
W l´dziƒskiej porodówce wca-
le nie rodzà si´ dzieci l´dziƒ-
skie. Najwi´cej jest tych z So-
snowca, Dàbrowy Górniczej,
Czeladzi, B´dzina... Gdybym
by∏ Êlaskim szowinistà, to bym
napisa∏, ˝e zag∏´bioki sà cwane
i chcà mieç papier, ˝e urodzi∏y
si´ na Âlàsku a nie tam, u sie-
bie. Ja jednak zastanawiam si´,
dlaczego z tych 150 l´dziƒskich
dzieci tylko co trzecie rodzi si´
tu, na miejscu, jeÊli nasze po∏o˝-
ne sà takie cudowne, ˝e dostajà
presti˝owà nagrod´ „Anio∏y”.

CoÊ szwankuje, jeÊli po∏o˝ne
sà super a placówka nie cieszy
si´ na miejscu takà dobrà repu-
tacjà. Mo˝e warto aby dyrektor
MZOZ-u spróbowa∏ poszukaç
m∏odego, lubianego przez pa-
cjentki ginekologa. Mnie nie∏a-
two o tym pisaç, bo mog´ byç po-
sàdzany o za∏atwianie spraw
rodzinnych, sam mam brata tej
profesji - a dyrektorowi MZOZ-
u jeszcze trudniej si´ tego pod-
jàç, bo przecie˝ od kilkudziesi´-
ciu lat szefem porodówki i jej
ginekologiem jest jego w∏asny
teÊç, ale coÊ trzeba zrobiç, ˝eby t´
porodówk´ rozruszaç. Nagroda
dla po∏o˝nych tego nie za∏atwi.

Jest u nas taka wiara, ̋ e pomo-
˝e lokalny polityk, pose∏. Nie
oszukujmy si´ jednak, jeÊli Alojzy
Lysko, przez lata zwiàzany z Zie-
mowitem, teraz, jako pose∏ PiS-
u ma naszym górnikom do zapro-
ponowania... sprywatyzowanie
tego Ziemowita, to nie ma co li-
czyç, ˝e pomo˝e w sprawie poro-
dówki czy jakiejkolwiek innej.

JeÊli sobie sami nie pomo˝emy
- to nikt nam nie pomo˝e. Dlate-
go dobrze si´ dzieje, ˝e urz´dnicy
l´dziƒscy, a nie importowani,
tworzà nowy program likwida-
cji niskiej emisji, w ramach któ-
rego b´dzie mo˝na wymieniç tyl-
ko piec. Dobrze si´ dzieje, ˝e za-
miast wàtpliwych specjalistów
w wieku mniej wi´cej emerytal-
nym  sekretarzem miasta zostaje
urz´dniczka ciut po trzydziestce,
do której pó∏ Ho∏dunowa mówi
po prostu Ala.

Co jednak wcale nie oznacza,
˝e mamy si´ zamknàç miedzy
Bieruniem a Tychami i nie pa-
trzeç w którà stron´ idzie Êwiat.

DYRDA

Dyrdyma∏ki

Zag∏´bioki
z Ho∏dunowa

Maria Klima, Ewelina Mia∏kowska, Urszula Sroka, Anna Turek (w czasie robienia tych zdj´ç by∏a na dy˝urze) i Anna Wójcik-Âcierska

-po∏o˝ne z l´dziƒskiej porodówki otrzyma∏y nagrod´ Anio∏y w konkursie Gazety Wyborczej „Rodziç po Ludzku” czytaj. Str. 4-5

PI¢å ANIO¸ÓW 
Z PORODÓWKI

Zawieszony w 2005 roku kon-
kurs “L´dzinianin XX wieku”, za-
inicjowany przez Towarzystwo
Kulturalne im.Anielina Fabery,
zosta∏ w grudniu minionwego ro-
ku wznowiony, a jednoczeÊnie
zmieniono nieco jego formu∏´ i na-
zw´ na “L´dzinianie XX wieku”.
Ostatecznie lista osób nominowa-
nych do tego tytu∏u, zas∏u˝onych
dla l´dziƒskiej spo∏ecznoÊci a ju˝
nie ˝yjàcych, przedstawia si´
(w kolejnoÊci alfabetycznej) nast´-
pujàco: Anielin Fabera, ks.Henryk
G∏uch, Karol Konieczny, ks.Fran-
ciszek Kupilas, Teodor Loska, Syl-
wester ¸akota, Jan Nagi, Konrad
Spyra, Pawe∏ Spyra, Stanis∏aw
Âcierski, Franciszek Tomanek
i Jan ˚oga∏a.

Komitet organizacyjny tworzy
aktualnie dziesi´cioro przedstawi-
cieli l´dziƒskich stowarzyszeƒ
i grup twórczych, pod przewodnic-
twem Miros∏awa Leszczyka. Przy-
gotowujà oni gal´ konkursu, która
odb´dzie si´ w sobot´ 3 lutego
o godz.14.30 w sali widowiskowo-ki-
nowej “Piast”. Podczas tej uroczy-
stoÊci kapitu∏a konkursu pod prze-
wodnictwem Jana Górskiego og∏osi
jego wyniki. Opraw´ muzycznà gali
zapewnià zespó∏ “L´dzinianie” kie-
rowany przez Franciszka Moskw´
oraz chór “Florian” pod kierunkiem
Joanny Figury i chór “Sursum Cor-
da” prowadzony przez Mari´ Zuber.
Impreza ma charakter otwarty,
wi´c jej organizatorzy serdecznie za-
praszajà wszystkich ch´tnych! (dd)

Dopiero 17 stycznia, ze wzgl´du
na listopadowà tragedi´ w kopalni
“Halemba”, gdzie zgin´∏o 23 gór-
ników, odby∏a si´ tradycyjna aka-
demia barbórkowa KWK “Ziemo-
wit”. W miejscowej sali “Piast”
wr´czono honorowe szpady górni-
cze oraz ordery i odznaczenia dla
wyró˝niajàcych si´ pracowników,
po czym wszyscy udali si´ do sali
obok na pocz´stunek.

Z powodu tragedii na Helembie
nie by∏o te˝ wyst´pów artystycz-
nych. By∏y natomiast przemó-
wienia. Nas zdumia∏o, ˝e zebrani
górnicy bili brawo pos∏owi Prawa
i SprawiedliwoÊci Alojzemu Ly-
sce. Bo bojszowski pose∏ Lysko,
podobnie jak PiS-owski minister
Poncyliusz, przekonywa∏, ˝e je-
dynà drogà dla górnictwa jest
prywatyzacja kopalƒ.

Przez ca∏e lata pan Alojz twier-
dzi∏ coÊ zupe∏nie odwrotnego. Ale
jak widaç ta zmiana poglàdów nie
zrazi∏a do niego górników, bo jego
wystàpienie nagrodzili brawami.
Chocia˝ póêniej kilku dziwi∏o si´,
kiedy im mówiliÊmy na co odpo-
wiadali klaskaniem. Wi´c mo˝e
nie tyle si´ z nim zgadzano, co go
po prostu nie s∏uchano? (lem)

L´dziƒscy
górnicy chcà
prywatyzacji
„Ziemowita”?

Styczniowa
Barbórka

L´dzinianin XX wieku w lutym
Na styczniowej sesji Rada nie uchwali∏a obowiàzujàcych w 2007 ro-

ku taryf za wod´. Przedstawiciele miasta i wodociàgów nie doszli do
porozumienia w sprawie ich wysokoÊci. Temat wraca ju˝ 1 lutego, na
sesji nadzwyczajnej RM. Co prawda porozumienia nie podpisano, ale
nieoficjalnie dowiadujemy si´, ˝e przedstawiciele RPWiK, którzy po-
czàtkowo przyjechali ze stawkà 5,50 za kubik, ostatecznie byli gotowi
przystaç na 4,80. Ale mo˝e uda si´ jeszcze coÊ urwaç?

W najbli˝szym okresie poprawiona zostanie komunikacja, na liniach
obs∏ugiwanych dziÊ przez tyski MZK, czyli w kierunku Tychów. Nie cho-
dzi nawet o iloÊç kursów, lecz o to, by te w godzinach szczytu obs∏ugiwa-
ne by∏y przez autobusy przegubowe.Natomiast ju˝ od 1 lutego przybywa
kursów na liniach obs∏ugiwanych przez KZK GOP, czyli do Katowic
i Mys∏owic. B´dà one jeêdzi∏y nie tylko L´dziƒskà lecz tak˝e w kierunku
kopalni. Konkretne propozycje mo˝na zg∏aszaç w UM do Jacka Saternu-
sa lub wys∏aç e-maila na adres: infrastruktura@ledziny.pl.

Wi´cej autobusów

Taryfy w lutym
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Komizm ca∏ej sytuacji polega
na tym, ˝e to w∏aÊnie zachowanie
Trzciƒskiego w ostatnich miesià-
cach spowodowa∏y, ˝e sala ban-
kietowa stra˝nicy musi byç za-
mkni´ta. I decyzj´ takà musi
podjàç ka˝dy powa˝ny w∏aÊciciel
czy zarzàdca budynku. JeÊli nie
chce stanàç przed sàdem a potem
iÊç siedzieç!

Pisze Inspektor 
do burmistrza

Sala ta nie jest bowiem dopusz-
czona do u˝ytku przez Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego. Ju˝ latem pisa∏ on
w tej sprawie kilka razy do
Trzciƒskiego. Najwyraêniej rozu-
mia∏, ˝e miastu sala jest potrzeb-
na i chcia∏ znaleêç jakieÊ wspólne
wyjÊcie z tej sprawy. Tak jak
znajdywa∏ przez wiele lat. S´k
w tym, ˝e Trzciƒski nie by∏ ∏a-
skaw Powiatowemu Inspektoro-
wi odpisaç. Najzwyczajniej
w Êwiecie go ola∏. Chocia˝ prawo
nakazywa∏o mu - jako burmi-
strzowi - odpowiadaç na takà ko-
respondencj´.

