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– Panie z naszego kółka robótek rę−
cznych zaprezentują też wykonane przez
siebie ozdoby na wielkanocne stoły. Zaję−
cia tego koła są w środy, ale przed święta−
mi panie siedzą nad pracami codziennie,
by zdążyć zrobić jak najwięcej i jak naj−
piękniejszych ozdób – mówi Danuta Kar−
koszka, instruktor ds. kulturalno−oświato−
wych w DDPS.

Ozdoby są przeurocze, jedyne, niepo−
wtarzalne. Takich dzieł nie kupi się
w żadnym sklepie ani na bazarze. Za−
chwyt budzą wielkie zające i łabędzie
wykonane techniką origami. Są stroiki
na stoły, na okna, kurki, kury, kaczuszki,
bukiety z wiosennych kwiatów. Nie spo−
sób wyliczyć wszystkiego, co panie
przygotowały na tę wystawę, która od−
bywa się tu corocznie od dziewięciu lat,
więc można powiedzieć, że jest już tra−
dycja tego Domu. Na wystawę zaprasza−

ni są gości z zewnątrz: władze Lędzin,
krewni, znajomi. Świąteczne cudeńka
przychodzą też oglądać te dzieci z przed−
szkoli i szkół.

W świetlicy Domu ustawiane są stoły,
na których panie stawiają ciasta i dekora−
cje. Po prezentacji ciasta są krojone i czę−
stują się nimi wszyscy
obecni. Panie za swoje
prace otrzymują pamiąt−
kowe dyplomy i puchary. 

W tym roku do udziału
w „Dniu ciast” zgłosiło
się 18 pań, czyli do de−
gustacji będzie co naj−
mniej osiemnaście py−
sznych wypieków. Pre−
zentacja odbędzie się
7 kwietnia o 16.00. Se−
niorzy zapraszają wszy−
stkich chętnych. /DAS/

Lędzińskie gospodynie zapraszają 

Dzień wypieków i ozdób 
Święto ozdób i ciast wielkanocnych to w Domu Dziennego Pobytu Seniora wydarze−
nie wielkie i oczekiwane. W tym dniu nie tylko odbywa się prezentacja domowych
wypieków, ale też degustacja tych pyszności. 

PPoo  rraaddoossnneejj  PPaallmmoowweejj  nniieeddzziieellii
wweesszzlliiśśmmyy  ww  ssmmuuttnnyy
WWiieellkkii  CCzzwwaarrtteekk,,
kkrrzzyyżżoowwyy  WWiieellkkii  PPiiąątteekk..
NNaaddeesszzłłaa  WWiieellkkaa  NNiieeddzziieellaa..
RRoozzkkoołłyyssaałłyy  ssiięę  ddzzwwoonnyy..
ZZaabbiiłłyy  mmooccnniieejj  sseerrccaa..
LLiittuurrggiiaa  kkoośścciieellnnaa
pprrzzyyppoommnniiaałłaa  ssłłoowwaa  −−  kklluucczzee::
DDrrooggaa  KKrrzzyyżżoowwaa  −−  ŚŚmmiieerrćć
−−  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaanniiee..
TTrriidduuuumm  ssaaccrruumm..
PPrrzzeejjśścciiee  zz  cciieemmnnoośśccii
ddoo  śśwwiiaattłłoośśccii..
ZZaassmmuucciilliiśśmmyy  ssiięę,,
bboo  ttrrzzeebbaa  wwppiieerrww  ssiięę  zzaassmmuucciićć,,
żżeebbyy  ppootteemm
wwyyśśppiieewwaaćć  wwnniieebbooggłłoossyy
wwiieellkkii  hhyymmnn  wwiieellkkaannooccnnyy::
AAlllleelluujjaa!!  AAlllleelluujjaa!!  AAlllleelluujjaa!!
DDoobbrraa  nnoowwiinnaa  jjeesstt  ppoo  nnaasszzeejj  ssttrroonniiee..
DDzziieeńń  jjeesstt  ddłłuużżsszzyy  oo  uułłaammeekk  nnooccyy..

Panie z DDPS prezentują wykonane przez siebie ozdoby wielkanocne.
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W     zdaniach22..
Z robót drogowych w bieżą−

cym roku najważniejsze będą

inwestycje na ul. Długosza

i Alei Matki Bożej Różańcowej

(kontynuacja z roku 2008). Za−

kończenia tych robót należy się

spodziewać w okresie wiosen−

no−letnim. W tym roku Gmina

planuje przebudowę ulicy Fredry

na odcinku od skrzyżowania

z ulicą Hołdunowska do skrzy−

żowania z ulicą Miłą, gdzie po−

wstaną dodatkowe miejsca par−

kingowe oraz nowe chodniki,

jezdnia i oświetlenie drogowe.

Inwestycja pochłonie 600 tys.

zł, z czego część zostanie po−

kryta ze środków zewnętrznych

w ramach Narodowego Progra−

mu Budowy Dróg Lokalnych.

Nadkomplet publiczności

zgromadził sprowadzony przez

MOK znakomity spektakl „Cho−

lonek, czyli dobry Pan Bóg z gli−

ny” w wykonaniu teatru „Ko−

rez”. Propozycja trafiła w gust

lędzińskiej widowni – takiej

frekwencji w „Piaście” (poza

„Owsiakiem”) dawno nie było. 

28 marca w „Piaście” odbył

się koncertu premierowy pier−

wszej płyty pt. „Droga w niezna−

ne”, z 16. utworami zespołu

„Odwróceni”, od 2006 r. upra−

wiającego muzykę rapową. Gru−

pę tworzą młodzi lędzinianie:

Kamil Łuszcz (MC Aymer) – wo−

kal, Sylwester Puzio (MC Sliver)

– wokal i Jarosław Ciszek

(DDJDee Part) – dżidżej. Teksty

piszą Kamil i Sylwester. W po−

nad 4−godzinnym koncercie 
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Dopiero wiosną widać
w pełni efekty w postaci
wykonanego w grudniu cho−
dnika przy SP nr 3 w Hołdu−
nowie.

Tak jestTak było
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Z uporem piszemy w BIL−u o przypadkach wan−
dalizmu i zanieczyszczania środowiska naturalnego
w naszym mieście. Niektórzy mówią, że jest to przy−
słowiowe pisanie na Berdyczów albo walenie głową
w mur. Stale apelujemy o opamiętanie się i zastano−
wienie się, czy na pewno chcemy żyć w środowisku,
które sami bezmyślnie degradujemy? 

Zaczynamy zauważać na razie niewielkie zmia−
ny na lepsze. Na przykład w hołdunowskim lasku
miejskim, wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, niedaleko

budynku ze sklepami, przez kilka miesięcy leżała
potężna kupa butelek prawdopodobnie wyrzuco−
nych po imprezie weselnej! 

Pisaliśmy o tym w listopadzie i długo nie było
żadnej reakcji, a tu raptem niespodzianka! 24
marca nie udało się po raz kolejny udokumento−
wać tego dzikiego składowiska i sfotografować
butelek, bo zniknęły!

Wiosenne przebudzenie i wreszcie wiosenne
porządki? /WM/

Tu zaszła zmiana

Rozkopana
ul. Fredry

25 marca firma PRIM SA roz−

poczęła roboty przy wymianie cią−

gu kanalizacyjnego wzdłuż frag−

mentu ul. Fredry w Hołdunowie. 

– Na odcinku 60 metrów wy−

mieniamy stare rury plastikowe

na nowe, bo się pozapadały –

mówi brygadzista Dariusz Ka−

miński. – Prace wykonujemy

w ten sposób, ażeby nie przery−

wać funkcjonowania kanalizacji.

Ludzie praktycznie tego nie od−

czują – podkreśla. /WM/

Bardzo ważne wydarzenie w dziejach na−
szego powiatu nastąpiło 12 marca. W tym
dniu wmurowany został kamień węgielny
pod Powiatowe Centrum Administracji
i Kultury w Bieruniu – Ścierniach, które po−
wstaje obok Komendy Powiatowej Policji
i bieruńskiego Centrum Inicjatyw Gospodar−
czych. Jak powiedział starosta Piotr Czarny−
noga, dotychczas na tę inwestycje wydano
prawie 700 tys. zł. Obiekt zaprojektowała fir−
ma FREITAG – ŻOŁNA ARCHITEKCI SC
z Lędzin, a buduje Przedsiębiorstwo Produk−
cyjno−Handlowo−Usługowe CARBUD SA
z Bierunia. Budowa powinna zakończyć się
w 2010 roku. 

Podczas uroczystości akt erekcyjny odczy−
tał przewodniczący Rady Powiatu Henryk
Barcik z Lędzin, który – obok dwóch innych
lędzinian: burmistrza Wiesława Stambrow−
skiego i członka Zarządu Powiatu Marka Ba−
ni – ten pamiątkowy dokument podpisał. /G/

Ruszyła budowa starostwa

Symboliczną cegłę i kielnię zaprawy do wmuro−
wania kamienia węgielnego dołożyli radni Kazi−
mierz Gut i Tomasz Noras. 
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25 marca w Gimnazjum nr
2 im. G. Morcinka odbył się Po−
wiatowy Konkurs Małych Form
Teatralnych „Cztery pory roku
gwarą pisane”. Uczniowie pre−
zentowali scenki teatralne doty−
czące zwyczajów, w jakie obfi−
tuje kalendarz śląski, umiejęt−
ność posługiwania się gwarą
śląską oraz stroje charakterysty−
czne dla naszego regionu. W ju−
ry zasiadali: Joanna Figura, Ilo−
na Cuber−Cebula, Tomasz Wro−
na. 

Pierwsze miejsce zajął ze−
spół „Kiecusie” z Gimnazjum
nr 3, który przedstawił „Wy−
szkubki”. Drugie miejsce jury
przyznało uczniom Gimnazjum

nr 2 (za „Herody”), a trzecie
Gimnazjum im. K. Miarki
z Chełmu Śląskiego, którego

uczniowie pokazali scenkę
„Korzenie”. Pod tym tytułem
kryło się przedstawienie doty−

czące potrzeby poszukiwania
własnych korzeni i pamiętania
o nich. 

Gościnnie wystąpili ucznio−
wie z Gimnazjum nr 6 z Mysło−
wic, którzy przedstawił historię
Kopciuszka po śląsku. 

