
Kamieƒ spad∏ mi z serca! Do
tej pory bowiem to ja – w zasa-
dzie jednoosobowo – tworzy∏em
koncepcj´ tej gazety. JeÊli komuÊ
si´ jej styl nie podoba∏, to móg∏
zawsze powiedzieç „co ten Dyrda
za szmat∏awca robi, nie chcemy
takiej gazety”. Paru ludzi na
pewno tak mówi∏o!

Co prawda nijak nie rozumiem,
dlaczego ka˝dy, kto mnie nie lu-
bi, mówi o sobie My... Na przy-
k∏ad tak: „my mieszkaƒcy nie
chcemy pisania Dyrdy”.

No ale prawdà jest, ˝e za miej-
skie pieniàdze to ja decydowa∏em
jak ten miesi´cznik ma wyglàdaç,
i ˝e by∏o to moje pisanie.

Teraz w∏aÊnie kamieƒ z ser-
ca mi spad∏, bo nie tworz´ wi-
zji tej gazety ju˝ sam. Teraz
tworzy jà rada programowa,
do której oprócz mnie nale˝à
radni Zofia Dudek i Jerzy ˚o∏-
na oraz urz´dniczka Mariola
Jaromin.

Chocia˝ nie wiadomo, na ile
rada programowa w tym sk∏a-
dzie zdà˝y gazet´ zmieniç, bo
mamy ma∏o czasu. Umowa
z miastem firmy wydawniczej,
którà ja reprezentuj´, koƒczy si´
31 grudnia tego roku. No ale je-
Êli od nowego roku znikn´ ja, to
i wyglàd „L-t” przestanie byç
mojà sprawà.

Ale póki jestem, zawsze to cie-
szy, kiedy odpowiedzialnoÊç poza
mnà ponosi jeszcze ktoÊ jeszcze.
W koƒcu co cztery g∏owy to nie
jedna!

Kamieƒ jednak spad∏ mi z ser-
ca bardziej z innego powodu.
Okazuje si´ otó˝, ˝e przypadek
posocznicy, bardziej znanej jako
sepsa, by∏ w L´dzinach odosob-
niony. I nie mamy tu ˝adnego
êród∏a epidemii tych groênych
bakterii. A dziewczyna, która na
seps´ zapad∏a ma si´ ju˝ lepiej
i pewnie nied∏ugo wróci do domu.
I to jest coÊ, z czego naprawd´ na-
le˝y si´ cieszyç.

Nijak natomiast nie mo˝na si´
cieszyç z tego, co czeka nas zimà.
Pan starosta na utrzymanie dróg
w L´dzinach przeznacza o po∏o-
w´ mniej, ni˝ ono kosztuje. Czy
to oznacza, ˝e b´dziemy jeêdziç
po lodzie, czas poka˝e. Oby stan
dróg nie skoƒczy∏ si´ zimà trage-
diami.

Poniewa˝ te˝ sporo osób zdà˝y-
∏o mnie w sobot´ zapytaç, dlacze-
go nie goÊci∏em si´ na bankiecie
z okazji jubileuszu l´dziƒskiego
sportu, odpowiem pytaniem: -
A czy ja uprawia∏em w L´dzinach
jakiÊ sport, ˝eby uczestniczyç
w tym jubileuszu? Mnie osobiÊcie
nic o takich kartach mojego ˝ycia
nie wiadomo...
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Dyrdyma∏ki

Kamieƒ
z serca

Urzàd miasta , Referat Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà 
w zwiàzku z przygotowaniem albumu fotograficznego 

„Panorama rodzin l´dziƒskich”, zwraca si´ z goràcà proÊbà 
do mieszkaƒców miasta o udost´pnienie starych rodzinnych fotografii. 

Zdj´cia zostanà na miejscu zeskanowane i zwrócone.
WÊród osób, które odpowiedzà na nasz apel zostanà rozlosowane nagrody rzeczowe.

