaż klasyczny

SSzzeerrookkii  zzaakkrreess  bbeezzppłłaattnnyycchh  zzaabbiieeggóóww  
ww rraammaacchh  kkoonnttrraakkttuu  zz NNFFZZ!!!!!!

KKrróóttkkiiee  tteerrmmiinnyy  rreeaalliizzaaccjjii  zzlleecceeńń  lleekkaarrsskkiicchh!!!!!!

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – czwartek 8.00-18.00, Piątek 8.00-16.00
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Po raz pierwszy od dłuższego już

czasu w sali Piast zabrakło miejsc

siedzących podczas biletowanej im−

prezy i trzeba było dostawić kilkana−

ście krzeseł. Miejski Ośrodek Kultu−

ry sprzedał aż 200 biletów na półto−

ragodzinny występ rybnickiego Kaba−

retu Młodych Panów. W sobotę 11

lutego sala pękała w szwach i to po−

mimo kilkunastu stopni mrozu, jaki

panował tego dnia na dworze! Mate−

usz Banaszkiewicz, Bartłomiej Dem−

czuk, Łukasz Kaczmarczyk i Robert

Korólczyk dzięki brawurowej grze

w kolejnych skeczach, scenkach ro−

dzajowych i piosenkach tak rozgrzali

widzów, że ci całkiem zapomnieli

o zimie, raz po raz reagując salwami

śmiechu i spontanicznymi oklaska−

mi. Artyści przypomnieli swoje naj−

bardziej znane i lubiane utwory, jak

chociażby „Górnik”, „Kopciuszek”,

„Komunia” czy „Na przodku”, nie

zapominając również o wydarze−

niach, którymi żyje cały kraj, czyli na

przykład o zbliżającym się Euro

2012.

Zabawowa atmosfera panującej

w sali Piast udzieliła się też w pełni

dyrektor MOK−u, Joannie Figurze.

Dziękując artystom za wspaniałą grę

nie potrafiła powstrzymywać się od

spontanicznego śmiechu. 

– Już dawno się tak serdecznie

nie ubawiłem, jak podczas dzisiejsze−

go wieczoru – zwierzył się lędzinianin

Piotr Czerniak. – Więcej takich kaba−

retów w naszym mieście, to może

staniemy się bardziej życzliwi i przy−

jaźni dla siebie nawzajem! ml

Liczący łącznie 26 osób z Lędzin

i okolicznych miejscowości Klub Pla−

styka „Kontrast” obradował w piąt−

kowy wieczór 10 lutego na walnym

zebraniu sprawozdawczym w swojej

siedzibie. Mimo chłodu zebranie

trwało ponad dwie godziny, a jego

uczestnicy rozgrzewali się nie tylko

kawą czy herbatą, ale przede wszy−

stkim ożywioną dyskusją nad kilko−

ma interesującymi propozycjami na

przyszłość. Na wniosek przewodni−

czącej Beaty Kozioł postanowiono

w tym roku zorganizować wyjazdowy

plener malarski nie zagranicą, ale

w kraju. Rozważano kilka wariantów,

ale wygrała koncepcja bierunianki

Krystyny Boroń, by w końcu sierpnia

lub na początku września pojechać

na weekend do pensjonatu w bie−

szczadzkiej Wetlinie. Jeszcze wyższa

była temperatura dyskusji nad

wnioskiem lędzinianina Mirosława

Leszczyka, by klub założył – wzorem

niektórych innych stowarzyszeń –

swoją stronę internetową. Jednym ta

idea się spodobała, a inni odnieśli

się do niej sceptycznie ze względu

na przewidywane problemy techni−

czne w tym względzie. Ostatecznie

młody tyszanin Krzysztof Bednarz,

od niedawna współpracujący z Ra−

diem Katowice, zadeklarował podję−

cie starań służących założeniu wspo−

mnianej strony.