Impreza była doskonałą okaz−
ją do zastanowienia się nad
własną tożsamością oraz kulturą,
zwyczajami, obrzędowością na−
szego regionu. Młodzież udowo−
dniła, że tradycja śląska jest ży−
wa. Konkurs „Cztery pory roku
gwarą pisane” ma odbywać się
cyklicznie. Już dziś zapraszamy
wszystkie koła teatralne i zespo−
ły folklorystyczne do udziału
w nim w przyszłym roku. /G/

Cztery pory roku gwarą pisane

W działalności Poradni Gine−
kologicznej w Przychodni Nr
1 przy ul. Fredry 17 nastąpiły
istotne zmiany. Przyjmują no−
wi lekarze ginekolodzy (są ni−
mi Antoni Miśko – specjalista
ginekolog położnik oraz Ma−
rek Ponimasz – ginekolog cy−
tolog). Obydwaj lekarze gwa−
rantują wysoką jakość,
a przede wszystkim szeroki
zakres świadczonych badań
diagnostycznych. 

Warto podkreślić, że pora−
dnia ginekologiczna w marcu
została doposażona w nowo−
czesny aparat usg umożliwiają−
cy wykonanie specjalisty−
cznych badań. Ponadto na wy−
posażeniu poradni znalazł się
aparat do kriochirurgii (czyli
wymrożeń ciekłym azotem, m.
in. nadżerek; ta nowoczesna
metoda jest całkowicie bezbo−
lesna i przynosi dobre efekty
w leczeniu tego rodzaju scho−
rzeń). Lekarze wykonują ró−
wnież badania cytologiczne tak
skuteczne we wczesnym wy−
krywaniu raka szyjki macicy.
Warto zauważyć, że wszystkie
zabiegi, w tym również usg, są
wykonywane bezpłatnie w ra−
mach kontraktu z NFZ. Nie bez
znaczenia jest ponadto, że leka−
rze gwarantują krótkie terminy
przyjęć zarówno w godzinach
dopołudniowych jak i popołu−

dniowych. Istnieje również
możliwość rejestracji telefoni−
cznej pod numerem telefonu
(032) 216−60−59.

– Zmiany w obsadzie lekar−
skiej i doposażenie w nowo−
czesny sprzęt mają na celu zao−
ferowanie pacjentkom maksy−
malnie profesjonalnej i kom−

pleksowej opieki ginekologi−
cznej. Zakup nowoczesnego
aparatu usg, możliwość bezpłat−
nego wykonania specjalisty−
cznych badań, realizacja zabie−
gów kriochirurgicznych oraz
doświadczenie lekarzy powinny
zapewnić zupełnie nową jakość
w poradni przy ul. Fredry –

stwierdza dyrektor MZOZ An−
drzej Furczyk.

Zmianom w obsadzie lekar−
skiej towarzyszy remont w Przy−
chodni Nr 1, w tym również
w poradni dla kobiet. Już w nie−
długim czasie wszystkie pomie−
szczenia zyskają nowy wygląd
i wyposażanie. /G/

Dla poprawy jakości usług medycznych

Nowi specjaliści, nowy sprzęt

Badanie pacjentki Haliny Teredy z Hołdunowa przy pomocy aparatu usg przez lekarza
Marka Ponimasza,  w obecności starszej położnej Urszuli Sroki.
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księdzem ADAMEM MALINĄ, proboszczem parafii ewangelicko−augsburskiej
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Czym jest Wielki Post
u ewangelików? 

Wielki Post w Kościele

ewangelickim (luterańskim)

jest jednym z najważniejszych

fragmentów roku kościelne−

go. Czas pasyjny jest okre−

sem wewnętrznego wycisze−

nia, duchowej refleksji, odsu−

nięcia od siebie absorbują−

cych spraw zewnętrznych.

Jest to czas pokuty, rozumia−

nej jako opamiętanie, powrót

do Boga i Jego Słowa, do

społeczności Kościoła – po−

przez spowiedź i sakrament

Komunii Świętej. Nie organi−

zuje się radosnych uroczysto−

ści czy ślubów, wzrasta nato−

miast liczba uczestników na−

bożeństw niedzielnych oraz

tzw. nabożeństw pasyjnych,

organizowanych w trakcie ty−

godnia. 

Jakie są korzenie takiego
pojmowania Wielkiego Po−
stu?

Ewangelicy, a szczególnie

luteranie, swoją duchowość

i pobożność kształtują pod

wpływem opartej na Piśmie

Świętym, teologii krzyża. Dob−

rze to też widać na znanym

obrazie z tryptyku „Ołtarza

Reformacji”, namalowanym

przez Łukasza Cranacha Star−

szego [1472−1553], znajdują−

cym się w kościele luterań−

skim Marii Panny w Witten−

berdze. 

Przedstawia on Lutra na

ambonie z lewą ręką położo−

ną na Biblii, a prawą wskazu−

jąca na krzyż, do którego

przybity jest Chrystus. Przez

to autor chciał powiedzieć:

Najważniejsze w Kościele

jest Słowo Boże, źródło wia−

ry. Jest nim Chrystus ukrzyżo−

wany. 

Czy w Kościele ewangelic−
kim jest odprawiana Droga
Krzyżowa? Dlaczego nie ma
Bożego Grobu?

Są pewne wzorce ducho−

wości i pobożności, które są

ogólnochrześcijańskim dob−

rem, tworzącym kulturę

chrześcijańską, tą niezależną

od wyznania oraz zwyczaje ty−

powe dla poszczególnej spo−

łeczności wyznaniowej –

rzymskokatolickiej, prawosła−

wnej, ewangelickiej. Na przy−

kład idea czasu pasyjnego

czy Wielkiego Tygodnia to

wspólne nasze korzenie

i dobro. Wszyscy patrzymy

przecież na tego samego

Chrystusa. Ale patrzymy je−

dnocześnie z różnych pun−

któw widzenia. Stąd też różni−

my się w praktycznej realiza−

cji naszej wiary i w jej for−

mach, w przejawach poboż−

ności. 

W Kościele Ewangelickim

nie są na przykład pielęgno−

wane niektóre tradycje Wiel−

kiego Tygodnia i Wielkiej No−

cy, takie jak na przykład

święcenie palm, pokarmów,

budowanie grobów Chrystu−

sowych, droga krzyżowa.

Ewangelicy zawsze stawiali

w centrum życia wiary i wy−

znawania Pismo Święte, ono

zaś milczy na temat takich

zewnętrznych form. W tych

szczególnych świątecznych

dniach bardziej staramy się

skupić na zwiastowaniu Sło−

wa Bożego oraz porządkowa−

niu własnego życia przed Bo−

giem i ludźmi. 

Nie znaczy to jednak, że

odmawiamy wartości tym for−

mom. Nie było one znane

w Kościele ewangelickim, nie

powstała taka tradycja ko−

ścielna. Ale znane są przykła−

dy, że w niektórych regionach

Polski na zaproszenie strony

katolickiej ewangeliccy du−

chowni biorą udział w Drodze

krzyżowej. I jest to tam dob−

rze przyjmowane. 

Wielki Tydzień… Jakie od−
bywają się nabożeństwa,
czy święci się pokarmy itp.?

Wielki Tydzień jest obcho−

dzony, podobnie jak w całym

chrześcijaństwie zachodnim,

według kalendarza gregoriań−

skiego. Niedziela Palmowa,

podczas której wspominamy

uroczysty wjazd Jezusa Chry−

stusa do Jerozolimy, jest po−

czątkiem kulminacji przeżywa−

nia 6−tygodniowego czasu pa−

syjnego. Zwieńczeniem tego

czasu jest Wielki Czwartek

i Wielki Piątek. 

Wielki Czwartek jest w Ko−

ściele pamiątką ustanowie−

nia przez Chrystusa Pana Ko−

munii (Wieczerzy) Świętej.

W tym dniu odprawiane są

nabożeństwa popołudnio−

we//wieczorne, podczas któ−

rych wspomina się wydarze−

nie, które miało miejsce

w Wieczerniku. Wierzymy, że

Komunia Święta jest sakra−

mentem, to znaczy ustano−

wionym przez naszego Pana

widzialnym znakiem niewi−

dzialnej łaski Bożej oraz że –

jak to formułuje ks. Marcin

Luter – jest to prawdziwe cia−

ło i prawdziwa krew Chrystu−

sa Pana, w chlebie i winie

i pod postacią chleba i wina

nam, chrześcijanom, ku spo−

żywaniu i piciu ustanowione.

Zgodnie z ustanowieniem

Chrystusa, Komunia Święta

jest udzielana wszystkim wie−

rzącym pod dwiema postacia−

mi. 

Wielki Piątek jest wielkim

świętem Kościoła. Tam,

gdzie jest to możliwe, odpra−

wia się kilka nabożeństw.

W tym dniu milkną dzwony,

na ołtarzu i ambonie dominu−

je czerń. Wielki Piątek to pa−

miątka śmierci Pana Jezusa.

W czasie nabożeństw wierni

słuchają wyjątków z historii

męki i śmierci Zbawiciela. Do

tradycji ewangelickiej należy

też gremialne i rodzinne –

w powadze, ciszy i skupieniu

– przystępowanie w ten dzień

do Wieczerzy Pańskiej. 

W Wielką Sobotę w nie−

których parafiach są odpra−

wiane krótkie nabożeństwa,

niekiedy na cmentarzach.

Barwą liturgiczną wciąż jest

jeszcze czerń. Jest to dzień

łączący gorycz i ból pamiątki

śmierci Chrystusa z pełnym

nadziei oczekiwaniem na ra−

dość Zmartwychwstania.

W tradycji ewangelickiej nie

ma w Wielką Sobotę święce−

nia pokarmów.

Jak świętuje się Wielka−
noc? 

Święto Zmartwychwstania

Pańskiego, czyli Wielkanoc,

Kościół obchodzi w ciągu

dwóch dni: w niedzielę i po−

niedziałek. W większych para−

fiach w niedzielę odprawiane

jest nabożeństwo Jutrzni – re−

zurekcyjne, następnie uroczy−

ste nabożeństwo główne ze

spowiedzią i Komunią Świę−

tą. Kolorem liturgicznym jest

biel. Jest to jedno z najradoś−

niejszych świąt roku kościel−

nego. Niektóre rodziny pod−

czas tradycyjnych świąte−

cznych posiłków dzielą się

jajkiem, składając sobie wza−

jemnie życzenia. Na stołach

goszczą też tradycyjne potra−

wy, dzieci dostają „zajączka”

– ale to wszystko już jest

wspólnym dobrem kulturo−

wym. /DAS/

Wspólne i osobne korzenie i dobro

F
O

T
O

: 
D

A
N

U
T
A

S
O

W
A



5

JANINA KUBICKA
– Mąż zmarł, mieszkam sama,

ale święta u mnie muszą być ra−
dosne. Robię śniadanie wielka−
nocne, bo dzieci przyjadą. Za−
nim jednak będzie śniadanie,
musi być „święcone”, bo bez
niego nie ma świat. Koszyczki
są uszykowane, idziemy do ko−
ścioła, to „święcone” potem jest
stawiane na stole. Dzielimy się
poświęconym jajkiem, choć ten
zwyczaj, jak słyszę, powoli za−
nika, jak wiele naszych pięk−
nych tradycji, jak np. szukanie
zajączka w ogrodzie pod krza−
kami. Tego już młodzi nie prak−
tykują, kto by rano wstawał
i gonił dzieci do ogrodu?