W piàtek 26 wrzeÊnia po po∏udniu
w sali kinowej Urz´du Miasta odby∏y
si´ obchody jubileuszu 75-lecia l´-
dziƒskiego sportu. Medalami PZPN-
u oraz miejscowymi nagrodzono kil-
kadziesiàt osób, imprez´ prowadzi∏
Emil Piàtek, a na widowni wÊród
sportowców i dzia∏aczy by∏y postaci
tak znane jak pi∏karz-legenda Ge-
rard CieÊlik czy szef polskiej ekipy na
Mundial w 1974 roku, Henryk Lo-

ska, przed 45 laty szef l´dziƒskiego
„Górnika”. Loska mówi∏ do zebra-
nych, ˝e patrzàc jak wielu dzia∏aczy
si´ tu nagradza, nadziwiç si´ nie mo-
˝e, ˝e klub majàcy tak liczne kadry
dzia∏aczy gra w okr´gówce a nie
w I albo II lidze…

W zwiàzku z cyklem wydawni-
czym „L-t!” niemo˝liwe by∏o ju˝ za-
mieszczenie w tym numerze obszer-
nej relacji z obchodów.

75 lat sportu w kinie

Zlikwidowaç ten powiat. Po co on
jest? Tylko wydajà pieniàdze na biu-
rokracj´, zamiast na nasze potrze-
by. Mo w L´dzinach pe∏no chodni-
ków porozwalanych, a pan wicesta-
rosta nom odpisuje, ̋ e nie b´dzie ich
remontowo∏.– mówi∏a o powiecie
bieruƒsko-l´dziƒskim na paêdzier-
nikowej sesji radna Otylia Bubiak.
I dodaje, ˝e gdyby zwolniç powiato-
wych urz´dników a pieniàdze z ich
p∏ac przekazaç na infrastruktur´
powiatu, efekty by∏yby bez wàtpie-
nia widoczne. Tym sposobem radna
Bubiak do∏àczy∏a do coraz liczniej-
szego grona osób twierdzàcych, ˝e
takie ma∏e powiaty sà kosztownà
a zbytecznà formu∏à.

A uwa˝ajàcych tak radnych mo-
˝e w L´dzinach szybko przybyç. Za

sprawà kwoty, jakà starostwo za-
mierza przeznaczyç na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych
w mieÊcie. To zaledwie 118 tysi´cy
z∏otych.

Kiedy podczas Ênie˝nej zimy ta-
kie utrzymanie kosztuje przynaj-
mniej przynajmniej dwa razy tyle,
oko∏o çwierci miliona – mówi Ber-
nadetta Stachoƒ, szefowa spó∏ki
EKOREC, która zajmuje si´ sta-
nem dróg.

Podczas bardzo ∏agodnych zim
mo˝e nawet 118 tysi´cy wystar-
czy, ale kto nam da gwarancj´, ˝e
zima b´dzie ∏agodna. Starostwo
jednak nie widzi mo˝liwoÊci da-
nia wi´kszych Êrodków na drogi
powiatowe, twierdzàc, ˝e nie ma.
Co wi´cej, konstrukcja finanso-

wa jest taka, ˝e jeÊli miastu tych
pieni´dzy zabraknie – a zabrak-
nie prawie na pewno – to musi
do∏o˝yç ze swoich. JeÊli zaÊ przy-
padkiem zostanie, co zdarzy si´
mo˝e raz na pi´ç lat, to musi je
wydaç na infrastruktur´ wpraw-
dzie, ale tylko powiatowà. Miej-
skà nie!

Wiceburmistrz Mariusz ˚o∏na
uwa˝a, ˝e jeÊli kwota si´ nie zmie-
ni, trzeba b´dzie rozwa˝yç czy nie
zrezygnowaç z utrzymania tych
dróg przez miejskà firm´. Wtedy
starosta musia∏by sam poszukaç
firmy, która za 118 tysi´cy b´dzie
w stanie utrzymywaç przejezdne
l´dziƒskie drogi.

Teraz bowiem mieszkaƒcy z pre-
tensjami w razie nieodÊnie˝enia

dróg powiatowych b´dà przycho-
dziç do nas, do ratusza, a przecie˝
w∏aÊciwym adresatem jest powiat –
wyjaÊnia.

