
Spis ma dostarczyć najbardziej szcze-
gółowych informacji o liczbie ludności, jej
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno–społecznej i zawodowej, a
także o społecznoekonomicznej charakte-
rystyce gospodarstw domowych i rodzin
oraz o ich zasobach i warunkach miesz-
kaniowych, sposobie dojazdu do pracy,
źródłach utrzymania i zasobów mieszka-
niowych.

Szczególną wagę w NSP 2011 przykła-
da się do pozyskania wiedzy na temat
zmian zachodzących w procesach demo-
graficznych i społecznych m.in. z uwagi na
wzmożone migracje ludności po wstąpie-
niu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej.

Spisem zostaną objęte również osoby
niemające miejsca zamieszkania.

Spis jest obowiązkowo przeprowadzany
we wszystkich krajach członkowskich Unii
Europejskiej – zgodnie z kalendarzem i
standardami UE. Osoby przekazujące da-
ne w ramach spisu są obowiązane do
udzielania ścisłych, wyczerpujących i
zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowi-
ązek ten wynika z ustawy o Narodowym
Spisie Powszechnym

Dane dotyczące osób nieobecnych i
osób małoletnich przekazują osoby pełno-
letnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Pozyskane dane objęte są tajemnicą
statystyczną i ochroną danych osobo-
wych.

* * *

W celu minimalizacji kosztów oraz
zmniejszeniu obciążeń osób objętych spi-
sem zostanie przeprowadzenie badanie
reprezentacyjne poprzez samospis inter-
netowy oraz z udziałem rachmistrzów.

Dane zbierane są od respondentów
w następujących etapach:

Badanie pełne:
1.potwierdzenie lub aktualizacja danych

z systemów administracyjnych i pozaad-
ministracyjnych oraz uzupełnienie przez
osobyobjęte spisem brakujących danych
przez sieć Internet

2. zebranie przez ankietera statystycz-
nego drogą wywiadu telefonicznego bra-
kujących danych od osób objętych spisem

3. przeprowadzenie przez rachmistrza
spisowego, z wykorzystaniem formularza
elektronicznego zainstalowanego na prze-
nośnym urządzeniu elektronicznym, bez-
pośredniego wywiadu uzupełniającego z
osobą objętą spisem

Badanie reprezentacyjne:
1.przeprowadzenie przez rachmistrza

spisowego, z wykorzystaniem formularza
elektronicznego zainstalowanego na prze-
nośnym urządzeniu elektronicznym, bez-
pośredniego wywiadu uzupełniającego z
osobą objętą spisem

2.potwierdzenie lub aktualizacja danych
z systemów administracyjnych i poza ad-
ministracyjnych oraz uzupełnienie przez
osoby objęte spisem brakujących danych
przez sieć Internet.

* * *

Sposoby przeprowadzania badań:

Samospis internetowy – dla osób, które
wyrażą chęć jego dokonania, będzie od-
bywał się przez Internet . Po wprowadze-
niu loginu i hasła dostępny będzie formu-
larz elektroniczny. Login i hasło respon-
denci deklarujący dokonanie samospisu
internetowego otrzymają po wejściu na
wskazany adres udostępniony przez GUS
na potrzeby samospisu.

Przyjęte założenia projektowe nie zakła-
dają udostępniania formularza w wersji pa-
pierowej. Wydruk formularza i dalsze jego
przekazanie do odpowiednich struktur
GUS możliwy będzie tylko po jego wcze-
śniejszym uzupełnieniu z wersji off-line.

Wywiad teleankieterski – realizowany
będzie przez ankieterów statystycznych
przy pomocy specjalistycznej aplikacji call
center. Do ankietowania tą metoda wybie-
rane będą przede wszystkim formularze,
które są już częściowo wypełnione (z sys-
temów informacyjnych lub samospisu in-
ternetowego) i pozostało stosunkowo nie-

wiele informacji do pozyskania od respon-
denta.