Od dziesięciu lat na śniadanie
robię żurek chrzanowy z wę−
dzonką, aż w całym domu pa−
chnie. Do tego wkroję jajka,
szynkę, kiełbaskę. Żurek gotuje
na maślance, dodaję śmietany…
No mówię wam, pycha! Ten
zwyczaj przywiozłam z Niemiec
od mojej swatowej (też jest z Lę−
dzin, zawsze zaprasza sąsiadów
na taki żurek). Po śniadaniu są
oczywiście ciasta do kawy, które
sama piekę.. 

Cały dom musi lśnić czysto−
ścią. Kładę serwetki, jak za da−
wnych czasów. Muszą być wy−

prasowane, sztywne. Dekoruję
dom własnoręcznie wykonany−
mi ozdobami. Wszędzie pachnie
kwiatami. Wtedy czuję święta.
W poranek wielkanocny idę na
rezurekcję, a potem świętujemy.

ANNA SIDEK
– Święta spędzamy całą rodzi−

ną, z wnukami. Córka pięknie
dekoruje stół. Oczywiście nie
może na nim zabraknąć „świę−
conego”, pisanek. Lubię iść na
Zmartwychwstanie. Tu, w Lę−
dzinach, jest msza w sobotę wie−
czorem. Na stole świątecznym
nie brakuje u mnie wyśmienitej
szynki, jajek, kiełbaski na gorą−
co i chlebka „święcennika”, któ−
ry każdy musi skosztować choć
po kromeczce. Nie gotuję żur−
ków czy zup chrzanowych, nie
mam takiego zwyczaju.

Tradycja z szukaniem zają−
czka była kiedyś dla moich
dzieci, teraz dla wnuków. Za−
chowała się u nas w domu tra−
dycja śmigusa−dyngusa – wte−
dy woda leje się strumieniami.
Czasem i cała klatka w naszym
bloku tonie w wodzie. Wnuk
jest pierwszy do polania wodą,
zięć też. Jest wesoło, nikt się
nie obraża za to, że jest trochę
przemoczony.

HALINA ZELEK
– Lędzinianką jestem dopie−

ro od 28 lat. Do Lędzin przyje−
chałam z okolic Warszawy.
Święta spędzę z rodziną, z sy−
nami, wnukami, u mnie w do−
mu. Poświęcimy potrawy,
przygotujemy świąteczne śnia−
danie. U nas, po Warszawą,
święci się koszyczki, ale nie
chodzi się z nimi do kościoła,
bo daleko. Ksiądz przyjeżdża
do jednego z domów, w któ−
rym zbierają się ludzie i usta−
wiają koszyczki do poświęce−
nia. Tu w Lędzinach chodzimy
z koszyczkami do kościoła.
Mamy dwa. Najmłodszy syn
święci ten „na słodycze”, ja –
ten „na potrawy”.

Nasze śniadanie wielkanoc−
ne to głównie barszcz czerwo−
ny. Taki zwyczaj wyniosłam
z domu rodzinnego i tak się tu
przyjął. Barszczyk zabielany
jest śmietaną, z szyneczką,
chrzanem, jajkiem. Wszyscy
go lubimy, to taka nasza „bar−
szczowa zupa chrzanowa”. Są
też ciasta: babki, mazurki, któ−
re sama piekę. Przy stole jest
wesoło, bo zawsze jest nas du−
żo. Dzielimy się, jak zwyczaj
nakazuje, święconym jajkiem,
składamy sobie życzenia i jest
pięknie.

Musi być też „zajączek”. Kie−
dyś dawałam dzieciom w ogro−
dzie albo w żywopłocie. Teraz
po prostu stawiam prezenciki
wnukom na stole i po śniadaniu
mogą je oglądać. Są to słody−
cze: zajączki, kurki, cukierki ale
też jakaś praktyczna rzecz. /DAS/

Święta tuż, tuż….

O przygotowaniach, 
tradycjach, zwyczajach… 
4Wielkanoc ma swój ogromny urok – mówią zgodnie panie z Domu Dziennego Pobytu Seniora.
– Nie zawsze, ale są to święta prawdziwie wiosenne, choć w tym roku nie zapowiadają się upal−
ne. Przyroda budzi się do życia, każdy z nas czuje tę radość Zmartwychwstania. Ta radość świą−
teczna panuje w każdym domu już przed nadejściem świąt. Jest wielkie sprzątanie, pranie, pra−
sowanie, gotowanie… A potem już święta, zastawiony stół i rodzinny nastrój!
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Fajne zabawki
Zapraszamy do obejrzenia

wystawy modeli w holu nasze−

go ratusza. Towarzyszący jej

otwarciu pokaz wzbudził szcze−

re zainteresowanie nie tylko

modelarzy. 

Pokaz obok budynku Urzę−
du Miasta.

Alojzy Palka, wiceprzewo−
dniczący Rady Miasta, pró−
bował sterować modelem
auta o napędzie elektry−
cznym.

13−letnia Magda Żurek i 8−let−
nia Weronika Komandera
z koła modelarskiego w SP 3.

14−letni Dawid Karpiński
z Gimnazjum w Imielinie
(członek Modelarni LOK
w Lędzinach) z modelami
elektrycznej motolotni i sa−
mochodu spalinowego.
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uczestniczyło gościnnie kilka

innych znanych zespołów rapo−

wych i solistów. Wystąpiła ró−

wnież grupa break dance, a je−

den utwór („Tak trudno zrozu−

mieć”) wspólnie z „Odwrócony−

mi” zaśpiewała młoda lędzi−

nianka Beata Popiołek.

W porozumieniu z przedstawi−

cielami Katedry Urbanistyki

i Planowania Przestrzennego

Wydziału Architektury Politechni−

ki Śląskiej przygotowywana jest

wystawa prac z zajęć dydakty−

cznych studentów Wydziału Ar−

chitektury III i IV roku. Wystawa

poświęcona będzie koncepcji ur−

banistycznej zagospodarowania

terenów położonych w centrum

miasta Lędziny.

Śląski Zarząd Melioracji i Urzą−

dzeń Wodnych w Katowicach wy−

stąpił z wnioskiem o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publi−

cznego „Odbudowy koryta cieku

Ławeckiego w km 2+380 –

5+035 na terenie gm. Lędziny”.

Ogłoszono przetarg na sprze−

daż działek nr 2646/34,

2647/34, 2648/34 położonych

przy ul. Matejki. Zebrana została

pełna dokumentacja dotycząca

przedmiotowych nieruchomości

niezbędna do sprzedaży. Zgodnie

ze „Studium uwarunkowań i kie−

runków zagospodarowania prze−

strzennego miasta Lędziny” dział−

ki oznaczona są jako tereny mie−

szkaniowo−usługowe. Przetarg od−

będzie się 24 kwietnia 2009 r.

Wykonane zostało utwardze−

nie nawierzchni ulicy Blych.

Ogłoszono przetarg na sprze−

daż działki nr 3257//272 o pow.

1165 m2 położonej przy ul. Ró−

żanej. Zebrana została pełna do−

kumentacja dotycząca przedmio−

towej nieruchomości niezbędna

do sprzedaży. Cena wywoławcza

netto wynosi 126.000 zł. Zgo−

dnie ze „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania 

Laureatami Nagrody Starosty
B i e r u ń s k o − L ę d z i ń s k i e g o
w Dziedzinie Kultury za rok
2008 zostali: w kategorii Cle−
mens Pro Arte Kalina Dulko
(malarka, poetka, twórczyni ar−
tystycznego „Tajemniczego
Ogrodu”) i jej brat Remigiusz
Dulko (rzeźbiarz), zaś w kate−
gorii Clemens Pro Cultura Józef
Wadas (muzyk, folklorysta, ga−
wędziarz, publicysta, malarz
nieprofesjonalny, przez lata

mocno związany z Klubem Pla−
styka „Kontrast” i Towarzy−
stwem Kulturalnym). Clemensa
Pro Publico Bono za działania
na rzecz kultury i ochrony jej
dóbr nie przyznano.

Uroczystość wręczenia sta−
tuetek Clemensa (i 5.000 zł) od−
była się 19 marca w bieruńskiej
„Jutrzence”. Z Lędzin nomino−
wanymi do nagrody, którzy
z rąk starosty Piotra Czarnynogi
i przewodniczącego Rady Po−

wiatu Henryka Barcika odebrali
pamiątkowe dyplomy, byli:
Franciszek Moskwa, Zakładowa
Orkiestra Dęta KWK „Ziemo−
wit”, Mirosław Leszczyk i Jerzy
Mantaj. 

Przypomnijmy, że laureatami
tej nagrody w latach ubiegłych
byli: Helena Szabrańska, Zespół
Folklorystyczny „Lędzinianie”,
Ilona Cuber−Cebula, Klemens
Ścierski, ks. kanonik Józef Przy−
była i Joachim Pinocy. /G/

Clemens ominął Lędziny
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Na klemensowej gali.

W pierwszą środę kwietnia prezydium rady
dyskutowało nad wprowadzeniem nowych za−
sad regulaminu obrad, ograniczających czas
wypowiedzi na sesjach. Prezydium uznało, że
wielokrotne, nieskładne, chaotyczne i niekom−
petentne wypowiadanie się w tych samych kwe−
stiach przez tych samych mówców, zabieranie
głosu w trybie „ad vocem” lub poza kolejnością
dezorganizuje przebieg obrad i wydłuża ich
czas.

Jedna z propozycji zmierzała do tego, żeby
ograniczyć czas wystąpienia mówców do 5 mi−
nut w trakcie obrad. Inna – żeby wzorem par−
lamentu europejskiego, z którego powinniśmy
brać dobry wzór – czas ten nie przekraczał je−
dnej, góra dwóch minut w danym punkcie ob−
rad. Ta druga propozycja początkowo spotka−
ła się z aprobatą większości, jednak podczas
dalszej dyskusji uznano to za zamach na swo−
bodę wypowiedzi. Postanowiono umożliwić za−
interesowanym wydłużenie czasu ich wystą−

pień pod istotnym jednak warunkiem: czas to
pieniądz, więc kto chce, niech czas kupi za pie−
niądze!

Na wzór ulicznych parkometrów wprowadzi
się sesyjne mowometry. Każdy, kto będzie chciał
mówić dłużej niż minutę w danym punkcie ob−
rad musi przedtem wrzucić do urządzenia wy−
maganą liczbę monet. Po wykupionym czasie
rozlegnie się sygnał oznaczający konieczność
zakończenia wystąpienia. Jeśli ktoś nie skończy
przemowy w wykupionym czasie, mowometr po−
liczy za dodatkowe minuty, a opornym w płace−
niu należność zostanie potem ściągnięta z diety.
Pieniądze za sprzedaż czasu mikrofonowego bę−
dą przeznaczone na cele społeczne.