A burmistrz nic
Tak bezczynnie sp´dzi∏ czas do

wyborów. Nowe w∏adze zasta∏y
u siebie na biurku pismo od stra-
˝aków, ˝e chcà w sali zrobiç syl-
westrowà zabaw´ - i pismo od In-
spektora, który zabrania w nie
oddanym do u˝ytku obiekcie
urzàdzaç jakichkolwiek imprez.

W tej sytuacji jedyna decyzja
jakà mog∏em podjàç, to odmówiç
stra˝akom - przekonuje wicebur-
mistrz Mariusz ˚o∏na, i od razu
dodaje - Stra˝acy opowiadajà, ˝e
im odmówi∏em a na wesela ze-

zwalam. Jest jednak zwyczajny
czynnik spo∏eczny. M∏ode pary t´
sal´ na wesele rezerwowa∏y jesz-
cze wczesnà jesienià. Jak teraz,
kiedy terminy Êlubu ustalone,
wszystkie sprawy poza∏atwiane,
odmówiç im sali. A jeÊli innej nie
znajdà? Czym innym jest prze-
cie˝ wywiàzanie si´ z wczeÊniej-
szych zobowiàzaƒ, a czym innym
wyra˝anie zgody na nowe impre-
zy. Teraz ju˝ nikomu nowemu
sali nie wynajmujemy, a na prze-
∏omie zimy i wiosny trzeba b´-
dzie spe∏niç wymogi inspektora,
stra˝y po˝arnej i doprowadziç t´
sal´ do takiego stanu, aby wydali
zgod´ na jej u˝ytkowanie.

Dawniej umieli 
si´ dogadaç

Tak naprawd´ tej zgody nie by∏o
nigdy. Kiedy sala powsta∏a przed
laty, inspektor te˝ mia∏ do niej za-
strze˝enia. Jednak jakoÊ tak po ci-
chu imprezy si´ odbywa∏y.

Liczy∏em, ˝e przy okazji re-
montu poprawimy to, co mu si´
nie podoba - mówi Mariusz ˚o∏-
na. I za Trzciƒskiego rzeczywi-
Êcie za kilkaset tysi´cy remont
przeprowadzono. Nowe parkiety,
nowa ubikacja, wiele innych no-
wych rzeczy - tylko nie to, o co in-
spektor mia∏ pretensje (mi´dzy
innymi brak drzwi pomi´dzy cz´-
Êcià stra˝ackà a gastronomicznà,
z powodu czego na klatce schodo-
wej stale czuç spaliny). Owszem,
dostosowano si´ te˝ do niektó-
rych wymogów inspektora (usu-
ni´to palnà boazeri´, oizolowano
rur´ kominowà w kuchni), ale to
ma∏o, ˝eby inspektor wyrazi∏
zgod´. A w zasadzie nawet nie
on, tylko...stra˝ po˝arna.

Stra˝y nie 
dopuszcza... stra˝
Âmieszne jest to, ˝e uwagi co

do bezpieczeƒstwa l´dziƒskiej
siedziby OSP ma w∏aÊnie nie kto
inny, tylko stra˝ po˝arna. Ta za-
wodowa, z Tychów. JeÊli ona za-
akceptuje budynek, Inspektor
Budowlany te˝ to zrobi.

- Stra˝acy chcà nam iÊç na r´-
k´, dopuÊciç warunkowo, co tyl-
ko mo˝na, jeÊli zobaczà dobrà
wol´ z naszej strony - mówi Ry-
szard Buchta, kierownik kuchni
miejskiej, która zarzàdza salà
bankietowà w stra˝nicy. Jednak
Trzciƒskiego to nie interesowa∏o.
Uwa˝a∏, ˝e jeÊli obiekt tak zbu-
dowano za czasów ˚o∏ny... to on
nie ma obowiàzku go doprowa-
dziç do porzàdku.

Pisze te˝ Buchta
Buchta zwraca∏ Trzciƒskiemu

wielokrotnie uwag´ na problemy
stanu technicznego. Pisa∏ do
prze∏o˝onego w tej sprawie
w styczniu 2005 roku, w maju
upomina∏ si´ - przypominam, ˝e
w pismach z dn. 24.01.2005
i 25.03.2005 sygnalizowa∏em pro-
blem braku dzia∏aƒ majàcych
wp∏yw na zgodne z przepisami
prawa budowlanego dopuszcze-
nie sali do u˝ytku. JednoczeÊnie
informuj´, ˝e Êwiadom sankcji za
u˝ytkowanie pomieszczeƒ nie po-
siadajàcych stosownych zezwo-
leƒ rozwa˝am mo˝liwoÊç wypo-
wiedzenia umowy o zarzàdzanie
powo∏anà cz´Êcià budynku OSP.

Dok∏adnie rok temu, w lutym
informowa∏ on Trzciƒskiego, ˝e
do 26 kwietnia mo˝na przepro-
wadziç stosowny remont, bo sali
na ten okres nikomu nie wynajà∏.

Trzciƒski nie odpowiada∏ Buchcie
na piÊmie, a jedynie ustnie - a po-
wtarzaç tego w gazecie nie mo˝-
na, bo dzieci mogà przeczytaç.

Remont niby jest,
ale...

Jednak rzeczywiÊcie 3 marca
ubieg∏ego roku firma Konsil pa-
na Brzeskota wzi´∏a od Buchty
klucze. Przeprowadzi∏a remont,
którego zresztà nie zg∏osi∏a do
Inspektora Budowlanego.

Remont sali - która nie ma co
ukrywaç, jest teraz znacznie ∏ad-
niejsza ni˝ przedtem - kosztowa∏
kilkaset tysi´cy z∏otych, jednak
w jego ramach nie usuni´to naj-
wa˝niejszych usterek wskazywa-
nych przez Inspektora.

I jakoÊ tak sala, bez zezwoleƒ,
a wi´c wbrew prawu, funkcjono-
wa∏a ca∏y miniony rok. Jednak
nowy burmistrz uzna∏, ˝e b´dzie
przestrzega∏ prawa i zacznie jà
wynajmowaç, gdy uzyska - na ra-
zie zapewne tylko warunkowà -
zgod´ Inspektora i stra˝y po˝ar-
nej na u˝ytkowanie tej sali. Jedy-
ny wyjàtek zostanie zrobiony dla
tych kilku osób, które ju˝ znacz-
nie wczeÊniej wynaj´∏y sal´ na

wesela i inne uroczystoÊci ro-
dzinne. No bo jak im odmówiç?

A inspektor czeka
Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego sprawà stale si´ in-
teresuje. Po pierwsze za sprawà
pana Eugeniusza ˚o∏ny, który
mieszka w pobli˝u. Panu Euge-
niuszowi przeszkadza, ˝e kiedy
sà wesela, czy inne imprezy to
jest g∏oÊno, wi´c bombarduje
wszystkie mo˝liwe instytucje pi-
smami na temat stra˝nicy OSP.
To g∏ównie pan Eugeniusz nie
da∏ Inspektorowi zapomnieç
o stra˝nicy.

A Inspektor, nie przyzwyczajo-
ny, ˝e burmistrzowie go tak lek-
cewa˝à, napisa∏ w koƒcu do rady
Miasta skarg´ na burmistrza.
Rozpatruje go ju˝ nowa rada,
burmistrzem jest ju˝ Wies∏aw
Stambrowski, ale rozpatrzyç
i przyznaç racj´ inspektorowi
trzeba - przecie˝ on si´ nie skar-
˝y∏ na konkretnà osob´, lecz na
urzàd burmistrza.

W tej sytuacji wydaç komuÊ
zgod´ na zorganizowanie tam za-
bawy sylwestrowej? To˝ to kry-
mina∏! MJ

Wesela mogà byç, a Sylwester nie?

Stra˝ do zamkni´cia
Burmistrz, a w zasadzie wiceburmistrz, nie wyrazi∏ stra˝akom z OSP zgody
na zorganizowanie na pi´trze remizy zabawy sylwestrowej. Uzasadni∏ na pi-
Êmie swojà decyzj´. Powa˝nymi argumentami. Ale stra˝aków ani argumen-
ty, ani pismo nie interesowa∏y. Oni wiedzà swoje: ˚o∏na nie wyda∏ zgody na
imprez´, bo przez wszystkie ostatnie lata oni popierali Trzciƒskiego...

Pisa∏ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej
Mrózek do burmistrza W∏adys∏aw Trzciƒkiego:

26.06.2006: - W zwiàzku z pismem pana Eugeniusza ˚o∏ny,
skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego (...) z której wynika, ˝e budynek OSP L´dziny, gimna-
zjum oraz biblioteka nie posiadajà pozwolenia na u˝ytkowa-
nie, prosz´ o odpowiedê (...) czy dla tych obiektów wydane
zosta∏y decyzje o pozwoleniu na budow´.

Bez odpowiedzi.
31.07.2006. - W zwiàzku z brakiem odpowiedzi na pismo

z dnia 26.06.2006 r. Ponownie prosz´ o odpowiedê....
Bez odpowiedzi.
17.2006. - W zwiàzku z brakiem odpowiedzi na pismo z dn.

26.06.2006 i 31.07.2006 wzywam do przekazania do Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokumentów po-
twierdzajàcych legalnoÊç u˝ytkowania poni˝ej wymienio-
nych obiektów: 1. Budynku OSP przy ulicy Kontnego w L´-
dzinach.