Wywiad bezpośredni realizowany przez
rachmistrza spisowego - z respondenta-
mi, którzy zamieszkują/czasowo przeby-
wają w mieszkaniach Terminale, którymi
posługiwać się będą rachmistrze spisowi
wyposażone będą w aplikację umożliwia-
jącą korzystanie z map cyfrowych w tere-
nie. Dzięki zastosowaniu terminali hand-
held będzie możliwe zarządzanie rachmi-
strzami w terenie. Odpowiednie oprogra-
mowanie zarządcze pozwalające na mo-
nitorowanie przebiegu spisu, zintegrowa-
ne on-line z całym systemem zarządzania
spisem oraz stała analiza bieżącej sytuacji
pozwoli na natychmiastowe reagowanie w
sytuacjach kryzysowych.

* * *

W naszym mieście przewidziano
przeszkolenie i zatrudnienie 8 rachmi-
strzów ( 1 rezerwowy ), którzy zostali
wyłonieni w trakcie naboru dokonane-
go na przełomie 2010/2011 roku.
Wszelkie informacje lokalne dotyczące
NSP dostępne będą jak zwykle na miej-
skiej stronie internetowej.

A do tematyki spisowej będziemy jesz-
cze w najbliższych numerach BIL-a wra-
cać. mf

Na wiosnę spis
W tym roku – i to już niebawem – czeka nas Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Przeprowadza się go na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011 r.
Spis ma jedną niezwykłą nowość – będzie przeprowadzany w sposób
komputerowy a nie na papierze.
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BIL w nowej formule
Nowa kadencja samorządu, nowy rok kalendarzowy – to i

nowa formuła urzędowego biuletynu. Poczynając od tego nu-
meru będzie on stanowił dodatek do prywatnej gazety „No-
we Lędziny-teraz!”. Jest to formuła tańsza, a zarazem pozwa-
lająca docierać do większej ilości mieszkańców (większy na-
kład) – a ponadto pozwoli ona, w co wierzę, weryfikować in-

formacje zawarte w prywatnych „Nowych Lędzinach-teraz!”
bezpośrednio u urzędowego źródła, czyli w BIL-u. 

Do mieszkańca-czytelnika docierać więc będzie nowa ca-
łość, złożona z gazety prywatnej i urzędowej wkładki. Mam
nadzieję,  że ta nowa formuła spowoduje, iż mieszkańcy do-
staną ciekawszą, bardziej różnorodną  a zarazem wiary-
godną porcję informacji. Z drugiej strony dobrze się stanie,

że komentarze dziennikarskie, chociażby na temat funkcjo-
nowania rady miasta, nie będą już elementem oficjalnego
miejskiego biuletynu, lecz prywatnej gazety. To sytuacja
uczciwsza i chyba zdrowsza.

A teraz zapraszam już do lektury
Wiesław Stambrowski

burmistrz 

Biuletyn Informacyjny 
LLLLĘĘĘĘDDDDZZZZIIIINNNNYYYY
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�owość �owość �owość  �owość �owość �owość  
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 
Terapia Falą Uderzeniową
�owoczesna 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 

32/3266447

Dyrekcja Miejskiego
Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Lędzinach 
informuje  o nowych godzinach działalności 

Zespołu  Pracowni Rehabilitacyjnych 
w ośrodku Centrum

Poniedziałek 800-1800
Wtorek 800-1800
Środa 800-1800

Czwartek 800-1800
Piątek 800-1600

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych wykonuje
zabiegi bezpłatnie  w ramach kontraktu z NFZ
Istnieje  możliwość wykonania zabiegów poza

kontraktem z NFZ
Wszelkich  informacji można uzyskać pod nu-

merem telefonu 32 66 447 

Od rana do południa kwesto-
wało z puszkami 97 wolontariu-
szy z Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach. Do puszek
zbierano też w trakcie imprezy
finałowej w sali Piast. Zbierała
także grupa offroadowców z Klu-
bu Kajman w Lędzinach, którzy
wozili wszystkich chętnych (po-
nad sto osób) samochodami te-

renowymi po ośrodku Zalew i
uzbierali do puszek około 750 zł.
Klub Kajman ofiarował również
na rzecz Orkiestry dwuosobowy
talon na wyjazd samochodem

terenowym prowadzonym przez
kierowcę offroadowca.

Na scenie sali Piast jak co ro-
ku wystąpili młodzi artyści z
lędzińskich przedszkoli oraz
szkół, w tym zespoły przed-
szkolne „Koniczynki” i „Tupiące
Nóżki”, grupy taneczne „Vitality”
z G 2 i „Track” z PZS, zespół
muzyczny „The Childe”, zespół

wokalny „Ars Nova” z MOK-u i
gościnnie mysłowicki zespół ta-
ńca nowoczesnego „Art.”. 