Prezydium nie ustaliło jeszcze, ile ma wynosić
opłata. Proponowano po złotym za pierwszą mi−
nutę i po 1,50 za każdą następną. Spór toczył się
ponad dwie godziny. Obliczyłem, że gdyby mo−
wometr był już zainstalowany, rekordzistka
w przemowach zapłaciłaby około 30 zł. /PA/

Mówisz – płacisz!
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przestrzennego miasta Lędzi−

ny” działka oznaczona jest jako

tereny mieszkaniowo−usługowe.

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia

2009 r.

Zgodnie z ubiegłorocznymi za−

powiedziami Wydział Inwestycji

i Gospodarki Miejskiej przygoto−

wał i przeprowadził procedury

przetargowe na: zimowe utrzyma−

nie dróg i chodników, administro−

wanie budynkami, selektywną

zbiórkę odpadów komunalnych,

utrzymanie czystości, remonty

cząstkowe dróg, letnie utrzyma−

nie dróg i chodników, utrzymanie

terenów zielonych. W wyniku tych

przetargów w porównaniu do lat

ubiegłych za te same pieniądze

uda się wyremontować więcej

dróg. Również czystość dróg po−

winna ulec poprawie.

Wydział Inwestycji i Gospodarki

Miejskiej rozpoczął inwentaryzację

należących do gminy dróg tzw.

nieutwardzonych, które wymagają

koniecznych remontów: np. ul.

Blych, Matejki, Sosnowa, Dębowa,

Polna itp. Po jej przeprowadzeniu

określona zostanie technologia

oraz harmonogram ich napraw. Na

drogach pod którymi planowana

jest budowa sieci kanalizacyjnej,

gmina dokona tylko niezbędnego

utwardzenia (bez krawężników i na−

wierzchni asfaltowej), by umożliwić

użytkownikom w miarę bezpieczny

dojazd do posesji.

Spółka „Ekorec” wygrała trzy

przetargi: na letnie utrzymanie

dróg i chodników na terenie mia−

sta (141.801,45 zł), na wycinkę

drzew przy ul. Fredry, Mickiewicza,

Grunwaldzkiej i Ekonomicznej

(13.083,02 zł) i na remonty czą−

stkowe nawierzchni asfaltobetono−

wych (wartość tej oferty 88.200 zł

– podane ceny są cenami brutto).

Przedszkole nr 2 wzbogaciło

się o nową zmywarkę do na−

czyń, a Szkoła Podstawowa nr

3 o nową patelnię elektryczną. 

Gotowy jest projekt przebudo−

wy biblioteki w Lędzinach

i uzyskano już pozwolenie na

budowę. Wydział Inwestycji

i Gospodarki Miejskiej przygoto−

wuje procedurę przetargową na

to zadanie oraz na rozbudowę

Przedszkola nr 2 przy ul. Fredry.

23 marca Rada Miasta przy−
jęła sprawozdanie z działalno−
ści Miejskiego Ośrodka Pomo−
cy Społecznej w Lędzinach za
rok 2008. Jednocześnie
uchwaliła przyjęcie ważnego
„Programu Aktywności Lokal−
nej dla Miasta Lędziny na lata
2009−2013” (PAL), którego
tenże MOPS będzie koordyna−
torem. 

Ideą, która przyświeca PAL
jest zawiązywanie partnerstw
na rzecz rozwiązywania kon−
kretnych problemów społe−
cznych, mobilizowanie i pobu−
dzanie do aktywności, do dzia−
łań samopomocowych. Jego
istota sprowadza się do tego,
aby działalność wszystkich in−
stytucji, organizacji, stowarzy−
szeń, związków i liderów lo−
kalnych przyczyniała się do in−
tegrowania społeczności mia−
sta i rozwiązywania jej proble−
mów, służyła rozwojowi spo−
łeczeństwa obywatelskiego.
Kluczowym wyzwaniem PAL
jest przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego,
czyli wyłączeniu z życia społe−
cznego. Jest to zjawisko niepo−
kojące, ponieważ zagraża wie−
lu osobom i grupom, w tym
w szczególności osobom dłu−
gotrwale bezrobotnym, mat−
kom samotnie wychowującym
dzieci, niepełnosprawnym, ro−
dzinom wielodzietnym, dzie−
ciom i młodzieży ze środowisk
zaniedbanych wychowawczo
oraz wychowującym się poza
rodziną, bezdomnym, uzależ−
nionym, osobom zagrożonym
lub doświadczającym przemo−
cy, osobom opuszczającym za−
kłady karne, mniejszościom
narodowym i etnicznym.

Chodzi o to, aby wszyscy
mogli świadomie i w pełni ko−
rzystać z podstawowych in−
stytucji publicznych oraz
„rynków” (dóbr), które po−

winny być dostępne dla wszy−
stkich, w szczególności dla
osób ubogich. Są to między
innymi: publiczna edukacja,
pośrednictwo pracy, ochrona
pracy, transport publiczny,
publiczny sektor mieszkanio−
wy, administracja publiczna,
sektor pozarządowy, organi−
zacje polityczne, rynek pracy,
rynek dóbr konsumenckich,
rynek usług telekomunikacyj−
nych, rynek usług banko−
wych, prywatna własność,
przedsiębiorczość.

PAL jest zgodny z podstawo−
wymi zasadami życia społe−
cznego, a w szczególności z za−
sadami pomocniczości, party−
cypacji społecznej i współodpo−
wiedzialności, solidarności spo−
łecznej, poszanowania praw
człowieka.

Pojęcie pomocniczości ozna−
cza, że struktury wyższe (wła−

dza) nie powinny wyręczać
struktur niższych (czyli osób,
rodzin, grup i społeczności lo−
kalnych) w tym, z czym mogą
one sobie poradzić we własnym
zakresie. Zadaniem władzy pub−
licznej jest natomiast pobudza−
nie i podtrzymywanie tych
struktur oraz wspomaganie
i wspieranie w sytuacji, gdy rea−
lizacja zadań lub osiągnięcie
określonych celów przekracza
ich możliwości. Wiąże się to
nierozerwalnie z godnością każ−
dego człowieka, czyli prawem
do wolnego i świadomego dzia−
łania. Władza powinna włączać
obywateli w rozwiązywanie ist−
niejących problemów. wspierać
i wzmacniać istniejący potencjał
społeczny i gospodarczy, two−

rzyć warunki sprzyjające roz−
wojowi.

Program jest obszernym do−
kumentem. Jak większość tego
rodzaju dokumentów jest zbio−
rem celów, zadań, haseł i ży−
czeń. PAL stanowi uzupełnie−
nie Miejskiej Strategii Rozwią−
zywania Problemów Społe−
cznych na lata 2006−2013 ze
szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społe−
cznej, profilaktyki i rozwiązy−
wania problemów alkoholo−
wych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka.
PAL wpisuje się również
w „Strategię Rozwoju Miasta
Lędziny do roku 2020”. W do−
kumentach określone są działa−
nia służące rozwojowi społe−
czno−gospodarczemu, podno−
szeniu poziomu i jakości życia
obywateli. Ważnym elementem
jest właśnie budowanie zinte−
growanych społeczności,
w których każda osoba i rodzi−
na będzie mogła realizować
swoje plany i aspiracje życio−
we, a w trudnych sytuacjach
uzyskiwać niezbędną pomoc
i wsparcie ze strony wspólnoty
(samorządu), jej instytucji i or−
ganizacji. 

PAL jest niezbędny do reali−
zacji różnych innych projek−
tów przyjętych przez nasz
Miejski Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej. W urzeczywistnianiu
PAL uczestniczyć powinni
mieszkańcy, grupy społeczne,
instytucje, organizacje i inne
podmioty z terenu miasta –
czyli w praktyce my wszyscy.
Skuteczność działań zawar−
tych w PAL zależeć będzie
między innymi od ścisłej
współpracy i … od środków fi−
nansowych (w tym eurofundu−
szy), które zostaną przezna−
czone na ich urzeczywistnie−
nie. /R/

Program Aktywności Lokalnej:
przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu

Z niczego nie ma nic
W niedawno wystawionym w „Piaście” „Cholonku…”, jedna z głównych bohaterek, Świętkowa,
wielokrotnie powtarza „Z niczego nie ma nic”. Proste, prawdziwe… Jeżeli ktoś nie wykaże się
umiejętnościami, wiedzą, pracowitością, konsekwencją – nie osiągnie powodzenia. Dotyczy to
każdego człowieka, ale także poszczególnych zbiorowości. Są jednostki, którym doskonale wie−
dzie, są miasta i gminy notujące sukces za sukcesem i są odwieczni malkontenci i maruderzy,
do których nie dotarło, stara prawda głoszona przez Świętkową.

WWłłaaddzzaa  ppoowwiinnnnaa
ppoommaaggaaćć,,  
aallee  nniiee  wwyyrręęcczzaaćć
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04.05.2009 r. godz. 16.00
– Górki – Koło Pszczelarzy, ul. Szenwalda 49

Radny Alojzy Palka 

04.05.2009 r. godz. 16.00 
– Zespół Szkół w Goławcu, ul. Goławiecka 36 

Radna Teresa Ciepły 

05.05.2009 r. godz. 16.00 
– Gimnazjum nr 2, ul. Hołdunowska 72 

Radni: Krystyna Wróbel, Otylia Bubiak, Ludwik Kubica

06.05.2009 r. godz. 16.00 
– Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13 

Radni: Zofia Dudek, Jerzy Żołna, Edward Żołna, Zdzisław Rudol,

Piotr Gorzeń.

07.05.2009 r. o godz. 16.00 
– Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Paderewskiego 5

Radni: Tomasz Noras, Kazimierz Gut, Emil Piątek

08.05.2009 r. o godz. 16.00 – Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29
Radni: Marian Ptaszkowski i Marek Korba 

HARMONOGRAM DYŻURÓW  RADNYCH  MIASTA LĘDZINY 
W MAJU 2009 r.

Od początku marca trwa re−
mont hołdunowskiej Przycho−
dni Zdrowia nr 1. Wykonuje go
firma, która wygrała w sty−
czniu przetarg ze względu na
najkorzystniejszą ofertę finan−
sową. 