Aktualnie z cotygodniowych piątko−

wych bezpłatnych warsztatów plasty−

cznych w siedzibie klubu korzysta 9−

osobowa grupa dzieci. Zajęcia te od−

bywają się w godzinach 16−18 i pro−

wadzą je gratis plastycy Kontrastu. ml

Dawno się tak nie ubawiliśmy

Ciekawe plany Kontrastu
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W piątkowy wieczór, 17 lutego, od−
było się w centrali Miejskiej Biblioteki
Publicznej kolejne już spotkanie autor−
skie z chełmianinem Rafałem Bulą, ale
urodzonym i wychowanym w Lędzi−
nach. Wcześniej, 19 listopada 2010 ro−
ku, pan Rafał przez dwie godziny opo−
wiadał słuchaczom o swoich przygoto−
waniach do wydania pierwszej części
książki pt.” Świadkowie cierpienia
i śmierci w Lędzinach 1939−1955”,
czytał jej fragmenty i uzupełniał dodat−
kowymi informacjami, odpowiadał na
liczne pytania, wpisywał dedykacje
w książkach jego autorstwa. Podobnie
było i tym razem, gdy prezentował dru−
gą część wspomnianej książki dotyczą−
cą obozów i podobozów podczas II
wojny światowej i po wojnie. Spotka−

nie trwało jednak o wiele dłużej, a po−
nadto jeszcze długo po nim dyskutowa−
no na poruszane tematy. Niektórzy
z dyskutantów wyszli z biblioteki do−
piero po prawie trzech godzinach.
Wśród nich był też Jan Śmiłowski, któ−
ry między innymi poinformował, że
przechowuje obraz olejny wykonany na
płycie pilśniowej (100 x 70 cm) przez
jednego z więźniów niemieckich, praw−
dopodobnie już w 1945 roku i umie−
szczony w ołtarzu głównym zbudowa−
nego wtedy w iście ekspresowym tem−
pie barakowego drewnianego kościoła
św. Anny w Lędzinach. Później, gdy
w prezbiterium zainstalowano tryptyk,
wspomniany obraz zawieszono na bo−
cznej ścianie, gdzie znajdował się aż do
rozbiórki drewnianego kościółka po

wybudowaniu nowej świątyni przez
proboszcza ks. Henryka Głucha. – Oba−
wiałem się, że obraz ten ulegnie całko−
witemu zniszczeniu, więc go zabrałem
wtedy na przechowanie – mówił Śmi−
łowski. – Zresztą był już bez ramy, a na
dodatek częściowo uszkodzony. Doko−
nałem jego renowacji i czekam na sto−
sowny moment, żeby go przekazać
w godne ręce – podkreśla.

Błyskawicznie na to oświadczenie
zareagowała dyrektor MBP, Joanna
Wicik, która zadeklarowała chęć prze−
jęcia malowidła, by po odpowiednich
pracach konserwatorskich, wykonaniu
ramy itp., zawiesić je w zorganizowa−
nej niedawno na piętrze biblioteki Iz−
bie Tradycji. Jan Śmiłowski bez wa−
hania na to przystał. Mirosław Leszczyk

Obraz z kościoła św. Anny 
znajdzie miejsce w bibliotece miejskiej

O Józefie Wisiorku z Goławca, 59−
letnim emerytowanym górniku kopal−
ni „Ziemowit”, pisaliśmy już sporo
w grudniowym numerze 2008 roku
Biuletynu Informacyjnego Lędziny,
gdzie zamieściliśmy też jego dwa
wiersze bożonarodzeniowe: „Ślonsko
kolynda domowo” i „Nad Betlejym”.
Czas więc odświeżyć jego sylwetkę
jako ludowego poety piszącego wier−
sze i teksty prozą w gwarze śląskiej,
tym bardziej, że zdecydował się
w 2010 roku wydać nieduży tomik
swoich utworów pt.” Z polskiygo na
nasze i na łopak”. – Przez 17 lat pisa−
łem je w zasadzie do szuflady i uzbie−
rało się ich już trochę – opowiada. –
Tylko niektóre z nich były drukowane
w prasie lokalnej, postanowiłem więc
się sprężyć i część z nich wydać
w formie książkowej. Pomógł mi
w tym przede wszystkim Andrzej
Bryjok, lekarz z Goławca i były radny
powiatowy.