Podziwiano kunszt młodej
lędzińskiej pary tanecznej Remi-

giusz Kula i Ola Dudek repre-
zentującej Szkołę Tańca „Wir” w
Mysłowicach, a wręcz entuzja-
stycznie przyjęto występ już uty-
tułowanej pary, lędzinianina To-
masza Gibasa i mysłowiczanki
Beaty Bluj. Jednak największy
aplauz widowni wzbudziły, jak co
roku, popisy grupy break dance
Dariusza Kryli z MOK-u. 

Mocnym akcentem, to jest
koncertem lędzińskiego zespołu
muzycznego „Blue Band” pod
kierownictwem Piotra Musioła,
rozpoczęto imprezę finałową Or-
kiestry i mocnym zakończono,
bo prawie godzinnym koncertem
Mony Lizy.

W trakcie imprezy można było
kupić losy loterii fantowej „Każdy
los wygrywa”. W holu trwała de-
gustacja produktów ofiarowanych
przez firmę Danone z Bierunia
oraz sprzedaż ciast przygotowa-
nych przez panie z Domu Dzien-
nego Pobytu Seniora.  

W sklepiku orkiestrowym mo-
żna było nabyć wiele przedmio-
tów i gadżetów ofiarowanych
przez osoby prywatne, firmy, in-
stytucje czy stowarzyszenia. Naj-
bardziej zacięty „bój” stoczono o
trzy złote serduszka, w tym dwa

ofiarowane wspólnie przez Za-
kład Złotniczy AWgold Andrzeja
Wójcika oraz społeczność Szko-
ły Podstawowej nr 3, a jedno tra-
dycyjnie przez Sklep Jubilerski
Teresy Galas. Ich nabywcami
okazali się lędzinianie: Józef Ku-
charski (za 1 500 zł), Piotr Buch-
ta (za 1 200 zł) oraz wspólnie
Marek Spyra i Tomasz Noras
(również za 1.200 zł). – Bardzo
się cieszę, że mogłem wspomóc
Orkiestrę Owsiaka – mówi Marek
Spyra (zarazem wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu). Tradycyj-
nie lędziński finał zakończyły wi-

dowiskowe fajerwerki czyli stra-
żackie „Światełka do nieba” ofia-
rowane przez Centrum Badań i
Dozoru Górnictwa Podziemnego
w Lędzinach.

Jak co roku lędziński sztab,
kierowany po raz ósmy przez
Krystynę Wróbel, miał swoją
główną siedzibę w miejscowym
Powiatowym Zespole Szkół.
Łącznie na konto sztabu WOŚP
w Lędzinach wpłynęło (stan na
poniedziałek 10 stycznia) ponad
40 tys. zł, w tym ponad 26 tys.
zł uzbierali kwestorzy. Kwota ta
może jeszcze się zwiększyć.wd 

VIII FINAŁ WOŚP W LĘDZINACH

Po dwunastu latach pracy w
samorządzie powiatu – w tym
przez osiem w zarządzie – przy-
padł mi zaszczyt bycia lędzińskim
wiceburmistrzem. Zaszczyt, ale i
oczywiście obowiązek, bo wraz z
moim szefem czyli burmistrzem,
wraz z radnymi i urzędnikami mu-
simy dbać o nasze miasto.

Z okna mojego mieszkania na-
przeciwko kopalni i z okna sta-
rostwa widok na miasto jest zu-
pełnie inny, niż zza biurka wice-
burmistrza. Tutaj spoglądam na
nie zza kolumn cyfr i cyfry po-
równuję z potrzebami miasta. Z

tych cyfr wynika kondycja Lędzin,
ich szanse ale i zagrożenia. 

Przyglądam się im od kilku ty-
godni – i muszę podzielić się z
państwem smutną refleksją: zja-
damy własny ogon! Miasto za-
miast wydawać pieniądze na
własny rozwój, wydaje je na do-
płaty do codziennego życia
mieszkańców. Rocznie z budże-
tu miasta dopłacamy 250 000
złotych do wody, 900 000 (tak,
tak, prawie milion!) do ścieków,
200 000 to odszkodowania za
brak mieszkań socjalnych a
650 000 kosztuje nas likwidacja

niskiej emisji. A to wcale nie ko-
niec. 