Natomiast radna Otylia Bubiak,
bez owijania w bawe∏n´, jak to ona,
dodaje:

Na budowanie sobie pa∏acu za
kilka milionów z∏otych dla urz´d-
ników to w powiecie majà, a na
drogi powiatowe nie! W L´dzinach
mogli mieç starostwo za darmo,
w starym PiaÊcie, a pieniàdze wy-
dowaç na potrzeby mieszkaƒców.
Ale nie! Oni wolà budowaç ten pa-
∏ac a na drogi nie mieç!

Jedno jest pewne. JeÊli drogi po-
wiatowe nie b´dà odÊnie˝one jak
nale˝y, pretensje rzeczywiÊcie na-
le˝y kierowaç do starostwa!

To starosta a nie burmistrz odpowiada za stan powiatowych dróg. Z pretensjami wi´c do niego!

Za ma∏o na zimowe drogi

We wtorkowe popo∏udnie 16 paê-
dziernika w sali Powiatowego Zespo∏u
Szkó∏ spotka∏a si  ́ komisja konkursu
“Ja i moje miasto - co mi si  ́podoba,
a co zmieni∏bym w L´dzinach”, reali-
zowanego w ramach projektu “Kim je-
stem? Dokàd zmierzam? - planowanie
drogi w∏asnego rozwoju” pod patrona-
tem burmistrza Wies∏awa Stambrow-
skiego.

10-osobowe jury (w zasadzie z∏o˝o-
ne z nauczycieli) pod przewodnic-
twem Danuty P∏ucieƒczak z PZS oce-
nia∏o i punktowa∏o prace nades∏ane
przez uczniów l´dziƒskich gimnazjów
i wspomnianego PZS w nast´pujà-
cych kategoriach konkursowych: al-
bumy, prezentacje multimedialne,
prace plastyczne, wiersze i prace pi-
semne. Pomys∏odawca konkursu by∏
restaurator Marek Bromboszcz, nato-
miast realizacji powy˝szego projektu
podjà∏ si´ Ireneusz Wróbel, informa-
tyk i dyrektor PZS. Uroczyste podsu-
mowanie odby∏o si´ 23 paêdziernika
w restauracji „Kamea”

W spotkaniu uczestniczy∏o 14 laure-
atów konkursu, komisja oceniajàca
prace oraz dyrektorzy szkó∏ zaanga˝o-
wanych w przedsi´wzi´cie. W∏adze
miasta reprezentowali: burmistrz

Wies∏aw Stambrowski oraz zast´pca
burmistrza Mariusz ˚o∏na.

Konkurs zach´ca∏ m∏odych ludzi, by
starali si  ́w∏àczaç w ˝ycie spo∏ecznoÊci
lokalnej i by∏ sygna∏em, ˝e posiada
kompetencje do zabrania g∏osu
w sprawach miasta. S∏u˝y∏ pobudza-
niu aspiracji m∏odzie˝y oraz przyczy-
ni∏ si  ́do kszta∏towania w niej aktyw-
nych postaw.

- Efektem konkursu by∏o ponad 180
prac wykonanych ró˝nymi technika-
mi, zawierajàcych wiele cennych uwag,
spójnych z planem rozwoju miasta - co
podkreÊli∏ burmistrz Wies∏aw Stam-
browski, wr´czajàc nagrody. A otrzy-
mali je: Praca pisemna – Magdalena
Sroka – Gimnazjum nr 2 w L´dzinach

Praca plastyczna - Natalia Kowal-
ska – Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ w L´-
dzinach

Prezentacja multimedialna – Karo-
lina Michalska – Powiatowy Zespó∏
Szkó∏ w L´dzinach

Atrakcyjne nagrody wr´czy∏ ich
fundator – burmistrz miasta L´dziny
oraz Krzysztof Pogoda - przewodni-
czàcy Regionalnego Forum Obywa-
telskiego. A o pocz´stunek zatrosz-
czy∏ si  ́Marek Bromboszcz - gospo-
darz spotkania.

Ja i moje miasto
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Lędziny Teraz
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Go∏awiec, ul. Go∏awiecka 64 (032) 216-
70-31; NZOZ „Centrum Medyczne” s.c.
(032) 326-64-54 do 55; Gabinet
Stomatologiczny „Obdent” (032) 216-70-
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- Takie ∏ó˝ko daje cudowny relaks,
ale przede wszystkim jest wspania∏ym
urzàdzeniem medycznym, pomocnym
przy wielu schorzeniach – mówi jedna
z wspó∏w∏aÊcicielek, Gabriela Nagi.
Ona, podobnie jak wspólniczka Ewa
Amrozik, pytane czy nie lepiej by∏oby
prowadziç takà firm  ́ w Katowicach,
albo w Tychach, patrzà zdziwione.