W swoim tomiku Józef Wisiorek
zamieścił pięć wierszy, kilka opowia−
dań, ale także zapiski z budowy nowe−
go kościoła pw. Wniebowzięcia Naj−
świętszej Marii Panny, w której brał
bardzo aktywny udział i przede wszy−
stkim wspomnienia o śp. proboszczu
Grzegorzu Burdzie, w tym o jego po−
grzebie 27 sierpnia 2008 roku. Goła−
wiecki poeta nie kryje, że ks. Burdę
darzył ogromnym szacunkiem i powa−
żaniem, przeżył więc jego nagłą
śmierć bardzo boleśnie.

Wspomnienia o goławieckim farorzu
są więc dla Józefa Wisiorka pewną for−

mą duchowego i psychicznego odrea−
gowania. Poniżej drukujemy jedną
z „bojek” opowiadanych mu przez Jon−
ka Stolarza z Błyndowa i mały frag−
ment zapisków z budowy goławieckie−
go kościoła. ml

Z polskigo na nasze i na łopak

Ło kozie Jonka Stolorza z Błyndowa

Jonek za bajta pos kozy w Imielyniu pod Golcówkami i jak to na jesiyń, jak

kopali zimnioki to se ci, co paśli robili prażoki. Jonek zebroł matce ze chałupy

dwa śledzie słone (katoliki) i wbił do krzikopy kolik i na szpagacie uwionzoł ło−

ba śledzie. Potym jedni skrobali zimnioki, jedni cebula, inny skwarzył spyrka

na tuste, ukłodali plastry z zimników, pololi tustym i na wiyrch chcieli dać te

dwa śledzie. A tu patrzom, po śledziach ino zostoł kolik we wodzie. Zrobiło sie

larmo wtoro koza zeżarła te śledzie. A pos z niymi te kozy Yntel co był niywido−

my łod dziecka. I tyn Yntel pado tak: kożdy niych chyci swoja koza za pysk

i prziprowadzi do mnie. Jo jom powoniom i bydymy wiedzieć wtoro to zeżarła.

Kożdy podchodził do Yntla ze swojom kozom, a kiedy prziszła kolyj koza Jon−

ka, powonioł jom i pado: Jonek, twoja koza to zeżarła! A Jonek na to: Cieka−

we, jak żeś to wywonioł, bo jo jom łobrocił rziciom! Józef Wisiorek

Zapiski z budowy kościoła W. N. M. P. w Goławcu (fragmenty)

1999 r. 20 marzec sobota

Ło poł siodmyj rano gronta fedromom my już kopali a łoperatorym koparki

był Jonek Musialik. Trzidziestu trzech chopa gibko się uwinyło i ło drugij po

południu po robocie było. Autym był Adam Myszom, Adolf Horst i Paulo dwiy−

ma traktorami i chnet my prezesowi Grzesicy pole ziymiom zasypali. Potym

my do prezesa dziura zagrodzili, dali my siatka MM do tyj dziury, aby preze−

sowi na fara niy pitały kury.

W lutym 2000 r. wystrojali my drzewo na sztomple co miały do 10 m, ko−

le szkołki na Goławcu. Ściynte drzewa wyciongali my koniym łod A. Horsta,

co sie nazywoł Bubik. Ło roz przijechoł farorz z wikarym i prziwiyźli cosik

ciepłygo do jedzynio i dwa termosy z kawom i herbatom. Niydługo potym po−

szła fama po Goławcu, że w jednym termosie było piwo, a w drugim gorzoła.