Mam oczywiście świadomość,
że miasto nie jest firmą zarobko-
wą – i że po to ma dochody, aby
wydawać je na potrzeby swoich
mieszkańców. Nie bez powodu
twórcy gmin zapisali w ustawie o
samorządzie gminnym – cytuje:
„Zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy”. Zwracam jed-
nak uwagę na słowo: zbiorowych. 

Wydawać pieniądze można
różnie. Można na przykład remon-
tować sieć wodociągową, aby wo-

da z niej nie uciekała, a można te
same pieniądze przeznaczyć na
dopłaty do wody. Wtedy jednak
nigdy nie nazbieramy pieniędzy na
naprawę dziurawej sieci i zawsze
będziemy płacić za wodę, której
nie zużyliśmy a sytuacja będzie się
pogarszać.

Uogólniając – możemy albo
mieszkańcom dopłacać, albo wy-
dawać te pieniądze na inwesty-
cje. Albo dopłacać milion rocznie
do ścieków, albo za milion wybu-
dować wodociągi, kanalizacje,
drogi, chodniki. To drugie będzie
miasto rozwijać, to pierwsze nie.
To samo dotyczy likwidacji niskiej
emisji i wielu innych rzeczy. Przy
czym pamiętajmy, miasto dopłaca
z pieniędzy, które dostaje z na-
szych podatków. Tak więc daje

nam jedną ręką pieniądze, które
zabrało nam drugą. Musimy so-
bie wszyscy odpowiedzieć wprost
– czy chcemy dużych dopłat, czy
też chcemy rozwoju Lędzin. Na
jedno i drugie nie starczy. I po-
wiem Wam, że ja, Marek Bania
też lubię mieć dopłatę do wody,
ścieków. Ale jeśli ma się to odbyć
kosztem dziurawych dróg, to już
nie jestem taki pewien…

Oczywiście wiem, że w Lędzi-
nach są ludzie, którzy ledwie
wiążą koniec z końcem i dla
nich te dopłaty są bardzo wa-
żne. Ale są też tacy, którzy ich
braku specjalnie nie odczują.
Więc czy miasto naprawdę mu-
si dopłacać jednym i drugim?

Marek Bania
(wiceburmistrz)

Zjadamy własny ogon

WW  nniieeddzziieellęę,,  99  ssttyycczznniiaa,,  zz  ttaakkiimm  ssaammyymm  rroozzmmaacchheemm  jjaakk  ppoopprrzzeeddnniioo  ii  rróówwnniiee  ppiięękknniiee  oorraazz  sskkuutteecczznniiee  zzaaggrraałłaa  ww  nnaasszzyymm  
mmiieeśścciiee  WWiieellkkaa  OOrrkkiieessttrraa  ŚŚwwiiąątteecczznneejj  PPoommooccyy..  TTyymm  rraazzeemm  nnaa  zzaakkuupp  sspprrzzęęttuu  mmeeddyycczznneeggoo  ddllaa  ddzziieeccii  zz  cchhoorroobbaammii  
nneeffrroollooggiicczznnyymmii  ((nneerrkkii))  ii  uurroollooggiicczznnyymmii..

nasze miasto
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50 rocznica ślubu: Krystyna i Zygmunt Kula, Helena i Edward Ścierscy, Małgorzata i Aleksander Obłutowicz, Wiesława i Jan Stochowicz, Antonina i Emil Piwowarczyk,
Łucja i Klemens Barcik, Emilia i Julian Michór, Elfryda i Władysław Białoń, Maria i Jan Bryjok, Cecylia i Czesław Paris, Irena i Paweł Czarnonoga, Helena i Robert Mar-
szałek, Aniela i Jan Bistyga, Maria i Ignacy Michalscy, Noella i Ginter Meister, Stefania i Henryk Ryszka, Anna i Jerzy Szymańscy; Weronika i Władysław Chmielewscy,
Agnieszka i Marian Lech, Maria i Tadeusz Kupczyk, Gerda i Zdzisław Kasprzyk, Krystyna i Józef Filipowscy, Stanisława i Stanisław Jabłońscy, Irena Szoen
55 rocznica ślubu – 1955 - Gertruda i Mieczysław Mrowiec, Irena i Jan Hudy, Helena i Szczepan Bogaccy
60 rocznica ślubu – 1950 - Maria i Paweł Smolorz, Helena i Wiktor Kraska
90 urodziny – 1920 - Marta Tomanek, Marta Ryszka, Maria Tomala, Rozalia Jałowy, Otylia Ścierska, Anna Morkisz
Nieobecni na uroczystości: Bronisława Piekorz (90-latka), Wilhelm Szumilas, Marta Długosz (95-latkowie), Aniela i Leon Ficek, Eryka i Augustyn Sroka, Stanisława i Kazi-
mierz Lustyk, Eleonora i Jan Sypuła, Cecylia i Wincenty Mendyccy, Felicja i Henryk Prause, Felicja i Romuald Młodzińscy, Ruta i Gerard Sośnica.