Bez odpowiedzi.
Prawo nakazywa∏o burmistrzowi odpowiedzieç za ka˝dym

razem w terminie 14 dni.
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Na tak znakomity wynik z∏o˝y-
∏a si´ w du˝ym stopniu aktywnoÊç

100 wolontariuszy ze wspomnia-
nego PZS, kwestujàcych przez

dwa tygodnie z puszkami na uli-
cach i przed koÊcio∏ami, w l´dziƒ-
skich szko∏ach (zebrano tam pra-
wie 3 tys.z∏), w magistracie (700
z∏), wÊród radnych (te˝ 700 z∏) itp.
Niez∏e wyniki da∏a równie˝ au-
kcja internetowa na rzecz Orkie-
stry prowadzona przez Jolant´
i Grzegorza Szarowskich oraz
kwesta podczas koncertu kol´d
i pastora∏ek, zorganizowanego 20
stycznia w sali Piast przez Miejski
OÊrodek Kultury.

Najwi´kszy jednak wk∏ad
w ostateczny wynik finansowy
odnotowano w trakcie imprezy
fina∏owej, która odby∏a si´ w nie-
dzielne popo∏udnie 14 stycznia
w sali Piast. Obs∏ugiwa∏o jà 40
wolontariuszy z PZS.

Bardzo bogaty program arty-
styczny z udzia∏em ponad 200
wychowanków i uczniów miej-
scowych przedszkoli i szkó∏, or-
kiestry d´tej kopalni Ziemowit,
grupy break dance braci Krylów
z Mys∏owic oraz l´dziƒskich m∏o-
dzie˝owych zespo∏ów muzycz-
nych Ars Nova i Eksperyment
zwabi∏ tam t∏umy l´dzinian, któ-
rzy licznie uczestniczyli w licyta-
cji 34 ró˝nych przedmiotów ofia-

rowanych przez prywatnych
sponsorów i Klub Plastyka “Kon-
trast”, ch´tnie kupowali losy lo-
terii fantowej i wrzucali pienià˝-
ki do puszek kwestorów.

- W sumie da∏o to a˝ 7 864 z∏ i 95
gr - podliczy∏ Ireneusz Wróbel,
mà˝ Krystyny, cz∏onek sztabu.

Podobnie jak w ubieg∏ych la-
tach rekord licytacji pobi∏ ho∏du-
nowski restaurator Marek Brom-
boszcz, który za 1510 z∏ naby∏
Z∏ote Serce nr 1/2007, a ponadto
tak˝e koszulk´ WOÂP za 140 z∏.

Rozochocony udanym prowa-
dzeniem licytacji Teodor Mickie-
wicz ofiarowa∏ nawet na ten cel
swój krawat, który jedna z paƒ
“kupi∏a” za 50 z∏, a w jego Êlady
poszed∏ Andrzej Paszek, znakomi-
cie wspó∏prowadzàcy z Kamilem
Lewandowskim fina∏ Orkiestry.

Âwiate∏ka do nieba, czyli pokaz
ogni sztucznych ofiarowanych
przez ZZ “SolidarnoÊç” KWK
“Ziemowit”, zakoƒczy∏ t´ ze
wszech miar po˝ytecznà imprez´.

Sie ma, lyndzinioki! (lem)

W L´dzinach w ca∏ym powiecie zebrali najwi´cej

WOÂP - Rekordowe granie 
Dorobek finansowy czwartego ju˝ l´dziƒskiego fi-
na∏u WOÂP okaza∏ si´ jeszcze wi´kszy od ubieg∏o-
rocznego. ¸àcznie zebrano 36.178,30 z∏! W przeli-
czeniu na jeden tysiàc mieszkaƒców. ˝adna oko-
liczna gmina czy miasto nie mo˝e si´ pod tym
wzgl´dem z L´dzinami równaç! - Znów pobiliÊmy
rekord - podkreÊla Krystyna Wróbel, szefowa szta-
bu mieszczàcego si´ jak zwykle w Powiatowym
Zespole Szkó∏. - To jest o blisko 4 tys.z∏ wi´cej ni˝
rok temu - dodaje z nieukrywanà satysfakcjà.

- Ile to ju˝ lat organizujesz
w Powiatowym Zespole
Szkó∏ Orkiestr´?

- Cztery! Przedtem sztabu
w L´dzinach nie by∏o, wolonta-
riusze rozliczali si´ ze sk∏adek
w Bieruniu. Dlatego nie ukrywa-
my w sztabie radoÊci, ˝e w tym
roku uda∏o nam si´ zebraç wi´cej

ni˝ w∏aÊnie w Bieruniu. To prze-
cie˝ dowód, ˝e orkiestra dzia∏a
naprawd´ dobrze.

- A jak to robicie, ˝e tak do-
brze dzia∏a?

- Mamy swój w∏asny schemat.
U nas Orkiestra jest oparta
przede wszystkim o placówki
oÊwiatowe. W ka˝dej nawet

w przedszkolach, mamy swojego
przedstawiciela. Kiedy wolonta-
riusze z tej szko∏y samodzielnie
w niej zbierajà, efekt jest zupe∏-
nie inny. A do tego ka˝da l´dziƒ-
ska szko∏a ma w∏asny sztab, wi´c
ka˝da mo˝e si´ pochwaliç, ile ze-
bra∏a. Te pieniàdze nie sà od ano-
nimowych darczyƒców, sà od
spo∏ecznoÊci podstawówki w L´-

dzinach albo gimnazjum w Ho∏-
dunowie. A to jednak ró˝nica...

- Ale w tym roku hitem by-
∏a te˝ loteria fantowa!

- Owszem, loteria w której ka˝-
dy los wygrywa. Jeden wygrywa∏
tylko danonki, inny na przyk∏ad
DVD, ale wygrywa∏ ka˝dy. Do
DVD by∏o jednà z 13 nagród g∏ów-
nych, które pozyskaliÊmy od spon-
sorów. Ale ogó∏em mieliÊmy 1100
paczek i nawet ba∏am si´, czy si´
rozejdà. Rozesz∏y si´ i to szybko.

- I nigdy ˝adnych proble-
mów?

- OczywiÊcie, ˝e bywajà. Ten

rok by∏ spokojny, ale w jednym
z poprzednich zagin´∏o po drodze
do Warszawy nasze, wys∏ane li-
stem poleconym, zg∏oszenie z na-
zwiskami wolontariuszy. Bez ta-
kiego zg∏oszenia nie mo˝na wy-
stawiç im identyfikatorów.
W Bieruniu ju˝ si´ cieszyli, ˝e
mogà zbieraç na naszym terenie,
ale my si´ uparliÊmy, postawili-

Êmy na g∏owie poczt´, która zgu-
bi∏a polecone, warszawski sztab
WOÂP, osobiÊcie tam pojechali-
Êmy ale identyfikatory by∏y.
A kiedy ju˝ z nimi wróciliÊmy
okaza∏o si´... ˝e drugi komplet
w∏aÊnie przyszed∏ pocztà.

- Jako radna nie przesta-
niesz si´ zajmowaç Orkie-
strà? Radnej wypada chodziç
po proÊbie za darami na lote-
ri´ fantowà, do paczek?

- Jak najbardziej. Przecie˝ by-
cie radnym to dzia∏alnoÊç spo-
∏eczna i szefowanie l´dziƒskiemu
sztabowi orkiestry te˝ dzia∏al-

noÊç spo∏eczna. Ja tych darów
nie zbieram przecie˝ dla siebie,
tylko na szlachetny cel. To dzi´ki

Orkiestrze l´dziƒska porodówka
ma inkubator. Dopóki u nas szta-
bu nie by∏o, to dyrektor MZOZ-
u Andrzej Furczyk co roku pisa∏
do Owsiaka o jakiÊ dar, ale bez
skutku. Pojawi∏ si´ nasz sztab,
pojawi∏ si´ i inkubator. MyÊl´ na-
wet, ˝e jako radna powinnam sie
tym bardziej w Orkiestr´ anga˝o-
waç. Zapraszam wi´c wszystkich
ch´tnych w grudniu, chocia˝
oczywiÊcie nad tym, jak jà zorga-
nizowaç myÊl´ ju˝ teraz.

Jest u nas orkiestra - to jest te˝ inkubator
z Renatà Wróbel, szefowà Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy w L´dzinach rozmawia Dariusz Dyrda

Dzi´ki Orkiestrze l´dziƒska porodówka ma in-
kubator. Dopóki u nas sztabu nie by∏o, to dy-
rektor MZOZ-u Andrzej Furczyk co roku pisa∏
do Owsiaka o jakiÊ dar, ale bez skutku. Poja-
wi∏ si´ nasz sztab, pojawi∏ si´ i inkubator.

Dzi´ki Wielkiej Orkiestrze w ledziƒskiej porodówce jest inkubator. A o porodówce

czytaj na str. 4-5.



Zdarzenie rodzinne,
nie medyczne

Po prostu kiedyÊ tam w szpita-
lach zapomniano, ˝e urodziny
dziecka to nie wydarzenie medycz-
ne, lecz kulturowe, spo∏eczne,
a przede wszystkim rodzinne. ˚e
kobieta ma prawo do intymnoÊci,
ma prawo wiedzieç co z nià robià
i dlaczego, ma prawo decydowaç,
czy chce aby poród jej przyspie-
szaç, czy nie. O tym, wszystkim
przez lata w szpitalach zapomina-
no. Akcja Gazety Wyborczej zacz´-

∏a lansowaç te proste pozornie
prawdy – mówi Anna Wójcik, naj-
bardziej znana z l´dziƒskich po-
∏o˝nych, od lat promotorka akcji
Rodziç po Ludzku.