A przi okazji wielkie dziynki feśtrowi p. Stojanikowi. 
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W kolejce po autograf Rafała Buli.
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W piątkowy wieczór, 27 stycznia,
po uroczystym wręczeniu nagród lau−
reatom dorocznych bożonarodzenio−
wych konkursów Miejskiego Ośrodka
Kultury dla dzieci i młodzieży oraz IV
otwartego przeglądu kolęd, pastorałek
i jasełek, na scenie sali Piast wystąpił
znany już powszechnie Teatr Koman−
derów z Imielina. Po raz pierwszy
w Lędzinach można było obejrzeć
„Jasełka Polskie”, wystawiane
w imielińskim Domu Kultury „Sokol−
nia” tradycyjnie w pierwszym tygo−
dniu nowego roku. Jest to półtorago−
dzinny spektakl z udziałem ponad 30
osób, przygotowany jeszcze przez
nieżyjącego już założyciela teatru Jó−
zefa Komanderę, oparty na tekstach
jasełek salezjańskich i rydlowskich

oraz na wybranych tekstach biblij−
nych.

Początkowo, od 1975 roku, jasełka
wystawiane były w „szopie” na Pasie−
czkach, a od roku 2001 już w „Sokol−
ni” w nowej inscenizacji Stanisławy
Szczepanik, córki Józefa Komandery.
Ze względu na początek ferii zimo−
wych zabrakło niektórych najmłod−
szych aktorów, więc na scenie sali
Piast imieliński teatr zaprezentował
dwa spośród trzech obrazów spektak−
lu, który trwał łącznie godzinę i dzie−
sięć minut. Nie wpłynęło to w naj−
mniejszym stopniu na charakter
przedstawienia, gdyż było to nie−
zwykle barwne widowisko, z bardzo
pięknym podkładem muzycznym, za−
grane brawurowo przez aktorów na tle

ciekawej scenografii autorstwa wspo−
mnianej Stanisławy Szczepanik.

– Co roku pojawiają się w naszym ze−
spole nowe twarze – mówi pani Stanisła−
wa. – Występują w nim przedstawiciele
różnych pokoleń i to nie tylko z Imielina,
ale także z okolicznych miejscowości,
od przedszkolaków po pięćdziesięciolat−
ków. Prezentując te jasełka chcemy
przypominać kolejnym pokoleniom na−
sze wspaniałe polskie tradycje, zwyczaje
i obyczaje bożonarodzeniowe, w tym
chyba najpiękniejsze w świecie polskie
kolędy i pastorałki – podkreśla.

Teatr Komanderów prezentował
„Jasełka Polskie” między innymi na
scenie Teatru Śląskiego w Katowi−
cach czy na scenie mysłowickiego do−
mu kultury. Mirosław Leszczyk

Jasełka Teatru Komanderów

20 lat pod wodzą
Franciszka Moskwy

W marcu minie 20 lat od decyzji Franciszka Moskwy, by podjąć się prowa−

dzenia liczącego wówczas około 40 osób zespołu folklorystycznego „Lędzi−

nianki”. – Zespół ten prowadzony był wcześniej przez małżeństwo Marii i Aloj−

zego Stachurów – mówi pan Franciszek. – Po dwóch latach zweryfikowałem

skład osobowy zespołu do 25 śpiewaczek i śpiewaków, zmieniając jednocześ−

nie jego nazwę na „Lędzinianie” – dodaje.

Równolegle Franciszek Moskwa zorganizował grupę młodzieżową „Stars

Show” i dziecięcą „Smyki”, będące po części kuźnią talentów dla „dorosłego”

zespołu folklorystycznego. ml

W piątkowy wieczór, 27 stycznia,

w sali Piast podsumowano zorganizo−

wane przez Miejski Ośrodek Kultury

dwa świąteczne konkursy plastyczne

dla dzieci i młodzieży oraz otwarty IV

Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek,

a laureatom trzech pierwszych miejsc

w poszczególnych kategoriach wieko−

wych bądź muzycznych dyrektor

ośrodka Joanna Figura wręczyła na−

grody i dyplomy. Najlepszymi w kon−

kursie „Kartka świąteczna 2011”

w poszczególnych kategoriach wieko−

wych okazali się Sonia Kowalska, Zo−

sia Komandera, Marzena Strojny,

Paulina Sitko i Joanna Biolik, nato−

miast w konkursie „Gwiazdka 2011 –

ozdoby świąteczne”, odpowiednio –

Jakub Komandera, Laura Kozakie−

wicz, Martyna Horst i Angelika Kosal.