Jubilaci 2010
29 grudnia w sali Piast trady-

cyjnie podczas spotkania choin-
kowego złote, szmaragdowe i
diamentowe gody świętowały
lędzińskie pary małżeńskie, ale
zaproszono także osoby obcho-
dzące 90. i 95. urodziny. Po ser-
decznym powitaniu Jubilatów
przez burmistrza Wiesława Stam-
browskiego i kierownik USC, Re-
natę Ścierską, zebrani obejrzeli
oni kilkunastominutowy film, w
którym autor Jacek Filipiak za-

prezentował najważniejsze fakty
z historii Lędzin od Jaksy z Mie-
chowa poczynając, aż po 2010
rok. Duże wrażenie na zebra-
nych zrobiły zwłaszcza migawki
fotograficzne z najważniejszych
wydarzeń w mieście oraz zdjęcia
miasta z lotu ptaka. 

Nadane jubilatom przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej medale za długoletnie po-
życie małżeńskie (w jednym
związku małżeńskim) wręczał

im na tle świątecznej choinki
burmistrz Stambrowski w towa-
rzystwie przewodniczącej Rady
Miasta, Teresy Ciepły.

Po części oficjalnej i wspól-
nym pamiątkowym zdjęciu
obejrzeli oni w sali Piast pro-
gram artystyczny. Jak co roku
rozpoczął go zespół Lędzinia-
nie pod kierunkiem Franciszka
Moskwy nieoficjalnym hymnem
lędzińskim „Moje miasto Lędzi-
ny”, ale potem już niespodzian-

ka goniła niespodziankę. Śpie-
wały i tańczyły dzieci z Przed-
szkola nr 2 wraz ze swoimi
opiekunkami, w tym po części
z zespołem Lędzinianie, a na-
stępnie na scenie – co było
największym zaskoczeniem dla
Jubilatów i ich gości – pojawi-
ły się pary młodych ludzi w
strojach śląskich prowadzone
przez Ingrid Biolik z Bierunia
Nowego, folklorystkę i pasjonat-
kę tradycji, zwyczajów i oby-

czajów śląskich. Na ich przy-
kładzie pani Ingrid zaprezento-
wała z detalami pszczyńskie
stroje ślubne z 1850 roku i z
lat 20-tych XX wieku, stroje dru-
żbów weselnych oraz strój ko-
biecy i dziewczęcy. 

Na koniec uroczystości Jubi-
laci udali się do sali sesyjnej
na słodki poczęstunek, gdzie z
rąk kierownik Renaty Ścierskiej
otrzymali też okolicznościowe
upominki. wd
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Wręczyli Jubilatce dyplom z
serdecznymi życzeniami zdro-
wia i wszelkiej pomyślności
oraz piękny bukiet kwiatów i
kosz pełen słodyczy. Pani Oty-
lii towarzyszyło liczne grono

najbliższej rodziny : córki Kry-
styna Żymła, Teresa Gądek,
Anna Bryjok, Maria Makosz, Ire-
na Obelga z mężem Eugeniu-
szem i ich córką Michaliną, sy-
nowa Irena Ścierska oraz pra-
wnuk Adrian Żymła. 