Jedyna mi´dzy 
szpitalami

Akcja nastawiona jest niby wy-
∏àcznie na szpitale. We wszystkich
ankietach akcji, na jej stronie in-
ternetowej, w samej „Gazecie”
mo˝na napisaç, ˝e akcja ocenia od-
dzia∏y po∏o˝nicze szpitali. Najwy-
raêniej kilkanaÊcie lat temu, gdy

akcja ta si´ rodzi∏a, nikomu
w Warszawie nie przysz∏o do g∏o-
wy, ˝e gdzieÊ w Polsce jest jeszcze
jakaÊ Izba Porodowa. Tymczasem
wbrew wszelkim trendom w pol-
skim po∏o˝nictwie l´dziƒska poro-
dówka – jako jedyna w ca∏ym kra-
ju – wcià˝ trwa∏a.

I tutaj zawsze, chocia˝ bez ak-
cji, ˝ywa by∏a zasada „Rodziç po
ludzku”. Zapewne troch´ dzi´ki
temu, ˝e po∏o˝ne zna∏y prawie
ka˝dà przychodzàcà tutaj rodziç,
zna∏y jej m´˝a. Byç mo˝e troch´
te˝ dlatego, ˝e w porodówce ∏a-

twiej by∏o zachowaç jakieÊ relacje
rodzinne mi´dzy ojcem a mat-
kom dziecka, ni˝ na sterylnych
szpitalnych oddzia∏ach. Przyczyn
by∏o zapewne o wiele wi´cej, ale
niezale˝nie od tego, jakie one by-
∏y, tutaj matka i jej rodzàce si´
dziecko nigdy nie by∏y traktowa-
ne jako przypadki w medycznej
statystyce.

Porodówka 
- za i przeciw

Taki stan rzeczy mia∏ stale
mnóstwo zwolenników – ale
i przeciwników. WÊród rodziców,
ale i wÊród lekarzy. Ci ostatni,
w latach 90. coraz cieplej mówili
o porodach rodzinnych, o rodzeniu
w wodzie czy na siedzàco – a tyski
ordynator, profesor Ryszard Por´-
ba (któremu l´dziƒska porodówka
medycznie podlega)jest wielkim
or´downikiem powrotu do trady-
cyjnych metod rodzenia. Z drugiej
jednak strony lekarze podkreÊlali,
˝e w porodówce nie ma sali opera-
cyjnej, wi´c o cesarce trzeba zapo-
mnieç, przez ca∏e lata nie by∏o in-
kubatora – tak wi´c w razie kom-
plikacji niewiele mogà tu zdzia∏aç.
A kiedy zaczynajà si´ komplikacje,
to ka˝da sekunda jest wa˝na –
wi´c wiezienie wtedy dopiero do
szpitala, gdzie sà sale operacyjne,
gdzie jest inkubator, mo˝e byç po
prostu za póêno. I mo˝e dojÊç do
tragedii.

Jednak porodówce przez lata
tych tragedii udawa∏o si´ unikaç.
Po cz´Êci dlatego, ˝e stale by∏a pod
opiekà Êwietnych ginekologów
z tyskiego szpitala i kliniki oraz
równie dobrych l´dziƒskich po∏o˝-
nych; po cz´Êci te˝ zapewne dlate-
go, ˝e trafia∏y tu tylko kobiety
z prawid∏owym cià˝ami, bez ˝ad-
nych komplikacji. I tak porodówka
przez dziesi´ciolecia trwa∏a, przez
jednych chwalona, przez innych
krytykowana, ˝e to przecie˝ prze-
˝ytek.

Wraca do ∏ask
Jednak w poprzedniej deka-

dzie, kiedy nastawienie lekarzy
do porodu zacz´∏o si´ zmieniaç,
kiedy zacz´to w nim dostrzegaç
przede wszystkim wydarzenie ro-
dzinne, nie medyczne, kiedy ru-
szy∏a akcja „Rodziç po ludzku”,
zacz´∏a tak˝e zyskiwaç zwolenni-
ków porodówka. Wyraênym tego
symbolem by∏a konferencja na-
ukowo-popularyzatorska fundacji
„Rodziç po ludzku”, która odby∏a
si´ w roku 2001 w∏aÊnie w L´dzi-
nach, miejscowoÊci, gdzie dok∏ad-
nie od 50 lat dzia∏a∏a jedyna poro-

dówka w kraju. By∏o ju˝ wiado-
mo, ˝e w fundacji to, jak rodzi si´
u nas dostrze˝ono.

Przyjedêcie 
do Warszawy

A pi´ç lat póêniej, z okazji 55-le-
cia placówki jej po∏o˝ne otrzyma∏y
nagrod´.

- Nie wiedzia∏yÊmy dok∏adnie
o co chodzi. Zaproszono nas tyl-
ko na gal´ akcji wszystkie po∏o˝-
ne. Wszystkie nie mog∏yÊmy
przecie˝ jechaç, któraÊ musia∏a
zostaç na dy˝urze. Pad∏o na

Ani´ Turek. Burmistrz da∏ nam
urz´dowy samochód i pojecha∏y-
Êmy we cztery do Warszawy –
mówi po∏o˝na Urszula Sroka.
Po∏o˝ne dosta∏y nagrod´ Anio∏a.
Przy czym dotychczas nagrod´
t´ przyznawano wyjàtkowo ˝ycz-
liwym dla pacjentek pojedyn-
czym lekarzom i po∏o˝nym z ró˝-
nych szpitali. Tym razem przy-
znano Anio∏a zbiorowego. W∏a-
Ênie dla naszych po∏o˝nych. Pa-
cjentki bowiem wychwala∏y je
wszystkie równo, ˝adnej nie wy-
ró˝niajàc. Nagrody „Gazety”
przyznaje si´ bowiem w oparciu
o ankiety rodzàcych.

Owszem, dajemy ka˝dej dziew-
czynie ankiet´. Zabierajà je do do-
mu, nie wiemy, co tam wpisa∏y,
czy wys∏a∏y je, czy nie. Prosimy
o to, ale nie kontrolujemy – mówi
Anna Wójcik, ucinajàc spekulacje,
˝e to po∏o˝ne same wype∏nia∏y za
rodzàce ankiety, same je wysy∏a∏y.
Panie, które urodzi∏y tu dziecko,
potwierdzajà.

Po∏o˝ne sà przekonane, ˝e na-
grod´ dosta∏y w oparciu o ankiet´,
ale te˝ na jubileusz swojej izby.
Porodówka jest Fundacji dobrze
znana, ceni si´ tam to, ˝e w L´dzi-
nach po∏o˝ne nigdy od porodów
rodzinnych nie odesz∏y. Dlatego
kiedy jubileusz zlekcewa˝y∏ po-
przedni burmistrz W∏adys∏aw
Trzciƒski, kiedy zlekcewa˝y∏y go
wszystkie inne w∏adze, po∏o˝ne
tym bardziej si´ cieszà, ˝e ktoÊ za-
uwa˝y∏ to, co robià przez lata.
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Lędziny Teraz Lędziny Teraz

- Pni Aniu, przez lata promuje pani ide´, ˝e
poród jest przede wszystkim wydarzeniem ro-
dzinnym, nie medycznym. Wychodzi na to, ˝e
mia∏a pani racj´.

- Nie ja sama! Postulowa∏y to wszystkie l´dziƒskie
po∏o˝ne, od 1951 roku. Medykalizacja porodów nigdy
nas nie zachwyca∏a. My tutaj zawsze nastawione by∏y-
Êmy na uczenie kobiety jak byç matkà maluszka, na
uczenie ojca, jak wykàpaç noworodka, na profilaktyk´,
na promocj´ zdrowia. Wi´cej, jest coÊ chorego w sytu-
acji, gdy szpitale poród traktujà jako wa˝ne medyczne
wydarzenie, a nast´pujàcy po nim po∏óg, nie mniej
wa˝ny, nie mniej groêny z medycznego punktu widze-
nia, traktowany jest lekcewa˝àco. Po∏óg, okres kiedy
organizm kobiety po cià˝y wraca do normalnego funk-
cjonowania, trwa 6 tygodni, a kobieta opuszcza szpital
po dwóch-trzech dniach. Absurdalnie, w∏aÊnie wtedy,
kiedy mija tak zwany baby-blues, czyli stan kiedy
mózg sam znieczuli∏ jej organizm na czas porodu, ko-
bieta jest zostawiana sama sobie. I tak naprawd´ nikt
si´ nià od tego momentu nie zajmuje. To chyba pierw-
szy taki moment w historii ludzkoÊci!

- Co takiego?
- Ano tak. Pani Izo, sama ma pani dzieci, wie pani,

jak czuje si´ kobieta kilka tygodni po porodzie. Bar-
dzo s∏aba po pierwsze, a poniewa˝ jest os∏abiona,
chwytajà si´ jej wszystkie infekcje, choroby. Po drugie
huÊtawka nastrojów. Byle co wywo∏uje p∏acz, za∏ama-
nie. Mà˝ krzywo spojrzy - p∏acz. DzidziuÊ zrobi nie ta-
kà kup´ - za∏amanie. Bo wtedy kobieta po cià˝y wra-
ca do równowagi hormonalnej, psychicznej, fizycznej.
Ale wtedy te˝ kobiecie ∏atwo wpaÊç w depresj´ - a˝ 70
procent po∏ogów koƒczy si´ dziÊ depresjami! A depre-
sja nie leczona mo˝e przerodziç si´ w chorob´ psy-
chicznà. Dlatego przez szeÊç tygodni kobieta powinna
byç pod bardzo starannà opiekà.