Z kolei wśród solistów i duetów

czwartej edycji przeglądu kolęd, pasto−

rałek i jasełek pierwsze miejsce wyśpie−

wała Sylwia Maria Lipka z z gimnazjum

w Knurowie, wyprzedzając Bartka Ka−

szubę z podstawówki w Knurowie oraz

duet sióstr Julia i Zuzia Czudaj z MOK

Lędziny, w kategorii zespoły wokalne

najlepszy okazał się Zespół Pieśni

i Tańca „Iskierki” w Brzeszczach, przed

zespołem dziecięco−młodzieżowym „Ra−

dość” z MOK Lędziny oraz zespołem

wokalnym „Cantemus” z MDK nr

1 w Tychach. Rywalizację zespołów wo−

kalno−instrumentalnych wygrał zespół

„Collage” z MDK nr 1 w Tychach, wyp−

rzedzając „Koniczynki” występujące

wraz z grupą taneczną „Tupiące Nóżki”

z Przedszkola nr 2 w Lędzinach oraz

„Ton Formację” z MDK nr 1 w Tychach,

natomiast w kategorii jasełek nagrodzo−

no jedynie grupę teatralną „Pneuma”

z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach.

Spośród laureatów przeglądu zapre−

zentowali się na scenie tylko Sylwia

Maria Lipko, Bartek Kaszuba i siostry

Czudaj, gdyż na swój występ czekał już

Teatr Komanderów z Imielina. ml

Laureaci nagrodzeni
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Pastuszkowie z darami.
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Bartek Kaszuba.

Siostry Czudaj.
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO
Komenda Powiatowa Policji 323−32−00

– tel. dyżurnego 323−32−55

– placówka dzielnicowych w Lędzinach 326−45−82

Straż Miejska 216−65−11 wew. 32

Straż Pożarna Tychy 227−20−11, 227−30−22 lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43 lub 999
Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 327−49−99 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach 325−42−80/−81

MZOZ 216−77−01

Przychodnia Specjalistyczna 326−73−74, 326−62−53,

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326−64−47

Przychodnie Rejonowe: 

Nr 1, ul. Fredry 17 216−60−59,

Nr 2, ul. Asnyka 2 216−62−87

– Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64 216−70−31

NZOZ „Centrum Medyczne” 326−64−54 do 55

Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216−70−16

APTEKI
Justo−Farm 326−73−74 w. 43 Marta 216−60−31

Melisa 216−60−64 Centrum 216−78−33
„10” 216−78−39 Magnolia 326−71−81
Orchidea 216−67−88

ZGŁASZANIE AWARII
Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227−31−24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wewn. 5440 lub 693−174−
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Pogotowie Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 31 lub 994
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 326−96−32 

– zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku 

od 7.00 do 15.00 

– w pozostałych godzinach oraz w weekendy pod numerem: 

325−70−00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 

216−65−11, 216−62−91, 216−63−01, 216−65−12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91

Targowisko Miejskie 326−63−95

Gminna Kawiarenka Internetowa 216−71−42

Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96

EKOREC 326−79−90, 326−79−91

– baza przy ul. Fredry 216−60−20

PGK „Partner” 216−61−23, 216−75−26

Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33

Miejska Biblioteka Publiczna 216−75−09

Fundacja RSiKF – Ośrodek Sportowo−Rekreacyjny Centrum 3

26−27−00, 326−71−02

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226−91−00

Wydział Komunikacji w Lędzinach 324−08−23 do 26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 324−08−12 

Powiatowy Zarząd Dróg 216 21 73

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 216−63−30

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach − Filia Lędziny 216−79−71

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 226−91−75

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

w Tychach 227−52−47

INFORMACJA TELEFONICZNA 
Biuro numerów 118−913

URZĄD MIASTA LĘDZINY 
Zaprasza Rolników do wyjazdu na

XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
które odbędą się w dniach 16 −18 marca 2012 r. w Kielcach

Wyjazd w dniu 17.03.2012 r. (sobota) o godzinie 700

powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.