Pani Otylia urodziła się w
Urbanowicach, a po poślubie-
niu Teodora Ścierskiego za-
mieszkała wraz z nim w Lędzi-
nach, w domu gdzie mieszka
do dzisiaj pod opieką córek
Marii i Teresy. Urodziła i wy-
chowała 12 dzieci, spośród
których żyje siedem córek i je-
den syn. Wspólnie z nieży-

jącym już od lat mężem pro-
wadziła 7-hektarowe gospodar-
stwo rolne, które przejęła od
nich córka Maria. 

Mąż pani Otylii, Teodor, pra-
cował też w lędzińskiej kopalni
Piast do 55.roku życia jako cie-
śla budowlany. – Mama przez
całe życie ciężko pracowała, a
mimo to potrafiła nas dobrze
wychować, za co jesteśmy jej
ogromnie wdzięczni – mówi jej
córka Ann. Najbliższa rodzina
jubilatki, w sumie pięć pokoleń,
liczy obecnie aż sto osób, w
tym trzech praprawnuków-Bru-
non, Aleksandra i Wiktora. wd
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Miejski Oœrodek Kultury -
ul. Lêdziñska 39

17.01.2011 
10.00 - 11.30 warsztaty historyczne
11.30 - 13.00 rêkodzie³o artystyczne

11.30 - 13.30  zajêcia szachowe

18.01.2011
10.00 - 14.00 wycieczka na warsztaty

twórcze 
(Muzeum Œl¹skie w Katowicach)

19.01.2011
10.00 - 13.00 zabawa karnawa³owa z

DJ

20.01.2011
10.00 - 11.30 zajêcia plastyczne

11.30 - 13.00 warsztaty historyczne

21.01.2011
10.00 - 13.00 warsztaty filmowe 

(sala kinowa Piast)

24.01.2011 
11.30 - 15.00 wycieczka do Muzeum

Historycznego Miasta Krakowa

25.01.2011
10.00 - 13.00 konkurs: You Can

Dance, Mam Talent
11.30 - 13.30 zajêcia szachowe

26.01.2011 
10.00 - 15.00 wycieczka do Studia
Filmów Rysunkowych i FigloParku 

w Bielsku Bia³ej

27.01.2011 
10.00 - 11.30 zajêcia plastyczne

11.30 - 13.30 przedstawienie “Piraci”
(sala kinowa Piast)

28.01.2011 
10.00 - 11.30 rêkodzie³o artystyczne 

11.30 - 13.00 zajêcia plastyczne

Œwietlica 
Socjoterapeutyczna,

ul. Lêdziñska 14 

W dniach od 17 do 24 stycznia 
odbywaæ siê bêd¹ zajêcia 

plastyczno-techniczne 
w godzinach 

od 9.00 do 12.00

17.01.2011 
“Akwarium bez wody” 

18.01.2011 
“Sylwestrowe niebo”

19.01.2011 
“Maska karnawa³owa”

20.01.2011
“Zima w górach”

21.01.2011 
“Moje miasto za 100 lat”

24.01.2011 
rozdanie nagród, 

dyplomów, pami¹tkowe zdjêcie

Fundacja Rozwoju Sportu,
Kultury Fizycznej i Turystyki,

ul. Lêdziñska 14

I . Turniej pi³ki no¿nej
VI piêtro (hala sportowa)

szko³y podstawowe 
kl. III-IV oraz V-VI

17.01.2011 -  9.00 - 13.00 
zg³aszanie zespo³ów

20.01.2011 -  9.00 - 13.00 
losowanie grup-zawody

24.01.2011 - 9.00 - 13.00 zawody

26.01.2011 - 9.00 - 13.00
fina³y- puchar dla króla strzelców

28.01.2011 10.00
wrêczenie nagród /hala sportowa VI p 

szko³y gimnazjalne i œrednie
17.01.2011 - 9.00 - 13.00 

zg³aszanie zespo³ów
18.01.2011 - 9.00 - 13.00 
losowanie grup-zawody

20.01.2011 9.00 - 13.00 zawody

21.01.2011 - 9.00 - 13.00 
fina³y- puchar dla króla strzelców

28.01.2011 - 10.00 
wrêczenie nagród /hala sportowa VI p./

II. Turniej koszykówki -
VI piêtro (hala sportowa)

- szko³y gimnazjalne i œrednie 
(dziewczêta i ch³opcy)