- To wszystko rozumiem, ale wspomina pani,
˝e po raz pierwszy w historii ludzkoÊci zapo-
mniano o po∏ogu...

- Bo to prawda. JeÊli si´gnie pani po wierzenia
i przesàdy wszystkich ludów, tak˝e nasze, to dowie si´
pani, ˝e kobieta w po∏ogu nie mog∏a wyjÊç w pole,
gdy˝ grozi∏o to, ˝e pole nie obrodzi. ˚e nie mog∏a po-
dró˝owaç, bo to grozi∏o, ˝e uczestnikom wyprawy gro-
zi Êmierç. ˚e nie mog∏a iÊç na zabaw´, bo to przynie-
sie jakieÊ inne nieszcz´Êcia, dziecko b´dzie garbate na
przyk∏ad. ˚e nie mo˝e jeÊç fasoli, bo dziecko b´dzie si´

jàkaç. S∏owem, wszystkie te przesàdy chroni∏y kobie-
t´ w po∏ogu przed pracà, ale te˝ przez kontaktem ze
zbyt wieloma ludêmi. Którzy chocia˝by mogli jà (i jej
maleƒstwo) zaraziç jakàÊ chorobà. Wszystkie te prze-
sàdy powodowa∏y, ̋ e po∏óg odbywa∏ si´ w ciszy, w spo-
koju. Jeszcze kiedy ja by∏am m∏oda, mówiono z aurà
tajemniczoÊci: ale ostro˝nie, bo tam jest kobieta,
w po∏ogu. A dziÊ? DziÊ kilka dni po urodzeniu matka
z dzieckiem staje si´ dla znajomych takà atrakcjà, jak
kino, albo cyrk. To nikomu nie s∏u˝y. I nigdy wcze-
Êniej tak nie by∏o! Byç mo˝e dlatego te˝ dziÊ tyle ma-
my w codziennym ˝yciu agresji, chorób nerwowych...

- A co to ma do rzeczy?
- Chyba coÊ tam ma. My tak naprawd´ niewiele

wiemy o tym, jakie relacje emocjonalne zachodzà
mi´dzy mamà a noworodkiem. Ale jakieÊ zachodzà
na pewno. Dziecko odczuwa jej stany emocjonalne.

JeÊli wi´c przez pierwszych kilka miesi´cy jego ˝y-
cia mama jest w depresji, to i na nim musi si´ to od-
biç. Kiedy ginekolodzy przyspieszajà kroplówkami
poród, to z medycznego punktu widzenia wszystko
jest w porzàdku, chocia˝ nikt tak do koƒca nie za-
stanawia si´ wtedy, co dzieje si´ z drogami rodnymi
kobiety, a tym bardziej z psychikà dziecka, nagle
wyrywanego z ∏ona matki. Jednak coraz cz´Êciej si´
mówi o tym, ˝e tak˝e przyspieszenie porodu mo˝e
mieç wp∏yw na psychik´ mamy i dzidziusia. Si∏a po-
rodówki polega na tym, ˝e nam si´ nigdzie nie spie-

szy. Dajemy czas naturze. A jednego jestem pewna:
jeÊli ingeruje si´ w prawa natury, to zawsze pojawià
si´ negatywne skutki. Dlatego bardzo si´ ciesz´, ˝e
od kilkunastu lat, mi´dzy innymi dzi´ki akcji -Ro-
dziç po ludzkuî, dzi´ki takim ginekologom, jak pro-
fesor Por´ba czy profesor Fija∏kowski zaczyna byç
widoczny powrót do tego, co my promujemy od za-
wsze. Czyli do porodu naturalnego, w obecnoÊci bli-
skich. Do tego, ˝eby mama i dzidziuÊ od pierwszych
chwil po po urodzeniu sp´dzali jak najwi´cej czasu
z rodzinà.

- Jednak mimo tego wszystkiego niewiele l´-
dziƒskich kobiet decyduje si´ rodziç u was.
Mniej wi´cej co trzecia. Dlaczego?

- Generalnie kobieta rodzi tam, gdzie doradzi jej gi-
nekolog do którego chodzi. L´dzinianki najcz´Êciej
chodzà do tyskich ginekologów, a oni nie wyra˝ajà si´

o naszej porodówce zbyt ciep∏o. Mniejsza z tym dla-
czego. MyÊl´ jednak, ˝e gdyby w porodówce dzia∏a∏
gabinet ginekologiczny, albo nawet kilka, w których
przyjmowaliby cieszàcy si´ popularnoÊcià ginekolo-
dzy, to i my nie umia∏ybyÊmy si´ odp´dziç od ch´t-
nych do rodzenia. Bez tego dzieje si´ tak, ˝e owszem,
sporo par przychodzi do nas na przyk∏ad na szko∏´ ro-
dzenia, ale ju˝ rodziç jadà tam, gdzie im wskaza∏ ich
ginekolog. Ale jestem przekonana, ˝e wiedza wynie-
siona ze szko∏y rodzenia jest nawet wa˝niejsza, ni˝
miejsce porodu. A my jednak nasz kontrakt z NFZ, na
120 porodów rocznie, wype∏niamy.

- Wybacz Asiu, ˝e nie b´d´ do ciebie
mówi∏ pani minister, ale...

-... ale masz racj´, do kole˝anki ze
szkolnej ∏awki wr´cz nie wypada,
dziwnie bym si´ czu∏a. Wi´c chcesz
mnie zapytaç o l´dziƒskà porodów-
k´, która dosta∏a nagrod´?

- Owszem, to jedyna poro-
dówka w kraju.

- Istnienie porodówek to kwestia
resortu zdrowia, nie naszego, ale ja
porodówk´ ceni´ przede wszystkim
jako miejsce, gdzie nigdy nie odesz∏o
si´ od idei „Rodziç po ludzku”. Oso-
biÊcie zrobi´ wszystko, ˝eby przeko-
naç Ministerstwo Zdrowia, i˝ poród ro-
dzinny jest standardem, za który nie po-
winno si´ braç dodatkowej op∏aty. To bar-
dzo wa˝ny moment w ˝yciu rodziny, i jeÊli ro-
dzice tylko zechcà, majà prawo byç wtedy razem.

- Jednak ginekolodzy stale podnoszà, ˝e
miejsca, gdzie rodzi si´ mniej ni˝ 500-600 dzie-

ci na rok, nie potrafià ani zapewniç od-
powiedniego poziomu medycznego,

ani zmieÊciç si´ finansowo
w kontrakcie za porody.

- To znowu problem resortu zdro-
wia, jednak ja jestem pewna, ˝e
komfort psychiczny matki i dziecka
jest przynajmniej równie wa˝ny jak
poziom medyczny a w szpitalach-
kombajnach tego komfortu nie ma.
Nie mo˝na te˝ w sytuacji, gdy rodzi
si´ coraz mniej dzieci patrzeç na
poród przez pryzmat finansowy.

Kobieta, która wspomina poród jako
prze˝ycie psychicznie wr´cz upoka-

rzajàce, która wspomina oboj´tnoÊç
medycznego personelu, o wiele mniej

ch´tnie myÊli o kolejnym dziecku, ni˝ ta,
której poród owszem, bola∏, ale by∏ zarazem

rodzinnym prze˝yciem, prawdziwym cudem na-
rodzin. B´d´ stale przypomina∏a o tym Ministerstwu
Zdrowia.

Wydarzenie rodzinne
Z Joannà Kluzik-Rostkowskà, wicemister pracy i doradcà premiera 

d/s rodziny rozmawia Dariusz Dyrda

Powrót do natury

Kobieta w po∏ogu nie mog∏a wyjÊç w pole, gdy˝ grozi∏o to, ˝e pole nie ob-
rodzi. ˚e nie mog∏a podró˝owaç, bo to grozi∏o, ˝e uczestnikom wyprawy
grozi Êmierç. ˚e nie mog∏a iÊç na zabaw´, bo to przyniesie jakieÊ inne nie-
szcz´Êcia, dziecko b´dzie garbate na przyk∏ad. ˚e nie mo˝e jeÊç fasoli, bo
dziecko b´dzie si´ jàkaç. S∏owem, wszystkie te przesàdy chroni∏y kobiet´
w po∏ogu przed pracà, ale te˝ przez kontaktem ze zbyt wieloma ludêmi.

Rozmowa z Annà Wójcik, po∏o˝nà z porodówki

Fragment do∏àczonego do ankiety listu pani Sylwii, która rodzi∏a tu
24 stycznia 2006 roku:

Nie pami´tam bólu, chocia˝ by∏ d∏ugi i ostry... Nie pami´tam wysi∏-
ku, choç ledwo sapa∏am. Pami´tam radoÊç narodzin. Pami´tam
uÊmiech pani po∏o˝nej. Pami´tam, jak krzycz´ ze szcz´Êcia. Pami´tam,
jak przytulam Ma∏à.

Podobno kilka minut po porodzie, wyczerpana, ociekajàca potem, po-
wiedzia∏am Jarkowi: „to co, za dwa lata nast´pne??:)”.

By∏am wtedy szcz´Êliwa i ˝ycz´ tego ka˝dej kobiecie. ˚ycz´, aby ka˝-
da mog∏a ze ∏zami szcz´Êcia wspominaç Narodziny swojego Dziecka.

Dzi´kuj´ Pani Aniu, za szko∏´ ˝ycia, za najwa˝niejszà wiedz´. Dzi´-
kuj´, pani Ulu, za najpi´kniejszy poród. Dzi´kuj´ po∏o˝nym za wspa-
nia∏à opiek´.