- Obydwie jesteÊmy z Go∏awca, wi´c
niby dlaczego mielibyÊmy to robiç
w jakimÊ innym miejscu. Go∏awiec
jest za ma∏y, uzna∏yÊmy, ˝e Che∏m
te˝, ale okolice pomnika i ronda to
przecie˝ centrum miasta! Po co wi´c
mamy byç gdzie indziej, jeÊli mo˝emy
byç u siebie!

- Chocia  ̋ czasami ˝a∏ujà. Jak jed-
nak nie ˝a∏owaç, kiedy ponad po∏owa
klientów jest z Tychów.

Przyje˝d˝am tutaj, bo w Tychach cze-
goÊ takiego nie ma. Po dwudziestu la-
tach pracy na dole mam problemy z kr´-
gos∏upem i z prostatà. Przyjecha∏em tu

na masa  ̋zwiàzany z tym kr´gos∏upem,
ale okazuje si ,́ ˝e na prostat  ́te  ̋poma-
ga. Po kilku wizytach tutaj odmówi∏em
wizyty u urologa, bo mi ju  ̋niepotrzebny
– dziwi si  ́tyszanin, pan Karol Szudecki.

Ewa Amrozik t∏umaczy, ˝e ∏ó˝ko
DWZONE ma ró˝norodne dzia∏alno-
Êci, nie tylko masuje. W jego trakcie
mamy te  ̋do czynienia z akupunktu-
rà, akupresurà, a ponadto lampy z ne-
frytowymi kamieniami emitujà pod-
czerwieƒ, dobrze dzia∏ajàcà na wiele
schorzeƒ. Poza tym jest tu nawil˝acz
powietrza i jonizator, dzi´ki czemu
mamy aromaterapi  ́ i dotlenianie or-
ganizmu. A jak wiadomo lepiej dotle-
niony organizm jest zdrowszy.

Lista chorób na które ∏ózko dwzone
pomaga jest naprawd  ́d∏uga – przeko-
nuje Gabriela Nagi, i wymienia: bóle
kr´gos∏upa, choroby uk∏adu oddecho-
wego, uk∏adu krà˝enia, skóry, bóle
stawów, problemy z p´cherzem a tak-
˝e oczyszczanie organizmu z toksyn.

A jeden z najbardziej znanych l´dzi-
nian, Ryszard Buchta potwierdza, ˝e
przychodzi tu stale od prawie roku
i kuracja ta pomaga mu zdecydowanie.
Na chory kr´gos∏up, ale nie tylko.

Niektórzy sà wprawdzie rozczaro-
wani, spodziewajà si  ́nie wiadomo ja-
kich efektów po jednej wizycie, po
dwóch. Po pierwszej wizycie to tylko
boli, jak zawsze po pierwszym porzàd-
nym masa˝u. Tymczasem pozytywne
efekty pojawiajà si  ́po dziesi´ciu, dwu-
dziestu. Dlatego wprowadzi∏yÊmy sys-
tem karnetów na 10 wizyt – mówi pa-
ni Ewa, a zdziwiona, ˝e „L-t” chce na-
pisaç o ich dzia∏alnoÊci szybko konsul-
tuje si  ́ze wspólniczkà i mówi:

W takim razie dla czytelników „Le-
dzin-teraz!” wprowadzamy w week-
end 9 i 10 listopada dni otwarte. Od
10.00 do 20.00 ka˝dy kto b´dzie mia∏
przy sobie „L-t!” mo˝e przyjÊç i wypró-
bowaç nasze ∏ó˝ko za darmo. A ponie-
wa  ̋na ∏ózko samomasujàce nie trzeba
si  ́rozbieraç, jedynie zdjàç buty, mo˝-
na wpaÊç do nas przy okazji, nie trze-
ba si  ́specjalnie szykowaç!