19.01.2011 
9.00 - 13.00 zawody

9.00 - 10.00 indywidualny konkurs
rzutów osobistych, konkurs celnoœci

do bramki - rzuty karne
dzieci szkó³ podstawowych

i gimnazjalnych

28.01.2011
10.00 wrêczenie nagród /hala

sportowa VIp./

III. Turniej Uni - Hock - 
VI piêtro (hala sportowa)

- szko³y podstawowe kl. IV - VI
25.01.2011 

9.00 - 13.00 zawody
9.00 - 10.00 zawody w dwa ognie -

szko³y podstawowe

28.01.2011
10.00 wrêczenie nagród /hala

sportowa VIp./

IV. Turniej siatkówki - 
VI piêtro (hala sportowa)

- szko³y gimnazjalne i œrednie 
(dziewczêta i ch³opcy)

27.01.2011
9.00 - 13.00 zawody

9.00 - 10.00 konkurs celnoœci do
bramki - rzuty karne dzieci szkó³ 
podstawowych i gimnazjalnych

28.01.2011
10.00 wrêczenie nagród hala

sportowa VIp./

V. Turniej tenisa sto³owego -
V piêtro p. 81

- szko³y podstawowe, 
gimnazjalne i œrednie

17-21.01.2011 - 9.00 - 13.00

24-27.01.2011-  9.00 - 13.00

28.01.2011 - 10.00 
wrêczenie nagród /hala sportowa

VIp./

VI. Turniej szachowy - 
IV piêtro p. 71

- szko³y podstawowe, 
gimnazjalne i œrednie

17-21.01.2011- 9.00 - 13.00 

24-27.01.2011 - 9.00 - 13.00

28.01.2011 - 10.00 
wrêczenie nagród

/hala sportowa VIp./

VII. Gry zrêcznoœciowe
(pi³karze rêczni) - IV piêtro 

- szko³y podstawowe, 
gimnazjalne i œrednie

17-21.01.2011 - 9.00 - 13.00

24-27.01.2011 - 9.00 - 13.00

28.01.2011 - 10.00 
wrêczenie nagród /hala sportowa

VIp./

VIII. Rzuty lotkami do tarczy 
IV piêtro p.70

- szko³y podstawowe
i gimnazjalne

17-21.01.2011-  9.00 - 13.00

24-27.01.2011 - 9.00 - 13.00

28.01.2011- 10.00 
wrêczenie nagród /hala sportowa

VIp./

IX. Rzuty pi³k¹ do krêgli, rzuty
kó³kami /rzepami/ do tarczy, hula

hop, skakanka -
IV piêtro p. 72

Dzieci przedszkolne 
oraz szko³y podstawowe 

od I do IV klasy

17-21.01.2011 - 9.00 - 13.00

24-27.01.2011- 9.00 - 13.00

28.01.2011 - 10.00 
wrêczenie nagród /hala sportowa

VIp./

X. P³ywalnia kryta - II piêtro

-szko³y podstawowe, 
gimnazjalne i œrednie

17-28.01.2011 - 9.00 - 14.00
odp³atnoœæ za 1godz. 3 z³
(oprócz soboty i niedzieli)

XI. Przejazd autokarem w góry
/Szczyrk, Wis³a, Ustroñ/ 

- wyjazd p³atny

Zapisy z podaniem numeru Pesel
codziennie 

od dnia 14.01.2011r. od godz. 8.00 
w Sklepie Euro-Sport 

(parter oœrodka”Centrum”).

Wyjazdy w dniach: 
wtorki i czwartki 

w godz. 7.15 - 7.30
Koszt ubezpieczenia: m³odzie¿ 

- 2,00 z³., doroœli - 5,00 z³.

Miejski Klub Sportowy
“Lêdziny” - ul. Stadionowa 1

W dniach od 17 do 28 stycznia 

(oprócz soboty i niedzieli)
w godz. 9.30 - 13.30 

odbywaæ siê bêd¹ zajêcia
sportowo-rekreacyjne, 

gry i konkursy 
œwietlicowe, zabawy i biegi 

w terenie, mecze pi³karskie na
œniegu, turnieje wiedzy sportowej.

FERIE ZIMOWE 
w mieœcie

Program zajêæ kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w okresie, 
ferii zimowych m³odzie¿y szkolnej 

od 17.01.2011 do 28.01.2011