Na mieÊcie mówi si´, ˝e l´dziƒska porodówka dosta∏a presti˝owà nagrod´ „Rodziç po ludzku”. To prawda – ale nie do
koƒca. Bo dosta∏a jà nie porodówka, lecz po∏o˝ne z tej porodówki. Ca∏a piàtka. Dosta∏y one zbiorowà nagrod´ „Anio∏a”.

ANIO¸Y Z PORODÓWKI
„Rodziç po ludzku” to majàca kilkanaÊcie lat akcja Gazety Wyborczej, w którà
z czasem w∏àczy∏y si´ radia, telewizje, powsta∏a fundacja Rodziç po Ludzku. Ideà
akcji jest nagrodziç te placówki, gdzie rodzàca kobieta i jej dziecko sà traktowa-
ne z ˝yczliwoÊcià, starannoÊcià – a nie tylko z medycznà poprawnoÊcià.
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Czas 
smogu

Jeszcze kilka lat temu zimà
w niemal ka˝dym mniejszym mia-
steczku czy dzielnicy domów jed-
norodzinnych w miastach wi´k-
szych, jak Tychy, Katowice, My-
s∏owice - wisia∏ w´glowy smog.
Z kominów si´ kopci∏o a dym ten
zalega∏, zw∏aszcza kiedy by∏ ni˝,
nad ulicami, dra˝niàc drogi odde-
chowe. Okna w takich miejscowo-
Êciach trzeba myç podczas zimy
kilka razy.

Do niedawna by∏o tak w L´dzi-
nach i Ho∏dunowie, ale by∏o te˝
w Imielinie, w Murckach, w ty-
skich dzielnicach Czu∏ów, Paproca-
ny, ˚waków i wiele innych. Jednak
tam wsz´dzie od kilku lat dzia∏a
program ograniczenia niskiej emi-
sji, dymiàce kominy prawie znikn´-
∏y, w´glowy smog tak˝e odszed∏
w niepami´ç. DziÊ ci mieszkaƒcy
tamtych dzielnic, którzy odwiedza-
jà chocia˝by ho∏dunowskie Domki
Fiƒskie, wciàgajà powietrze i mó-

wià: - Jak to dobrze, ˝e u nas ju˝
tak nie jest!

Sàsiedzi 
wymienili

Tam bowiem od kilku lat dzia∏a
sprawny program likwidacji niskiej
emisji. Program w ramach którego
przy niewielkiej liczbie formalnoÊci
stare piece w´glowe o niskiej
sprawnoÊci, mo˝na wymieniç na
nowoczesne, ekologiczne, za nie-
spe∏na 1/3 ich wartoÊci. Bo reszt´
(70 procent) pokrywa Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska.
W ró˝nych gminach szczegó∏y pro-
gramu wyglàdajà ró˝nie, ale ogólny
schemat jest zawsze w∏aÊnie taki.
I sprawdza si´ doskonale.

W Tychach w ramach programy
wymieniono w pierwszej transzy
2000 kot∏ów, w drugiej 700, teraz
pójdà nast´pne. I kiedy zamiast
trzech tysi´cy dymiàcych kominów
w mieÊcie pojawi∏o si´ trzy tysiàce
takich, z których dymu prawie nie
widaç, nastàpi∏a te˝ zdecydowana
poprawa powietrza - mówi dr

Krzysztof Zamasz, prezes tyskiego
PEC-u, firmy która w sàsiednim
mieÊcie jest operatorem tego pro-
gramu. W Tychach sà konkretne
wyliczenia, o ile dzi´ki temu na
miasto spada mniej py∏ów, ile dwu-
tlenku w´gla, ile siarki. 2000 pie-
ców to w∏aÊnie mniej wi´cej tyle, ile
trzeba wymieniç kot∏ów w L´dzi-
nach, ̋ eby niska emisja, czyli dymy
z kominów domów jednorodzin-
nych, przesta∏a byç problemem.

L´dziny 
si´ Êlimaczy∏y

Kiedy wsz´dzie wokó∏ wdra˝ano
ten prosty program, w L´dzianch
dr Jan Huzarewicz, pe∏nomocnik
burmistrza W∏adys∏awa Trzciƒ-
skiego promowa∏ znacznie bardziej
zaawansowany program termomo-
dernizacji. W jego ramach mo˝na
za pieniàdze funduszu ochrony Êro-
dowiska wymieniç nie tylko piec,
ale tak˝e okna i drzwi, ociepliç
dach i Êciany - i tak dalej. Program
l´dziƒski wydawa∏ si´ wi´c o wiele
lepszy. Ale tylko wydawa∏ si´ - bo
o ile w okolicznych miastach pro-
gram dzia∏a∏, to w L´dzinach ciàgle
tylko si´ do niego przymierzano.

Na przeszkodzie sta∏ ogrom pa-
pierkowej dokumentacji. Ka˝dy,
kto chcia∏ do niego przystàpiç mu-
sia∏ najpierw zleciç audyt energe-
tyczny budynku. Plotka g∏osi, ̋ e po
to w∏aÊnie ten skomplikowany pro-
gram wprowadzono - bo audyty te,
w cenie mniej wi´cej tysiàca z∏o-
tych od budynku, robi∏a firma... pa-
na Huzarewicza.

Tak jednak czy inaczej, program
si´ Êlimaczy∏, a dopiero pod samo
koniec 2006 roku w pierwszych do-
mach zacz´to cokolwiek robiç.

Kompleksowy? 
- Za drogi!

- Ale co z tego? - narzeka∏ na
przyk∏ad Edward ˚o∏na - Program
ten zak∏ada kompleksowà termo-
modernizacj´ budynku. To drogie
przedsi´wzi´cie i nawet jak Woje-

wódzki Fundusz da 70 procent, to
ja musz´ daç moje 30. To ciàgle kil-
kanaÊcie albo i kilkadziesiàt tysi´-
cy. A jak ktoÊ nie ma? Dlaczego nie
mo˝e byç takiego programu, jak
w innych miastach?

DziÊ Edward ˚o∏na jest radnym,
jednym z tych którzy forsujà prosty
program, jak w sàsiednich gminach.
I lada dzieƒ on ruszy. Wszyscy, któ-
rzy deklarowali przystàpienie do
termomodernizacji, mogà teraz zde-
cydowaç, czy chcà pozostaç w pro-
gramie kompleksowym, czy te˝ zde-
cydujà si´ tylko na wymian´ pieca.

DaliÊmy termin do 25 stycznia,
ale to termin nieco umowny, mo˝-
na zg∏aszaç si´ nadal. Sà przecie˝
i tacy, którzy do kompleksowego
programu modernizacji przystàpiç
nie chcieli, a do samej wymiany
pieca przystàpià - przekonuje wice-
burmistrz Mariusz ˚o∏na.

Wymiana 
pieca i ju˝

IloÊç dokumentów, wymaganych
przy tym programie, jest nieporów-
nywalnie ni˝sza. Nie b´dzie ˝adne-
go audytu, a jedynie ocena energe-
tyczna budynku, aby nie kupiç pie-
ca ani zbyt du˝ego, ani zbyt ma∏e-
go. Do tego bez wàtpienia - co jest
procedurà powszechnà w ka˝dej
gminie - b´dzie trzeba pokazaç, ˝e
si´ ma stary piec, po zdemontowa-

niu zdaç go, wybraç jeden z pieców
majàcych certyfikat ekologiczny
oraz uprawnionà firm´ do jego
monta˝u. Kiedy si´ wszystko to
wykona, WFOÂ zap∏aci po∏ow´
kosztu przerobienia kot∏owni oraz
(ewentualnie) instalacji CO.

Trzeba si´ jednak i potem liczyç
z kontrolami. Nie po to bowiem
fundusz ekologiczny pokrywa po-
nad 2/3 nale˝noÊci za t´ wymian´,
˝ebyÊmy nadal zanieczyszczali Êro-
dowisko. Po wymianie pieca bez-
wzgl´dnie stosowaç trzeba paliwo
ekologiczne, gaz, olej opa∏owy lub
jeden z ekologicznych w´gli, na na-
szym terenie zapewne retopal, pro-
dukowany tak˝e z pok∏adów Zie-
mowita. Nie mo˝na natomiast pa-
liç tu niczego innego.

Nie wiadomo jeszcze, ile osób
zdecyduje si´ na samà wymian´ ko-
t∏a a co za tym idzie, o jakie dofi-
nansowanie miasto zwróci si´ do
WFOÂ. Na dzieƒ 18 stycznia zdecy-
dowa∏o si´ na to 68 osób, ale trzeba
si´ liczyç z faktem, ˝e ch´tnych b´-
dzie dziesi´ç, a mo˝e i dwadzieÊcia
razy wi´cej.

Co wcale nie musi oznaczaç, ˝e
Wojewódzki Fundusz od razu po-
kryje ca∏e nasze zapotrzebowania.
Zale˝eç to b´dzie mi´dzy innymi
(a mo˝e przede wszystkim) od jako-
Êci wniosków, przygotowanych
przez l´dziƒski urzàd miasta.

Nareszcie program jak wsz´dzie woko∏o

B´dzie mo˝na 
wymieniç piec
Mi∏o jest, kiedy mo˝na stwierdziç, ˝e zwy-
ci´zcy wyborów zabierajà si´ za spe∏nianie
przedwyborczych obietnic. A rzeczywiÊcie
tak jest w przypadku likwidacji niskiej emi-
sji. I czas najwy˝szy, bo L´dziny odbiegajà
pod tym wzgl´dem od okolicy.