– Całkowity koszt remontu
wyniesie 106 tys. zł – mówi dy−
rektor MZOZ−u, Andrzej Fur−
czyk. – Częściowo finansowany
jest on z funduszu kopalnianego
uzyskanego przez gminę Lędzi−
ny, ale większość tej kwoty to
środki własne MZOZ−u. Do re−
montu przystąpiliśmy – podkreś−
la – z trzech zasadniczych powo−
dów:

– pęknięć murów, sufitów
i osiadania nowej części przy−
chodni spowodowanych szko−
dami górniczymi,

– zniszczeń i uszkodzeń wy−
nikłych z naturalnej eksploata−
cji budynku od ostatniego gene−
ralnego remontu w 1999 roku,

– dewastacji murów z ze−
wnątrz przez miejscowych wan−
dali.

Obecnie ze względu na nie−
zbyt przychylną aurę prace
koncentrują się wewnątrz
obiektu. Ekipa remontowa zlik−
widowała już pęknięcia, uzu−
pełniła ubytki tynków, dokona−
ła renowacji części glazury
ściennej. Zamontowała też na
ciągach komunikacyjnych od−
bojnice celem zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniami. Ak−
tualnie kładziona jest gładź gip−
sowa, malowane są pomie−
szczenia, a w piwnicy wydzie−
lono miejsce na magazyn odpa−
dów medycznych zgodnie
z wymogami sanitarnymi.

Gdy się ociepli na dworze ro−
boty „wyjdą” na zewnątrz. – Za−

planowaliśmy całkowity remont
schodów wejściowych do głó−
wnego budynku przychodni,
uzupełnienie ubytków w tynku,
zamalowanie różnego typu napi−
sów i malunków na murach, ma−
lowanie elementów metalowych
podjazdu dla osób niepełnospra−
wnych oraz zadaszenia do pora−
dni dziecięcej, a także elemen−

tów drewnianych – kontynuuje
dyrektor Furczyk. – Ponadto
MZOZ zakupi z własnych środ−
ków finansowych meble do od−
nowionych gabinetów lekar−
skich i pielęgniarskich – dodaje.

Zakończenie remontu hołdu−
nowskiej przychodni przewidu−
je się, o ile pogoda pozwoli, na
30 kwietnia./WM/

Remont przychodni

Andrzej Śliwiński (na pierwszym planie) i Adam Makuła
kładą gładź gipsową w korytarzu przychodni.

W     zdaniach22..
Powstała z początkiem wrześ−

nia ubiegłego roku Lędzińska Fe−

deracja Przedsiębiorczych zapra−

sza do współpracy. Stowarzysze−

nie FLP ma na celu integrację lę−

dzińskiej społeczności, osób

przedsiębiorczych i firm. Dążyć

będzie do umocnienia wizerunku

lędzińskiego przedsiębiorcy na

terenie miasta oraz nawiązania

współpracy pomiędzy różnego ro−

dzaju działalnościami gospodar−

czymi, wzajemnego korzystania

i wspierania usług świadczonych

przez członków Stowarzyszenia

i lokalnych firm, jak również

wsparcia wszelkich inicjatyw spo−

łecznych i gospodarczych w Lę−

dzinach. LFP, któremu prezesuje

Marek Bromboszcz, ma siedzibę

przy ul. Hołdunowskiej 18.
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25 kwietnia (sobota) od 7.00
do 15.00 Urząd Skarbowy w Ty−
chach organizuje „DZIEŃ
OTWARTY” dla wszystkich po−
datników.

W trakcie dnia można będzie

uzyskać wszelkie informacje i peł−

ne wsparcie pracowników urzędu

w zakresie rozliczeń rocznych za

2008 rok oraz zwrotu VAT w budo−

wnictwie. Z uwagi na brak obsługi

bankowej w dniu otwartym kasa

urzędu będzie nieczynna.

Ponadto w zakresie akcji ze−
znań podatkowych za 2008 r.
Urząd Skarbowy w Tychach oraz
Punkt Obsługi Podatnika w Bieru−
niu−Ścierniach będą dodatkowo
czynne:

– Urząd Skarbowy w Tychach:

27−30 kwietnia codziennie od

7.00 do 18.00 (kasa od 7.00 do

16.00);

– POP w Bieruniu: 27−30 kwiet−

nia codziennie od 9.00 do 17.00.
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W tym dniu, 23 marca, hołdu−
nowska Szkoła Podstawowa
nr 3 przybrała kolor niebieski.
Większość uczniów, na apel
nauczycielek przyrody, przy−
szła ubrana w tym kolorze i…
z butelkami wody mineralnej.

– Włączyliśmy się w obcho−
dy Światowego Dnia Wody Pit−
nej, przypadającego w niedzie−
lę, 22 marca, ażeby w interesu−
jący, bardziej efektywny spo−
sób, zainteresować tym nie−
zmiernie ważnym na całej kuli
ziemskiej problemem naszych
uczniów, a za ich pośredni−
ctwem również ich rodziców –
mówi Iwona Borys, koordyna−
tor szkolnej akcji przeprowa−
dzonej przy współpracy z Kari−
ną Rusok−Stanisławską i Agatą
Kruszyńską.

Na głównym korytarzu szkol−
nym pojawiła się duża gazetka
o tematyce wody, wykonana
podczas zajęć kółka przyrodni−
czego oraz plakat autorstwa
Kingi Gołuchowskiej i Angeliki
Figiel z VI c. Tego dnia w szko−
le, w trakcie przerw międzylek−
cyjnych, obie dziewczyny z Ka−

sią Mańką i Kamilem Siwym
sprzedawały fanty – niespo−
dzianki. Uzyskane z tej sprzeda−
ży pieniądze – 74 zł – wpłacono
przekazem pocztowym na konto
Polskiej Akcji Humanitarnej,
z przeznaczeniem na budowę
studni w południowym Sudanie. 

Wcześniej na lekcjach przyro−
dy w klasach IV−VI pod hasłem
„Woda – bezcenne dobro naszej

planety” omawiano zagadnienia
niedoboru wody na świecie
i tragicznej pod tym względem
sytuacji mieszkańców Afryki
oraz Azji Południowej. Ucznio−
wie wspólnie z nauczycielami
wskazywali przykłady marno−
wania wody w codziennym ży−
ciu i zastanawiali się nad sposo−
bami oszczędnego gospodaro−
wania jej zasobami. Efektem

tych zajęć było też mnóstwo
prac plastycznych uczniów na
dwa tematy: „Marnotrawienie
i oszczędzanie wody” oraz „Ja
i Sudańczyk – nasza droga do
wody”. Część z nich znalazła się
na szkolnej wystawie. 

W poprzednich latach SP
3 brała udział w działaniach
PAH. Ich koordynatorką w szko−
le była Regina Karwicka. /WM/

Trójka na niebiesko

65 uczniów wysłało swoje
wiersze na V Powiatowy Kon−
kurs Poetycki „Wyzwolenie
z przeciętności”, zorganizo−
wany przez Małgorzatę Klytę
z Bieruńskiego Ośrodka Kultu−
ry. Konkurs przyniósł sukces
naszym uczniom. 

Jury pod przewodnictwem
Macieja Szczawińskiego z Pol−

skiego Radia Katowice, poety
i krytyka, w kategorii szkół pod−
stawowych najwyżej oceniło
wiersze uczniów klasy IV b
z SP−1 Ryszarda Lipińskiego
(„Safari w wannie”) i Małgorza−
ty Gołaś („Wakacyjne marze−
nia” – 2 nagroda), których do
konkursu przygotowała Monika
Szostek, nauczycielka języka
polskiego. W swojej kategorii

zwyciężył wiersz Natalii Rojek
z Gimnazjum nr 1.

Laureaci pierwszych nagród,
Rysiek, Natalia i Sonia Siemia−
nowska (uczennica LO w Bieru−

niu) zostali zaproszeni przez red.
Szczawińskiego na rozmowę do
cyklicznej audycji Radia Kato−
wice „Spotkania artystyczne”,
którą nadano 15 marca. /WM/

Wyzwolenie z przeciętności 
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Maciej Szczawiński wręcza nagrodę Ryszardowi Lipińskiemu. 

Małgorzata Gołas i Ryszard Lipiński z nauczycielką Moniką
Szostek.
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Dzieci i woda − bezcenne dobro naszej planety.
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WAŻNE TELEFONY (032…)
BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Powiatowa Policji 32−33−200
tel. dyżurnego: 32−33−255
Straż Miejska 21−66−511 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

327−49−99 
lub 999

Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 326−75−84
326−75−85

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/ −55
Gabinet Stomatologiczny "Obdent" 216−70−16
Apteki:

"Marta" 216−60−31
"10" 216−78−37
"Melisa" 216−60−64 
"Centrum" 326−64−54
"Pod Szybem" 326−73−74 wew. 43 

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 21−66−511, 21−66−291

21−66−301, 21−66−512
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91
Targowisko Miejskie 032 326 63 95
Gminna Kawiarenka Internetowa 032 216 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 21−67−509
Fundacja RSiKF − Ośrodek 

Sportowo−Rekreacyjny Centrum 326−27−00, 326−71−02

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 216−38−20

216−38−27
fax 326−92−87 

Wydział Komunikacji 216−79−19
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 324−08−12 
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 216−63−30
Powiatowy Urząd Pracy

w Tychach − Filia Lędziny 216−79−71
Powiatowy Rzecznik 

Praw Konsumenta 324−25−33
Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

ZGŁASZANIE AWARII
Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227−31−24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wew. 5440 

lub 693−174−143
Pogotowie Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 32 lub 994
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 32−69−632 
− 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)

Informacja telefoniczna − Biuro numerów 118−913

INFORMACJE, ZAPROSZENIA

22 i 23 kwietnia (środa−czwartek) od 17.00 do 19.00 pod

hasłem „Wiosennne metamorfozy” odbędzie się szkolenie z wiza−

żu i makijażu dla pań. Zajęcia poprowadzi specjalistka wizażystka

i stylistka Bożena Bierońska. Liczba miejsc ograniczona. Koszt

dwudniowych zajęć 40 zł.

24 kwietnia (piątek) rano w sali „Piast” rozpoczną się Elimina−

cje Rejonowe Śląskiego Śpiewania, organizowane przez Zespół

„Śląsk”. MOK staje się współorganizatorem przeglądu rejonowego

i zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Lędzin do obejrze−

nia tak znaczącego i wielkiego dla artystów ludowych przedsięwzię−

cia. Wstęp wolny.

25 i 26 kwietnia (sobota−niedziela) odbędzie się II edycja war−

sztatów tanecznych. Mile widziani będą nie tylko uczestnicy I edy−

cji, ale również osoby, które dopiero chcą nauczyć się tańca

współczesnego. Pięciu instruktorów (gwiazdy tańca współczesne−

go: Dariusz Kryla, Katarzyna Zielonka, Michał Łabuś, Vanil, Kac−

per Matuszewski) w ciągu 20 godzin zapozna z 7 stylami tańca,

m. in: hip – hop; commercial jazz, popping & locking, crumping.