Tak wi´c, jeÊli coÊ boli, radzimy 9 al-
bo 10 wziàç „L-t” do r´ki i wybraç si´
do pawilonu naprzeciw pomnika w L´-
dzinach. 

¸ó˝ko samomasujàce pomaga na liczne choroby

Dni otwarte z „L-t”
Ale wcale nie musi tak byç – czego przyk∏adem
chocia˝by maleƒka firma Nefryt, mieszczàca
si´ w pawilonie naprzeciw pomnika. W Nefrycie
znajdujà si´ najnowoczeÊniejsze na Âlàsku ∏óz-
ka samomasujàce.

Na wrzeÊniowej sesji RM radna Otylia Bubiak za˝yczy∏a sobie, aby
w „Ledzinach-teraz” podawaç wysokoÊç diet radnych, jak i to, na ile cz´-
sto opuszczajà oni komisje. Przewodniczàcy Rady Piotr Gorzeƒ poinfor-
mowa∏, ˝e nie widzi ˝adnych przeszkód, dlatego – zgodnie z wolà sa-
mych radnych – podajemy w∏aÊnie dane za paêdziernik. Oto one.

WyjaÊnienie: Radny, który nie uczestniczy w posiedzeniu rady lub komisji, ma po-

tràcanà cz´Êç swojej diety. O tym w∏aÊnie mówi rubryka potràcenia.

Tyle dostali radni

Od stycznia przysz∏ego roku dra-
stycznie wzrosnà ceny Êmieci! Nie jest
to jednak zwiàzane ani z dzia∏alnoÊcià
l´dziƒskiej spó∏ki Ekorec, ani mi´-
dzygminnej spó∏ki Master w Tychach.

- To ministerstwo spowodowa∏o
w ca∏ym kraju ogromny wzrosty cen,
podnoszàc o kilkaset procent tak zwa-
ne op∏aty marsza∏kowskie. My wy˝sze
op∏aty musimy przecie  ̋ doliczyç do
naszej dotychczasowej ceny – mówi
Marek Mrówczyƒski, prezes Mastera.

Czym sà te op∏aty marsza∏kowskie?
Ka˝da firma zarzàdzajàca wysypi-
skiem odpadów od ka˝dej ich tony p∏a-
ci pewnà kwot  ́do kasy marsza∏ka wo-
jewództwa. Do tej pory by∏o to 15 z∏o-
tych od tony, od 1 stycznia b´dzie 75
z∏otych od tony. To wzrost o 400 pro-
cent! I ten wzrost musi odbiç si  ́na ce-
nach odbierania odpadów komunal-
nych na sk∏adowisku. A za tym muszà
iÊç oczywiÊcie tak˝e w gór  ́ceny Êmie-
ci z gospodarstw domowych.

Segreguj, to podwy˝ki
nie odczujesz

Mówi Bernadetta Stachoƒ, prezes
spó∏ki EKOREC, zajmujàcej si  ́m.in.
gospodarkà odpadami w L´dzinach:

Podwy˝ka op∏aty marsza∏kow-
skiej w konsekwencji spowodowa∏a,
˝e i Ekorecowi podniesiono cen´ za
odbieranie i sk∏adowanie odpadów
na wysypisku w w Tychach. Dotych-
czas p∏acimy za ton´ 65,00 z∏otych
netto a od stycznia b´dzie to do
140,00 z∏/t netto. Mamy wi´c wzrost
ceny na samym wysypisku o 115
procent.

Firmy wywozowe w ca∏ej Polsce
podniosà ceny za odbiór odpadów o 40
– 80 procent.

W zwiàzku z powy˝szym z naszej
kalkulacji wynika, ˝e i EKOREC sp.
z o.o. Musi podnieÊç cen  ́ wywozu
Êmieci o ok. 55 proc.

Ale jest na to rada! Istnieje szansa,
˝eby tej podwy˝ki prawie wcale nie od-
czuç! Tà szansà jest oczywiÊcie segre-
gacja, bo odpady posegregowane nadal
odbierane b´dà bezp∏atnie. Tak dra-
styczny wzrost zapewne b´dzie jednak
motywowa∏ do zmniejszenia iloÊci
sk∏adowanych odpadów czyli w∏aÊnie
segregacji.