Sàsiednie gminy wyprzedzi∏y nas w programie
ograniczania niskiej emisji. A przecie˝ to L´dziny
by∏y jednà z pierwszych w kraju, które go wprowa-
dza∏y. Ju˝ w 1997 roku - dziesi´ç lat temu - Rada
Miasta podj´∏a uchwa∏´, aby z gminnego (a nie wo-
jewódzkiego) funduszu ochrony Êrodowiska dop∏a-
caç do tych wymian. Podobnie jak wówczas l´dziƒ-
scy radni zdecydowali - te˝ jako jedni z pierwszych
- o segregacji odpadów. Potem jednak sprawy za-
niedbano i dziÊ chocia˝ byliÊmy liderem, musimy
goniç reszt´.

Ju˝ dziesi´ç lat temu by∏em przekonany, ̋ e wymia-
na pieca na ekologiczny powinna byç nie tylko przy-
wilejem, ale wr´cz obowiàzkiem, bo piece w którym
palimy byle czym, zatruwajà nasz i naszych sàsiadów.
Poniewa˝ jednak taka wymiana jest kosztowna, ju˝
wtedy by∏em przekonany, ˝e nie mo˝na pozostawiç
mieszkaƒca samego z tym problemem. DziÊ, jeÊli
chcemy, by L´dziny by∏y nowoczesnym miastem, mu-
simy jak najszybciej pozbyç si´ dymiàcych kot∏owni
z naszych domów - mówi ówczesny burmistrz a dzi-
siejszy wiceburmistrz Mariusz ˚o∏naNowoczesna kot∏ownia z piecem ekologicznym wyglàda tak. Wystarczy dok∏adaç do

niego raz na tydzieƒ.

Nad kominami domków fiƒ-

skich cz´sto unosi si´ dym.

Gdy mróz jest mocny i dymià

prawie wszystkie a do tego

jest ni˝ - czasem, a˝ ci´˝ko tu

oddychaç.
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DziÊ wypiera on i lisa i borsuka, do któ-
rego zresztà jest podobny, zw∏aszcza w zi-
mowym, futrze. Chocia˝, inaczej ni˝ bor-
suk, nale˝y do psowatych. Ale za to inaczej
ni˝ nasze psowate, zimà, gdy o pokarm

jest trudno, jenot zapada w sen. I jest
mniej wymagajàcy jeÊli chodzi o pokarm,
z braku mi´sa potrafi przez jakiÊ czas ˝y-
wiç si´ jagodami. W razie g∏odu obywa si´
Êlimakami, stawonogami. Dobrze czuje si´
w wodzie, polujàc na jaja wodnych ptaków
i na ryby. Dobrze te˝ radzi na làdzie. Po
prostu jest bardzo wszechstronny.

Gnieêdzi si´ w starych lisich czy borsu-
czych norach, ale te˝ w sk∏adach drewna,
pod ustronnymi wiatami. W´ch ma pierw-

szorz´dny, jak to psy, ale ˝e s∏uch i wzrok
ma s∏abszy, ∏atwo go zaskoczyç. Pada wte-
dy na ziemi´ i udaje martwego, czekajàc
okazji do ucieczki. Jednak zbli˝aç si´ do
niego nie nale˝y, podobnie jak lis, od któ-
rego jest mniejszy, mo˝e byç nosicielem na
przyk∏ad wÊcieklizny.

Jenot, którego w l´dziƒskich lasach
(zw∏aszcza od strony Murcek i Weso∏ej) co-
raz ∏atwiej spotkaç,pochodzi z Japonii.
Jeszcze sto lat temu ˝y∏ tylko w dalekiej

Wschodniej Azji. Jednak radzieccy myÊli-
wi aby wzbogaciç faun´ swojego terenu
wypuÊcili osiemdziesiàt lat temu na tere-
nach Ukrainy i Bia∏orusi kilka tysi´cy
tych zwierzàt. Po II wojnie Êwiatowej sfor-
sowa∏y Bug i pojawi∏y si´ na terenie Polski
ale d∏ugo nie pojawia∏y si´ na Âlàsku
i w Wielkopolsce. Wydawa∏o si´, ˝e Wis∏a
sta∏a si´ kolejnà naturalnà granicà jego
zasi´gu. Ale kilkanaÊcie lat temu przekro-
czy∏ jà na swoich krótkich ∏apach i teraz
rozprzestrzenia si´ tak˝e u nas. Mys∏owic-
cy myÊliwi podczas ostatnich polowaƒ
w lasach Weso∏ej i ¸awek strzelali jenotów
tyle samo co lisów. I bardzo polubili to owe
zwierz´, gdy˝ zimowe futerko jest niezwy-
kle mi∏e w dotyku, i g´stsze ni˝ lisa.

80-centymetrowy jenot jeszcze kilka lat
temu by∏ u nas gatunkiem chronionym.
Jednak ostatnio sta∏ si´ tak popularny, ˝e
od 2001 roku myÊliwym wolno na niego
polowaç. A ekolodzy przestrzegajà, ˝e je-
not, b´dàcy gatunkiem obcym w naszej
przyrodzie, mo˝e staç si´ dla niej zagro˝e-
niem, takim samym jak te˝ szybko roz-
przestrzeniajàcy si´ szop pracz i norka
amerykaƒska, bezwzgl´dnie t´piàca
wszelkie ˝ycie (w tym tak˝e naszà rodzi-
mà nork´) na terenie, który zajmuje.

- Nie podzielam jednak tych obaw. Jenot
jest zwierz´ciem stosunkowo du˝ym i jeÊli
b´dzie trzeba, myÊliwi potrafià, inaczej ni˝
norki, utrzymaç jego populacj´ w ryzach -
przekonuje ∏owczy Ludwik Bortel.

Wcià˝ jednym z powa˝niej-
szych problemów jest wycofywa-
nie azbestu z naszych zabudo-
waƒ. Jest to czynnoÊç obowiàz-
kowa, ale te˝ kosztowna. Ponie-
wa˝ nie ka˝dego na nià staç, po-
wiat ma ka˝dego roku przygoto-
wane Êrodki na ten cel. W ze-
sz∏ym roku by∏o to 50 000 z∏o-
tych, w tym jest dwa razy tyle.

Jest to sporo, bo w zesz∏ym ro-
ku wszyscy którzy si´ zg∏osili, zo-
stali obj´ci programem. Przy
czym,˝eby nie by∏o nieporozu-
mieƒ, za te pieniàdze nie mo˝na
na∏o˝yç na dom innej izolacji czy
tynku. One sà tylko na demonta˝
azbestu i jego sk∏adowanie - wy-
jaÊnia l´dziƒski cz∏onek zarzàdu
powiatu Marek Bania i dodaje: -
Znam przypadki, gdy ludzie sami
zdemontowali azbest, zapakowa-
li go w worki, wywieêli na Êmieci
a pieniàdze na ten cel chcieli wy-
daç na inne pokrycie dachowe.
Nie tylko, ˝e nic nie dostanà, to

jeszcze pope∏nili przest´pstwo.
Bo azbest wolno demontowaç tyl-
ko specjalistycznym firmom, któ-
re chronià otoczenie przed jego
bardzo groênymi drobinkami.
Poniewa˝ jest groêny, za sk∏ado-
wanie go w specjalnych warun-

kach trzeba te˝ zap∏aciç. I Êrodki
powiatowe sà przeznaczone w∏a-
Ênie na te dwie czynnoÊci: de-
monta˝ i sk∏adowanie.

Wprawdzie kiedy zdemontuje-
my azbest, b´dzie czeka∏ nas spo-
ry wydatek - nowe pokrycie da-

chu czy Êcian. JeÊli jednak kogoÊ
staç, warto zrobiç to teraz, bo nie
wiadomo, jak d∏ugo te pieniàdze
w powiecie b´dà, a za kilka lat na
posiadaczy domów ob∏o˝onych
azbestem na∏o˝one zostanà kary
finansowe.

Mi´dzygminne Przedsi´bior-
stwo Gospodarki Odpadami
„MASTER” sp. z o.o. - którego
wspó∏w∏aÊcicielem jest mi´dzy
innymi gmina L´dziny - na wnio-
sek Kapitu∏y VIII Edycji Narodo-
wego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaêni Ârodowisku” organi-
zowanego pod Honorowym Pa-
tronatem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyƒ-
skiego, otrzyma∏o WYRÓ˚NIE-
NIE w Kategorii Firma Przyja-
zna Ârodowisku. (www.przyja-
zni-srodowisku.pl)

MASTER znalaz∏ si´ w gronie
dziewi´ciu Laureatów i Wyró˝-
nionych Przedsi´biorstw z tere-
nu ca∏ej Polski, z czego cztery
z województwa Êlàskiego. Warto
tu wspomnieç, ˝e MASTER
oprócz obs∏ugiwania naszego
miasta od strony „Êmieciarskiej”
bywa tak˝e w naszym mieÊcie
darczyƒcà. Kilka lat temu poro-
dówka, o której obszernie pisze-
my na str. 4-5 z okazji swojego
50-lecia dosta∏a od MASTERA
nowoczesne ∏ó˝ko porodowe.