Zajęcia odbędą się w Powiatowym Zespole Szkół przy ul. Pokoju

4. Koszt warsztatów wynosi 150 zł. Zapisy w MOK bądź pocztą

elektroniczną: mokledziny@o2.pl (warunek – wypełniona karta

zgłoszeniowa). Pieniądze można wpłacać w siedzibie MOK bądź

na konto bankowe Bank PKO 91 1020 2528 0000 0402 0191

2617; (na przelewie wpisać imię i nazwisko oraz poziom zaawan−

sowania – podstawowy bądź średnio zaawansowany). Serdecznie

zapraszamy. Zapewniamy niezapomniane wrażenia i miłą atmos−

ferę!

7 kwietnia (wtorek) godz. 15.00 – W sali nr 14 Miejskiego

Ośrodka Kultury w Lędzinach nastąpi rozdanie nagród w konkursie

plastycznym „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” – śląskie kroszon−

ki”dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkól podstawowych

oraz gimnazjalistów powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego, zorganizowa−

nym przez Gimnazjum nr 2 i Powiat Bieruńsko−Lędziński. Od

8 kwietnia będzie można podziwiać kraszonki w holu Ratusza

7 kwietnia, godz. 16.00 – Pokaz ozdób i ciast świątecznych po−

łączony z degustacją wypieków pań z Domu Dziennego Pobytu Se−

niora (budynek MOK I piętro). 

Konrad Małek z Rudy Śląskiej spotkał się 12 marca dwukrotnie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej z uczniami klas II−III SP 1 i SP
3. Opowiadał im o swojej twórczości dla dzieci, a jego najbardziej
znana bajka „Podaj mi rękę, kwiatku” stała się tematem do rozmo−
wy ze słuchaczami, wśród których odwagą i dociekliwością w za−
dawaniu pytań wyróżniał się Błażej Popiela z SP 1. W nagrodę za
aktywny udział w spotkaniach pisarz wręczył wszystkim dzieciom
ilustracje ze swoich bajek z autografem. /WM/

Gość biblioteki
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Marcowemu zebraniu gości−
ny udzielił Joachim Pinocy.
Rozpoczął je gorąco oklaskiwa−
ny występ 8−letniego Szymona
Wróbla z Krasów, dziecię−
co–młodzieżowego Ślązaka
Roku 2008.

Ponad trzygodzinne obrady
(prowadził je Jan Kasprzyk,
obok Mirosława Leszczyka i Je−
rzego Mantaja jeden z trzech
członków komitetu założyciel−
skiego Towarzystwa) dotyczyły
głównie poszukiwaniom odpo−
wiedzi na wyżej wymienione
pytanie. 

Dyskusja, momentami nawet
bardzo burzliwa, była owocna.

– Szkoda byłoby zaprzepa−
ścić dotychczasowy dorobek.
Główne cele działania TK są
nadal aktualne. W obecnej sy−
tuacji należałoby tylko zmody−
fikować nasze formy działania
– mówiła Ewa Kosteczko.
W pełni wsparła ją Maria Paw−
lik, mówiąc: – Nie wylewajmy
dziecka z kąpielą i nie likwiduj−
my pochopnie stowarzyszenia
tylko dlatego, że mamy już
MOK i część ludzi w mieście
zniechęciła się już do społe−
cznej działalności, a młodzi nie
bardzo się do niej garną. Joa−
chim Pinocy dodał: – Potencja−
łu ludzkiego mogą nam nadal
zazdrościć pozostałe stowarzy−

szenia w całym powiecie.
W naszych szeregach są między
innymi burmistrz miasta, obec−
ny i były przewodniczący Rady
Powiatu, liczni nauczyciele
oraz muzycy, plastycy i literaci.

Dyrektor MOK−u Joanna Fi−
gura, przypomniała, że też wy−
wodzi się z TK i ma w planach
wykorzystać jego członków
w roli doradców kulturalnych,
pomysłodawców i współorgani−
zatorów imprez miejskich. 

Część składu osobowego do−
tychczasowych władz statuto−
wych Towarzystwa ulegając
namowom zgodziła się, pono−
wnie kandydować, a pozosta−
łych kandydatów zgłoszono
z sali. Wybrano nowy mniej li−
czny zarząd (pięć zamiast sie−
dem osób) w składzie Ilona Cu−
ber−Cebula (przewodnicząca),
Joachim Pinocy (wiceprzewo−
dniczący), Teresa Niestrój
(skarbnik), Leszek Kosteczko

(sekretarz) i Elżbieta Szczygieł
(członek) oraz komisję rewizyj−
ną: Jan Kasprzyk (zastąpił do−
tychczasowego ponad 11−let−
niego przewodniczącego Wie−
sława Stambrowskiego, który
zrezygnował ze względu na peł−
nioną funkcję burmistrza), Ka−
tarzyna Kałka i Anna Mickie−
wicz.

Nowy zarząd opracuje plan
zadań na bieżący rok oraz strate−
gię działania na przyszłość. /WM/

Zdecydowali o przyszłości Towarzystwa Kulturalnego

Częściowa zmiana
W poprzednim numerze pisaliśmy, że zaplanowane na 24 marca nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo−wyborcze Towa−
rzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery może zdecydować o jego dalszym być albo nie być, gdyż na grudniowym zebraniu
w MOK po raz pierwszy w ponad 11−letniej historii stowarzyszenia nawet nie było kworum. Zastanawiano się wówczas, czy w sy−
tuacji, kiedy zmalała aktywność jego członków i praktycznie ustał napływ młodych ludzi do Towarzystwa, a z drugiej strony MOK
znów zaczyna wywiązywać się z roli do jakiej został powołany, jest w ogóle sens kontynuować działalność? A jeśli jest, to w ja−
kim kształcie i w jakiej formie? 

Nowy zarząd i komisja rewizyjna Towarzystwa Kulturalnego.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 23 marca kolegi
Józefa Wadasa. Jedno z głosowań.
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O DAWNYCH LĘDZINACH I ICH MIESZKAŃCACH

Powiatowy Zespół Szkół w Lę−
dzinach powstał w … Bieru−
niu. Tak wynika z ustaleń ze−
społu, który pod kierunkiem
Alojzego Lyski bada historię
szkoły. 

Lędzińska szkoła ponadgim−
nazjalna początkami sięga roku
1945. Na prośbę bieruńskiej
Wytwórni Chemicznej nr 1 z 19
września 1945 r., władze oświa−
towe wyraziły zgodę na urucho−
mienie Dokształcającej Szkoły
Wieczorowej zlokalizowanej
w Bieruniu Starym w szkole po−
wszechnej. Pierwsze zajęcia dla
około 60 chętnych uczniów roz−
poczęły się 1 października 
1945 r. o godzinie 15.00. Tego
dnia odbyły się cztery lekcje:
język polski, język angielski,
rachunki z geometrią i przyroda
z geografią.

Szkołę zorganizowali: Miko−
łaj Halski – kierownik bieruń−
skiej szkoły powszechnej (po−

chodził z Wilkowy; prowadził
szkołę dokształcającą pół roku)
oraz Anielin Fabera – absol−
went Seminarium Nauczyciel−
skiego w Cieszynie, urodzony
w roku 1913 pod Karwią.

Proces kształcenia szkole na−
wiązywał do przedwojennych
programów, któ−
re jednak szybko
zweryfikowała
powojenna rze−
c z y w i s t o ś ć .
Większość ucz−
niów z roczni−
ków 1925−1930
chodziła do nie−
mieckiej szkoły
powszechnej bądź podczas woj−
ny szkoliło się zawodowo w za−
kładach pracy, niektórzy służyli
w niemieckim wojsku.

Nauka w szkole dokształcają−
cej była faktycznie kursem wy−
równawczym z zakresu głównie
języka polskiego, obywatelstwa
i historii, przyrody i geografii,

religii, rachunków z geometrią
i języka angielskiego, kończą−
cym się wydaniem świadectwa
ukończenia szkoły powsze−
chnej.

1 marca 1946 r. czyli jeszcze
w roku szkolnym 1945//46, z po−
wodu dużego napływu kandyda−

tów, ze szkoły
wyłoniły się dwie
samodzielne je−
dnostki.

Pierwszą była
Państwowa Szko−
ła Przemysłowa,
kształcąca tylko
na potrzeby wyt−
wórni chemicznej

„Lignoza”. Jej siedzibą była dalej
bieruńska szkoła powszechna. Dy−
rektorem został Franciszek Banot,
a od następnego roku Tomasz Kli−
mas.

Drugą była Publiczna Dokształ−
cająca Szkoła Zawodowa, którą
zlokalizowano w budynku starej
szkoły lędzińskiej (z 1836 r.).

Wtedy też rozpoczął się wła−
ściwy tok przyuczenia do zawo−
dów takich jak: metalowcy,
elektrykarze (pisownia orygi−
nalna) na poziomie klasy dru−
giej (prowadził ją Anielin Fabe−
ra) i trzeciej (Wilhelm Hachuła,
przedwojenny nauczyciel lę−
dziński).

W szkolnych archiwach za−
chował się dziennik lekcyjny
z tej placówki. Wynika z niego,
że dwa razy w tygodniu (wto−
rek, czwartek) na wieczorowe
zajęcia zgłosiło się 55 uczniów
figurujących w dzienniku (frek−
wencja 75%). 10 przedmiotów
nauczało czterech nauczycieli:
Anielin Fabera, Wilhelm Ha−
chuła, znany majster elektryki
Biolik i ks. Jan Klyczka.

Powyżej przedstawiamy tyl−
ko fragment – cały czas uzupeł−
nianej – historii szkoły. Alojzy
Lysko, który jest autorem po−
wstającego dzieła twierdzi, że
pojawia się wiele nowych, inte−

Początki szkoły

Anielin Fabera ze słuchaczami przed budynkiem pierwszej lędzińskiej siedziby szkoły.

JJuużż  nnaajjwwyyżżsszzyy  cczzaass,,
aabbyy  rrzzeetteellnniiee  
uuddookkuummeennttoowwaaćć  
hhiissttoorriięę  sszzkkoołłyy  
ttaakk  wwaażżnneejj  
ddllaa  nnaasszzeeggoo  rreeggiioonnuu  
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resujących wątków, ale nad−
szedł już najwyższy czas, aby
rzetelnie udokumentować histo−
rię szkoły tak ważnej dla nasze−
go regionu i mającej piękną, na
wskroś powiatową historię: po−
wstała w Bieruniu, by zaistnieć
w Lędzinach.

Autorowi w zgłębianiu archi−
wów, przepisywaniu tekstu oraz
opracowaniu zdjęć i innych ma−
teriałów źródłowych pomagają:
Gabriela Sklorz, Danuta Janota
oraz Ireneusz Wróbel.