Zapisy przyjmuje Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
Telefon: (032) 21 66 511 wew. 127

Zbiórka na przystankach i przybliżone godziny przejazdu autokaru

1. Szenwalda – Kościół 700

2. Lędzińska – Pomnik 710

3. Pokoju – Kolejka, Carrefour 720

4. Smardzowice (Ułańska koło sklepu) 725

5. Smardzowice (Ułańska koło krzyża) 727

6. Smardzowice (ostatnie zabudowania) 730

7. Gwarków sklep 735

Serdecznie zapraszamy

Pogoń Imielin przełamała dotych−
czasową hegemonię GTS−u Bojszowy
oraz MKS−u Lędziny, które w ostat−
nich latach zwyciężały w halowym
Memoriale im. Henryka Jasińskiego
rozgrywanego zawsze w ostatni week−
end stycznia w bojszowskiej hali spor−
towej. W rozegranej 28 stycznia VII
edycji zawodów, lędzinianie musieli
zadowolić się drugim miejscem.

Do rywalizacji stanęło tym razem
pięć zespołów, które grając systemem
każdy z każdym wyłoniły także nieo−
ficjalnego mistrza powiatu bieruńsko−
lędzińskiego w piłce nożnej. 

Z pewnością był to najbardziej wy−
równany turniej w ostatnich latach.
Każda z drużyn do końca walczyła
o dobry wynik, nie było spotkań je−
dnostronnych. Nawet przedstawiciel
B klasy, czyli Polonia Międzyrzecze
rywalizowała jak równy z równym, li−
cząc się w walce o tytuł. To jej zawo−
dnicy zostali najlepszymi strzelcami
turnieju – tego zaszczytu dostąpił
Krzysztof Pieczka, a Mariusza Szpaka
wybrano najlepszym bramkarzem za−
wodów. Rozczarowali na pewno naj−
wyżej sklasyfikowani gospodarze
i obrońcy tytułu, czyli GTS Bojszowy,
który po porażkach w pierwszych
dwóch meczach stracił szanse na dob−
ry wynik i ostatecznie zajął IV miej−
sce. Piłkarze MKS−u, prowadzeni tym
razem przez Mariusza Gajewskiego,
mieli szanse na końcowy tryumf, lecz

w kluczowym spotkaniu dla układu
tabeli – mimo dużej przewagi – ulegli
Pogoni Imielin prowadzonej przez
Marcina Polarza, byłego przecież pił−
karza i trenera lędzińskiego zespołu.
Następnie, rzutem na taśmę dzięki
bramce zdobytej na 30 sekund przed

końcem meczu, zremisowali 1:1 z go−
spodarzami, i wdrapali się na drugi
stopień podium.

Kolejny Memoriał, jak zapowiadają
gospodarze, już w szerszym składzie
i nieco innej formule, już za rok.

Tekst i foto: Marcin Podleśny

W zawodach padły następujące rezultaty:
MKS Lędziny – Piast Bieruń Nowy 2:0 (Pytel, Kostrzewa)

Pogoń Imielin – Polonia Międzyrzecze 1:1

GTS Bojszowy – Piast Bieruń Nowy 1:3

MKS Lędziny – Pogoń Imielin 1:2 (Pytel)

GTS Bojszowy – Polonia Międzyrzecze 2:5

Pogoń Imielin – Piast Bieruń Nowy 3:0

MKS Lędziny – Polonia Międzyrzecze 2:0 (Kapela 2)

GTS Bojszowy – Pogoń Imielin 1:0.

Polonia Międzyrzecze – Piast Bieruń Nowy 1:0

GTS Bojszowy – MKS Lędziny 1:1 (Karlik)

Tabela końcowa:
1. Pogoń Imielin 4 7 6−3

2. MKS Lędziny 4 7 6−3

3. Polonia Międzyrzecze 4 7 7−5

4. GTS Bojszowy 4 4 5−9

5. Piast Bieruń Nowy 4 3 3−7

VII halowy Memoriał im. Jasińskiego

Drugie miejsce MKS−u Lędziny 

Mateusz Sliwa odbiera puchar dla
wicemistrzów.

Fragment meczu z GTS Bojszowy.