Master 
wyró˝niony

Powiat ma na wymian´ azbestu 100 000 z∏otych

AZBEST ZA POWIATOWE

Jenot - przybysz
z Dalekiego Wschodu
- Kiedy trafi∏em go pierwszy raz
kilka lat temu, w lasach pomí -
dzy L´dzinami a Murckami, my-
Êla∏em z daleka, ze to lis. Jed-
nak po podejÊciu bli̋ ej by∏em
zdumiony. To nie by∏ ani lis, ani
borsuk, ani nic. Wyglàda∏ jak je-
noty, które widzia∏em na zdj́ -
ciach. Ale przecie  ̋jenotów
u nas nie ma, myÊla∏em. To jed-
nak by∏ jenot, a przez nast´pne
kilka lat spotyka∏em je w tutej-
szych lasach coraz cz´Êciej.
Ostatnio niewiele rzadziej ni̋  li-
sa - mówi Ludwik Bortel, ∏ow-
czy ko∏a myÊliwców Daniel,
którego tereny ∏owieckie roz-
ciàgajà sí  na terenie L´dzin.
To w∏aÊnie myÊliwi pierwsi za-
uwa˝yli, ˝e na naszym terenie
pojawi∏ sí  nowy, znany im tyl-
ko z podr´czników drapie˝nik.
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Zgodnie z kilkuletnià ju˝ tra-
dycjà Towarzystwo Kulturalne
im.Anielina Fabery ∏àczy przy-
jemne z po˝ytecznym i organizu-
je swoje doroczne walne zebrania
tego samego dnia co doroczne
wieczory kol´d i pastora∏ek w sa-
li przyj´ç restauracji “Pinocy”.

Tak te˝ by∏o w czwartek 18
stycznia - najpierw przewodni-
czàca Ilona Cuber-Cebula prze-
prowadzi∏a zebranie sprawoz-

dawcze stowarzyszenia, a potem
licznie zgromadzonych miesz-
kaƒców L´dzin, a tak˝e okolicz-
nych miejscowoÊci czeka∏a ju˝
tylko d∏uga uczta duchowa.

Rozpocz´li jà laureaci grudnio-
wej gie∏dy m∏odych l´dziƒskich
talentów muzycznych i recyta-
torskich, zorganizowanej przez
wspomnianeTowarzystwo Kultu-
ralne - czteroletnia Magda Niem-
czynowicz, Dominika Ja∏owy,

Natalia Suse∏, Wiktoria Kapa∏a,
Anna Hycki, Maria Urbaƒczyk,
Wioleta Kubica, Magda Kern
oraz zespó∏ muzyczny “Wikto-
ria” z SP 1, grupa muzyczna z SP
3 i zespó∏ wokalno-muzyczny
“Moderato” z G 2, a zakoƒczy∏
godzinnym wielce nastrojowym
koncertem znany zespó∏ estrado-
wy “Imielin”, prowadzony przez
jeszcze bardziej znanego Jerzego
„Jorgusia” Moska∏´. (lem)

Wieczór kol´d i pastora∏ek

W sobotnie po∏udnie 20 stycznia na b∏otnistym boisku przy ul.
Asnyka pierwsze dru˝yny MKS L´dziny i Unii Kosztowy rozegra∏y
sparing pi∏karski, zakoƒczony remisem 2:2. W drugiej po∏owie prze-
wa˝ali goÊcie, którzy doprowadzili do wyrównania. (lem)

18-letnia l´dzinianka Paulina Makowska z Klubu Plastyka
“Kontrast” odnios∏a swój ˝yciowy, póki co, sukces artystyczny. Jej
praca “Âciana frontowa pa∏acu”, wykonana pod kierunkiem Hele-
ny Szabraƒskiej, zakwalifikowana zosta∏a przez jury XXVIII edy-
cji ogólnopolskiego konkursu plastycznego “Moja przygoda w Mu-
zeum”, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Muzeum Okr´-
gowe w Toruniu, na wystaw´ w toruƒskim Domu Eskenów jako
jedno z szeÊciu dzie∏ spoÊród wielu wys∏anych na ten konkurs
przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Podczas podsumowania
konkursu, które tradycyjnie zorganizowano w Sali Lustrzanej psz-
czyƒskiego zamku, otrzyma∏a jednà z nagród i wys∏ucha∏a wraz
z panià Helenà oraz swoimi kole˝ankami i kolegami z “Kontrastu”
koncert kol´d i pastora∏ek w wykonaniu dzieci ze Spo∏ecznego
Ogniska Muzycznego w Pszczynie. (lem)

18 stycznia podczas wspólnego
walnego zebrania, dwa l´dziƒskie
szkolne kluby p∏ywackie - UKS
“Orka” przy SP 3 i MUKS przy SP
1, po∏àczy∏y si´ w jeden pod nazwà
Uczniowski Klub Sportowy “Or-
ka” L´dziny.

- Jestem zadowolony z po∏àcze-
nia p∏ywackich si∏ - mówi Seba-
stian Wala, trener z SP 1. - Wspó∏-

praca pomi´dzy naszymi klubami
uk∏ada∏a si´ bardzo dobrze, wi´c
teraz wyniki reprezentantów mia-
sta w rywalizacji z oÊciennymi gmi-
nami oraz w zawodach wojewódz-
kich i ogólnopolskich powinny byç
jeszcze lepsze - podkreÊla.

Dodajmy, i˝ w nowym klubie tre-
nuje ju˝ oko∏o 150 dzieci - zresztà
nie tylko z L´dzin. (lem)

W sobotnie przedpo∏udnie 13 stycznia Szko∏a Podstawowa nr 1 goÊci∏a
na karnawa∏owym spotkaniu integracyjnym cz∏onków L´dziƒskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych i Ich Rodzin oraz pod-
opiecznych tutejszego Warsztatu Terapii Zaj´ciowej. Program spotkania
pod has∏em “Z uÊmiechem przez ca∏y rok”, przygotowanego i przeprowa-
dzonego przez nauczycieli “Jedynki” na czele z Ewà Kiciƒnskà, obejmowa∏
wyst´py wokalne i taneczne uczniów klas czwartych, tradycyjne warszta-
ty plastyczne dla dzieci i m∏odzie˝y przygotowane przez Agnieszk´ Czer-
niak, pocz´stunek i wspólnà dyskotek´ przy muzyce, którà gratis serwo-
wa∏ l´dziƒski zespó∏ Negaton. W rol´ gospodarza imprezy wcieli∏a si´ wi-
cedyrektor szko∏y El˝bieta Mrowiec. (lem)

Doroczne spotkanie op∏atkowe
Rejonowego Ko∏a Pszczelarzy “Bie-
ruƒ” odby∏o si´ 13 stycznia tradycyj-
nie w siedzibie stowarzyszenia na
pi´trze budynku poczty w Górkach.
G∏ównym punktem spotkania by∏o
poÊwi´cenie przez tamtejszego pro-
boszcza ks. Ryszarda Brygu∏´ du˝e-

go obrazu olejnego autorstwa Euge-
niusza Paruzela z Bierunia. Artysta
namalowa∏ dla tego˝ ko∏a postaç ks.
dr Jana Dzier˝ona, najwi´kszego
pszczelarza na Êwiecie w XIX wieku,
odkrywcy dzieworództwa pszczó∏
i wynalazcy ula o ruchomej zabudo-
wie wewn´trznej. (lem)

Doroczne spotkanie op∏atkowe cz∏on-
kowie Ko∏a Miejskiego Zwiàzku Kom-
batantów Rzeczypospolitej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych w L´dzinach
zorganizowali 16 stycznia w sali OSP.
Prezes ko∏a Jan Michniak cieszy∏ si´, ̋ e
l´dziƒscy kombatanci mogli goÊciç tak
licznych przedstawicieli w∏adz miasta
i powiatu oraz instytucji publicznych.

- Nie przypominam sobie, ˝eby kie-
dykolwiek na tego rodzaju nasze spo-
tkanie przyby∏o a˝ tylu oficjeli, wi´c
jest nam bardzo mi∏o - mówi∏. Oficjele,
w tym burmistrz Wies∏aw Stambrow-
ski, przewodniczàcy Rady Miasta,
Piotr Gorzeƒ i wiceburmistrz Mariusz
˚o∏na rewan˝owali si´ prezesowi ser-
decznymi podzi´kowaniami za zapro-
szenie, a cz∏onek Zarzàdu Powiatu,
major rezerwy Marek Bania podkre-
Êla∏ nawet, i˝ czuje si´ w pewnym stop-
niu spowinowacony z kombatantami,
gdy˝ przez 20 lat s∏u˝y∏ w polskim woj-
sku, co prawda w czasach pokoju, ale
jednak z bronià w r´ku. Po tradycyj-
nym prze∏amaniu si´ op∏atkiem i z∏o-
˝eniu sobie nawzajem ˝yczeƒ, Êpiewa-
no kol´dy, a biesiad´ towarzyskà, pod-
czas której wspominano prze˝ycia wo-
jenne i powojenne, umila∏ Êpiewem
i grà na keyboardzie Miros∏aw Popio-
∏ek z Górek. (lem)

Pierwsze sukcesy w barwach
nowego klubu UKS Orka L´dzi-
ny odnios∏a Basia W∏odarczyk,
która uczestniczy∏a w Zimowych
Mistrzostwach Polski w P∏ywa-
niu Juniorów M∏odszych 14-let-
nich, rozegranych 19-21 stycznia
w Krakowie. Trzykrotnie wywal-
czy∏a ona awans do fina∏ów

w stylu dowolnym: na 200 m by-
∏a ósma, na 400 m dziesiàta, na
800 m dwunasta. W zawodach
tych startowa∏a te˝ Marta Mi∏-
kowska. Obydwie p∏ywaczki ak-
tualnie trenujà w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w OÊwi´-
cimiu, ale nadal sà zawodniczka-
mi l´dziƒskiej Orki. (lem)

Basia i Marta na MP

O˝enek Orki z MUKS-em

Niepe∏nosprawni  na balu

Op∏atek pszczelarzy
(poÊwi´cono obraz ks. Dzier˝ona)

Remisowy sparing
Makowska - ˝yciowy sukces ¸amali si´, Êpiewali,

wspominali...