Takie są początki szkoły, któ−
ra niebawem będzie obchodzić
swoje 65−lecie. Zmieniały się jej
nazwy, zmieniały się jej kierun−
ki kształcenia – w lustrzany spo−
sób odzwierciedlające powojen−
ny rozwój naszego regionu, ale
zawsze była to szkoła umiejąca

dostosować się do wymogów
czasu. Tak jest i dziś, gdy od
1999 r. organem prowadzącym
jest Powiat Bieruńsko−Lędziń−
ski, gdy szkoła jako jedna
z dziewięciu w województwie
śląskim może poszczycić się ty−
tułem Lidera „Szkół Przedsię−
biorczości” nadanego przez Ka−
pitułę pod przewodnictwem
Krystyny Szumilas – sekretarza
stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej. 

Skąd przybywamy? Jacy je−
steśmy? Dokąd zmierzamy? – to
motto Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach. Szkoły bez−
piecznej i przyjaznej, szkoły wy−
magającej i pomagającej, szkoły
z tradycjami, która potrafi odpo−
wiedzieć na wyzwania współ−
czesnego rynku pracy. /IW/

Anielin Fabera na tle obiektów szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 1 przy−
gotowuje się do uroczystości
70−lecia oddania do użytku jej
najstarszego budynku, dlate−
go jubileuszowe akcenty hi−
storyczne zdominowały zorga−
nizowane tam 18 marca
Szkolne Dni Regionu. 

Uczniowie przedstawiali naji−
stotniejsze fakty z dziejów swo−
ich szkół, porównywali ich wy−
gląd i wyposażenie dawniej
i dziś. Prezentacja ta poprzedzo−

na została bardzo ciekawym wy−
stępem uczniów SP−1 na temat
jej patrona Karola Miarki.
Z udziałem trzyosobowych ze−
społów uczniów klas I−III odbył
się turniej „Zagadki, łamigłówki
w sam raz dla naszej główki”,
który wygrała drużyna SP−1
z Bierunia Starego, wyprzedza−
jąc zespół gospodarzy oraz SP
w Bojszowach. Nagrody wręczał
Henryk Barcik, przewodniczący
Rady Powiatu.

Gospodarze, pod wodzą nau−
czycielek Elżbiety Mrowiec,
Ewy Kicińskiej i Bożeny Smu−
dy, przygotowali wystawę pla−
styczną prac uczniów klas I−III
pt. „Nasza szkoła”, prezentacje
multimedialne uczniów klas IV−

VI, kącik eksponatów „Ze
szkolnej ławy”, gazetkę szkolną
„Małolat” oraz bardzo interesu−
jącą prezentację fotografii Pt.
„Lędzińska Jedynka dawniej
i dzisiaj”. 

– W bieżącym roku szkolnym
motywem wszystkich działań
szkoły jest jubileusz, podkreśla−
nie związków obecnej społe−
czności szkolnej z bogatą histo−
rią i tradycjami szkoły oraz jej
roli w lokalnym środowisku –
mówi dyrektor Teresa Samulak.

– W ramach serii „Widziane
z Górki Klemensowej” planuje−
my wydanie publikacji na temat
szkoły, która ma uzupełnić ze−
szyt pt. „Szkoła Podstawowa nr
1 im. Karola Miarki w Lędzi−
nach”, autorstwa Ewy Łakoto−
wej, wydany w 1999 roku
z okazji jubileuszu 60−lecia pla−
cówki. Pod hasłem „Jubileusz
70−lecia szkoły”, 4 czerwca
w sali „Piast” odbędzie się uro−
czystość w ramach dorocznych
Spotkań Przyjaciół Szkoły
z udziałem absolwentów,
władz, naszych licznych przyja−
ciół i sympatyków. Końcowym
akcentem będzie doroczny czer−
wcowy festyn szkolny w ra−
mach Dni Lędzin. /WM/
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Dni Regionu w SP 1

Z udziałem uczniów pięciu
gimnazjów naszego regionu,
w Gimnazjum nr 2 odbyła się
druga edycja Przeglądu Kabare−
towego „English for fun”. Każ−
da szkoła zaprezentowała scen−
kę kabaretową w języku angiel−
skim. Występy oceniali Mariusz
Drogokupiec, Aleksandra Kale−
ta i Mariola Jaromin. Najlepsi
okazali się uczniowie z G nr 2:
Klaudia Grabowy, Jakub Denu−

szek, Jakub Bodziony oraz Irena
Kwiatkowska w scence „The
bus stop”. Kolejne miejsca zo−
stały przyznane: Gimnazjum nr
2 w Bieruniu za angielskojęzy−
czną wersję scenki kabaretu
„Ani Mru Mru” – „Tofik” oraz
Gimnazjum nr 1 w Bieruniu.
Wszyscy występujący zostali
nagrodzeni. Głównym fundato−
rem nagród był Powiat Bieruń−
sko−Lędzińskiego. /G/

Kabaret po angielsku

Młodzi fleciści z SP nr 1.

Drużyna z Goławca.

Angielska flegma z żywiołowym polskim humorem.
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Rozgrywki szachowe w Lę−
dzinach doczekały się kolejnej
odsłony. 16 marca w Miejskim
Ośrodku Kultury rozegrano
I Zimowy Turniej Szachowy –
MOK Lędziny. Czas pokaże,
czy impreza ta na stałe zagości
w kalendarzu sportowym na−
szego miasta. Pierwsza edycja
stała jednak na bardzo wysokim
poziomie, co wróży pomyślnie. 

W do rywalizacji stanęło 18
zawodników, którzy swoje poje−
dynki toczyli w jednej grupie.
Zwycięzców wyłoniono w czte−
rech kategoriach. W pierwszej
z nich, w kategorii open (grupują−
cej zawodników z tzw. katego−
rią), zwyciężył Dawid Gondzik,
drugie miejsce zajął Paweł Kwaś−
niewski, a trzecie Rafał Król.

W grupie uczniów szkół po−
nadgimnazjalnych bezkonkuren−
cyjny okazał się Paweł Kwaś−

niewski. Miejscami na niższych
stopniach podium musieli zado−
wolić się Rafał Król i Tomasz

Kołakowski. Rywalizację gim−
nazjalistów zdominował Rados−
ław Dzierżak, który w pokona−
nym polu pozostawił Jędrzeja
Kosteczkę i Łukasza Rotera.

W kategorii szkół podstawo−
wych zwyciężył Ireneusz
Leszcz. Kolejne miejsca na po−
dium zajęli Jan Szewczyk i Ma−
ciej Smoleń. 

Organizatorem zawodów był
Miejski Ośrodek Kultury. Upo−
minki (w postaci pucharu dla
zwycięzcy ogólnej klasyfikacji
rozgrywek oraz nagród książ−
kowych, medali i dyplomów)
wręczali Janusz Gondzik oraz
Józef Kaleta – znani wszystkim
lędzińscy pasjonaci i organiza−
torzy wielu imprez szacho−
wych. MARCIN PODLEŚNY

I Zimowy Turniej Szachowy MOK

Ze sporymi nadziejami kibice lędzińskie−
go MKS−u oczekują rozpoczęcia rundy
wiosennej w klasie okręgowej. A wszy−
stko to za sprawą roszad, do jakich do−
szło w klubie w trakcie przerwy zimowej. 

Rozpoczęło się od zatrudnienia Marcina
Polarza, zawodnika z pierwszoligową prze−
szłością, na stanowisku grającego trenera.
Następnie dość nieoczekiwanie do Lędzin
wrócił Tomasz Matysek, z którym rozstał
się GKS Tychy. 21−letni zawodnik, który
w poprzednim sezonie był motorem napę−
dowym MKS−u, wiosnę spędzi ponownie
w Lędzinach. Rywalizację o miejsce w linii
pomocy wzmocni sprowadzony z „Piasta”
Bieruń Nowy, a hitem transferowym ostat−
nich dni jest sprowadzenie do Lędzin
z „Górnik” a Wesoła Dawida Frąckowiaka
– napastnika, który ma za sobą występy
w GKS−ie Tychy, czy „Walce” Zabrze.

Gdyby spojrzeć na wyniki wszystkich
sparingów można odnieść niekorzystne
wrażenie, jednak najistotniejsze w tych
grach kontrolnych było zgranie nowych za−
wodników z pozostałymi, wypracowanie
swojego stylu gry, oraz dostosowanie się do
wizji gry, preferowanej przez Marcina Po−
larza. MKS w sparingach zwyciężał: 6:0
z „Piastem” Bieruń Nowy oraz 1:0 z „Gór−
nikiem 09” Mysłowice, remisował 1:1
z „Czarnymi” Sosnowiec oraz 2:2 z „Pogo−
nią” Imielin oraz przegrał z „Unią” Koszto−
wy 2:3, LKS−em Łąka 1:3, a także CKS−em
Czeladź 0:2. Ostatnie gry kontrolne poka−
zywały, że wszystko zmierza w dobrym
kierunku, a siły ofensywnej drużyny nie po−
winno znacząco osłabić wypożyczenie Łu−

kasza Gardawskiego do „Górnika 09” Mys−
łowice, albowiem ta strata została zrekom−
pensowana. 

Oto plan spotkań MKS−u w rundzie wio−
sennej: 
28.03. MKS – „Sokół” godz. 15

4.04. MKS – „Ogrodnik” godz. 16

8.04. „Orzeł” Mokre – MKS godz. 16.30

18.04. „Śląsk” – MKS godz. 12

25.04. MKS – „Naprzód” godz. 16

29.04. MKS – „Unia” Bieruń St. godz. 17 

2.05. „Stal” – MKS godz. 17

9.05. MKS – „Nadwiślan” godz. 17

16.05. „Krupiński” – MKS godz. 17

23.05. MKS – „Urania” godz. 17

30.05. AKS Mikołów – MKS godz. 17

06.06. MKS – „Czarni” godz. 17

13.06. „Leśnik” – MKS godz. 17

Wiosną na boiskach klasy okręgowej z pe−
wnością emocji nie zabraknie. Pozostaje za−
tem zaprosić wszystkich sympatyków piłki
na wiosenne mecze MKS−u i zachęcić do go−
rącego dopingu dla lędzińskiej drużyny.

MARCIN PODLEŚNY

MKS Lędziny

Zapowiedź rundy wiosennej

U góry od lewej: Mariusz Gajewski, Dawid Karlik, Łukasz Brona, Marcin Polarz
(grający trener), Jacek Mikolasz, Mateusz Roszak, Dawid Frąckowiak, Adrian
Gąsior, Piotr Bomba, Sławomir Roszak (kierownik).
U dołu od lewej: Krzysztof Firlej, Tomasz Matysek, Kamil Sowik, Krzysztof Mokry,
Michał Śliz, Mateusz Śliwa, Tomasz Czarnecki, Bartosz Papacz, Łukasz Samek.

Turniejowe zmagania.
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Działalność stowarzyszenia
osób niepełnosprawnych w Lę−
dzinach to nie tylko wycieczki,
wyjścia na basen czy organiza−
cja zabaw. Stowarzyszenie
umożliwia również rehabilita−
cję indywidualną, bardzo waż−
ną dla osób niepełnospra−
wnych.

Po rozmowie z mamą chorego
na porażenie mózgowe 16−letnie−
go Marcina Kłodawskiego wie−
my, że dzięki stowarzyszeniu
Marcin może spotykać się z re−
habilitantkami dodatkowo 1,5
godziny w tygodniu. 

– Rehabilitacja jest bardzo ko−
sztowna. Dodatkowa pomoc ze
strony stowarzyszenia pozwala
Marcinowi szybciej dochodzić
do większej sprawności fizy−
cznej – powiedziała Renata Kło−
dawska. – Bez tej pomocy syn
nie byłby w stanie funkcjono−

wać. Rehabilitacja, jakiej jest
poddawany Marcin, obejmuje
nie tylko ćwiczenia ruchowe, ale
także dostosowane do jego moż−
liwości lekcje nauczania indywi−
dualnego.

Marcin wymaga całodobowej
opieki. Dzięki rehabilitacji jego
stan może się poprawić.

– Syn nie chodzi, lecz jeśli
ćwiczenia będą regularne, istnie−
je możliwość, że stanie na nogi –
powiedziała R. Kłodawska. –
W sumie ma pięć godzin zajęć

rehabilitacyjnych tygodniowo.
Gdyby tych godzin było więcej,
Marcin szybciej mógłby docho−
dzić do zdrowia.

Osoby takie jak Marcin mog−
łyby skorzystać z większej li−
czby godzin rehabilitacji, gdy−
by stowarzyszenie było stać na
zatrudnienie większej liczby re−
habilitantów i nauczycieli
z wykształceniem zapewniają−
cym im możliwość nauczania
dzieci z upośledzeniem umys−
łowym.

Stowarzyszenie można wspie−
rać finansowo, ale można je
wspomóc także w inny sposób.
Jeżeli ktoś ma na przykład rower
trójkołowy, piłki do rehabilitacji
lub inne przedmioty, które już
nie służą obecnym właścicielom,
a mogą przydać się osobom nie−
pełnosprawnym, prosimy o kon−
takt z zarządem stowarzyszenia.
Miejmy też nadzieję, że stowa−
rzyszenie zechce wspomagać
większa liczba sponsorów, co
umożliwi mu szersze działanie.

Osoby takie jak Marcin wyma−
gają naprawdę dużej pomocy
i każdy gest ze strony ludzi
o dobrym sercu będzie mile wi−
dziany. MAŁGORZATA CYGANIK

Tekst napisała należąca do Sto−
warzyszenia niewidoma uczenni−
ca I klasy LO w Bieruniu marząca
o karierze dziennikarskiej.

Zdjęcie Marcina pochodzi ze
zbiorów domowych rodziny Kło−
dawskich. 

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

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

Marian Ryglewicz
Realizacja wydawnicza:

Petit−Media, tel. 509−180−120
e−mail: petit_media@gazeta.pl 

Druk: GRAPH Katowice
Za treść reklam redakcja 

nie odpowiada.
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od
1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

ZNACZENIE WYRAZÓW: 
Poziomo: 1. Mały łowiecki pies rasowy.

4. Ciasta wielkanocne, rozrzutnie słodkie

i nadziane wszystkim co się da. 7. Zbliżają−

ce się święta. 8. Część ubrania. 10. Linia

kształtu kolistego. 11. Z grupy skandow−

ców, ma symbol Y. 12. Promieniotwórczy

pierwiastek chemiczny. 14. Typ aparatu fo−

tograficznego. 16. Radiolokator. 18. Da−

wniej nowicjusz na uczelni, żak. 20. Porcja

leku. 23. Bieluteńki rekwizyt wielkanocny

z czerwoną chorągiewką. 26. Imię nowej

szefowej „Kontrastu”. 27. Imię męskie.

28. Stworzyciel i Pan Wszechświata. 29.

Drzewo iglaste o stożkowatej koronie. 30.

Patronka parafii kościoła przy ulicy Kontne−

go. 31. Część bieżni.

Pionowo: 1. Tymczasowe mieszkanie wy−

najmowane przez wojsko. 2. Krajane, lane

lub kładzione. 3. Gatunek rekina. 5. Trady−

cyjne potrawy wielkanocne poświęcone

w Wielką Sobotę. 6. Elastyczny ścieg przy

rękawach swetra. 9. Błąd, grzech. 10.

Uczniowski Klub Sportowy. 13. Wierzchnia

szata liturgiczna. 15. Odznaczenie. 17. Ar−

tretyzm. 18. Jedno z ciast na wielkanoc−

nym stole. 19. Barwna osłona lampy. 21.

Gwiazdozbiór nieba południowego. 22.

Stan pogody. 24. Opust, bonifikata. 25.

Osad na ściankach komory spalania i in−

nych części silnika.

Krok do większej sprawności

Marcin podczas zajęć rehabilitacyjnych.

Biuro Lędzińskiego Stowa−

rzyszenia na Rzecz Osób Nie−

pełnosprawnych i Ich Rodzin

funkcjonuje w pokoju nr

6 w budynku MOK przy ul.

Hołdunowskiej 39 we wtorki

od 16.00 do 18.00 i w piątki

od 9.00 do 11.00.

W środę, 29 kwietnia

o godz. 17.00, w Inkubatorze

Organizacji Pozarządowych

(budynek Powiatowego Cen−

trum Społeczno−Gospodarcze−

go, ul. Lędzińska 24) odbę−

dzie się kolejne spotkanie

z cyklu „Większa wiedza –

większa tolerancja”. Tema−

tem prelekcji będzie poraże−

nie mózgowe i zespół Downa.

Spotkanie otwarte, wstęp

wolny.
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Dobiegła końca przerwa zi−
mowa w rozgrywkach piłkar−
skich na zielonych boiskach.
Nadszedł czas podsumowań
Górnośląskiej Ligi Halowej,
która jak co roku przez kilka
zimowych miesięcy przycią−
gała uwagę kibiców piłki noż−
nej nie tylko w Lędzinach.

Uroczystego podsumowania
tegorocznych rozgrywek, orga−
nizowanych przez Związek Gór−
nośląski, dokonano 29 marca
w hali ośrodka „Centrum”. Za−
kończenie przybrało formę fe−
stynu rekreacyjno−sportowego
połączonego z Memoriałem Sta−
szka Koisa w Futsalu oraz Tur−
niejem „Kifer Cup” w eurofut−
bolu, czyli piłce nożnej 2−osobo−
wej. Ponadto zbierane były datki
na cele charytatywne oraz od−
prawiona została msza święta
w intencji zmarłych tragicznie
przed laty Stanisława Koisa
i Krzysztofa Kudły (pseudonim
boiskowy „Kifer”) – lokalnych
pasjonatów sportu, na których
cześć zorganizowane zostały
oba turnieje. 

Przejdźmy jednak do podsu−
mowania wyników rywalizacji
sportowej. Bezapelacyjnym
zwycięzcą tegorocznych rozgry−
wek jest zespół CB&S Lędziny,
który nie tylko zwyciężył w li−
dze, ale też odniósł tryumf
w rozgrywkach Pucharu Ligi. 

Pozostałe miejsca na podium
przypadły ekipom NTG Tychy
oraz zeszłorocznym mistrzom –
Old Boys Imielin. Inne lędziń−
skie drużyny: Joga Bonito,
Centrum, FC Powiat 07
i WTJH zajęły miejsca w środ−
ku tabeli, a jednym ze spadko−
wiczów jest Fan Football Lę−
dziny. Królem strzelców i naj−
lepszym zawodnikiem I ligi zo−
stał Michał Piotrowski z NTG
Tychy. Lędzińskim kibicom na
osłodę pozostało, iż odkryciem
I ligi wybrano Łukasza Bronę,
reprezentującego barwy Joga
Bonito (a na co dzień MKS−u
Lędziny).

W drugiej lidze zwyciężył ze−
spół Bonito Murcki, a najlepsza
ekipa z Lędzin – KS Polana, wy−
walczyła czwartą lokatę, wyp−
rzedzając w tabeli Rossę i Euro−
sport Lędziny. Na tym szczeblu
rozgrywek odkryciem sezonu
wybrano Krzysztofa Salamona
z Rossy – juniora z MKS−u.

Rozgrywki trzeciej ligi zdomi−
nowały zespoły Śląsk Tychy
oraz Pod Jesionami, które wy−
walczyły awans do drugiej ligi.
Lędzińskie Big Go zajęło szóste
miejsce w tabeli, a Grzegorz Ko−
strzewa, kolejny wychowanek
MKS−u, wybrany został odkry−
ciem roku w III lidze.

Z kolei w kończących sezon za−
wodach „Kifer Cup” oraz Memo−
riale Staszka Koisa najlepsi oka−
zali się Bartosz Papacz wespół
z Dariuszem Kołodziejem oraz
drużyna gospodarzy „Centrum”
Lędziny, która w finałowej roz−
grywce Memoriału zwyciężyła
z FC Powiat 07 i Bonito Murcki.

Jak powiedział Jacek Pytel,
organizator zawodów i koordy−
nator imprezy: Poziom rozgry−
wek co roku jest wyższy, z każ−
dym rokiem mamy też większą
liczbę uczestników. W tym roku
wprowadziliśmy nowe inicjaty−
wy w postaci Memoriału i tur−
nieju „Kifer Cup”. Myślę, że na
stałe wejdą do cyklu. W tym ro−
ku były one nieco spontaniczne,
ale nie sądzę, by nie zagościły na
stale w pamięci uczestników.

Na zakończenie przedstawi−
ciele i członkowie najlepszych
drużyn odbierali puchary, meda−
le oraz dyplomy, z kolei wyróż−
nieni indywidualnie zawodnicy
otrzymali piłki, puchary oraz rę−
kawice bramkarskie. 

Finałowej imprezie towarzy−
szyło wiele emocji, które dodat−
kowo udało się połączyć z celem
charytatywnym. Wszystko to
sprawia, że rozgrywki GLH na
stałe wpisały się w kalendarz lę−
dzińskiego sportu i cieszą się co−
raz większym zainteresowa−
niem. Z pewnością podobnie bę−
dzie i w przyszłym roku. Na ra−
zie piłkarze – główni aktorzy
zmagań – wracają na zielone
boiska. MARCIN PODLEŚNY

Zakończenie sezonu

Górnośląska Liga Halowa

Przedstawiciele drużyn i wyróżnieni indywidualnie w I lidze.

Wicemistrzowie Memoriału im. Stanisława Koisa z pucharem.
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