Przypominam, ˝e w l´dziƒskich go-
spodarstwach segregujemy nasze od-
pady na papier, tworzywa sztuczne,
szk∏o i metal oraz inne odpady pore-
montowe i biodegradowalne.

Im wi´cej wysegregujemy odpadów
do ponownego przetworzenia, tym
mniej ich trafi na wysypisko.

Udzia∏ w ogólnej masie zebranych
odpadów w naszym mieÊcie ciàgle nie
zadowala - odpady segregowane stano-
wià 8% ca∏oÊci. Dobrym wynikiem by-
∏oby uzyskanie 15% udzia∏ów odpa-
dów wysegregowanych w ogólnej ma-
sie wytworzonych Êmieci przez miesz-
kaƒców.

Odpady segregowane mo˝na prze-
tworzyç, zamiast wywoziç na sk∏ado-
wisko i zatruwaç Êrodowisko natu-
ralne.

Je˝eli mieszkaƒcy b´dà segregowaç
Êmieci, za ich wywóz zap∏acà mniej. To
pozwoli im zaoszcz´dziç a tak˝e zwi´k-
szy dba∏oÊç o Êrodowisko.

Odchodzàcy rzàd zafundowa∏ nam wysokà podwy˝k´ kosztów

Ceny wywozu Êmieci idà w gór´!
Aktywne pozarzàdowe

W po∏udnie 1 paêdziernika przed-
stawiciele organizacji pozarzàdowych
z terenu powiatu bieruƒsko-l´dziƒ-
skiego spotkali si  ́ z dyrektorem Po-
wiatowego Centrum Organizacji Po-
zarzàdowych w L´dzinach, Zdzis∏a-
wem Durajem. G∏ównym punktem
spotkania by∏a analiza i ostateczna re-
dakcja “Programu wspó∏pracy Powia-
tu Bieruƒsko-L´dziƒskiego”.W pierw-
szej cz´Êci spotkania uczestniczy∏ rów-
nie  ̋cz∏onek Zarzàdu Powiatu, Marek
Bania, który zapewnia∏ zebranych, ˝e
inkubator d.s. organizacji pozarzàdo-
wych b´dzie nadal w powiecie funk-
cjonowa∏, kwestià otwartà pozostaje
tylko jego forma dzia∏ania.

Natomiast w piàtkowy wieczór
i w sobot´ 12-13 paêdziernika Po-
wiatowe Centrum Organizacji Po-
zarzàdowych z siedzibà w L´dzi-
nach zorganizowa∏o w Szczyrku wy-
jazdowà narad´ szkoleniowà dla
przedstawicieli l´dziƒskich stowa-
rzyszeƒ i organizacji spo∏ecznych.
Poczàtkowo w naradzie uczestni-
czy∏ te˝ burmistrz Wies∏aw Stam-
browski, który przedstawi∏ zebra-
nym zarys strategii rozwoju miasta.

Kartoflany festyn
W sobotnie popo∏udnie 29 wrzeÊnia

spo∏ecznoÊç Przedszkola Miejskiego
z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 2 ba-
wi∏a si  ́ na dorocznym “Kartoflanym
Festynie Po Kowbojsku” pod wodzà
“szeryfa”, czyli dyrektor placówki Ilony
Cuber-Cebuli. Grupy przedszkolne za-
prezentowa∏y si  ́ w programach arty-
stycznych “ Country band”, “Kowboj-
skie taƒce” i “Moda w Western City”.
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Ale wieÊci o jej stanie by∏y nieco
przesadzone. Owszem, by∏ ci´˝ki,
ale stabilny. Dziewczynka oddy-
cha∏a sama – mówi dyrektor
MZOZ-u Andrzej Furczyk.

W∏adze miasta natychmiast poj´∏y
stanowcze dzia∏ania. U burmistrza
Wies∏awa Stambrowskiego zaczà∏
dzia∏aç sztab kryzysowy, a o dzia∏a-
niach decydowa∏ po cz´Êci SANEPiD
a po cz´Êci l´dziƒscy pediatrzy.

Ju˝ w piàtek po po∏udniu prze-
badana by∏a ca∏a klasa dziewczyn-
ki i jej rodzina. Tak˝e bliscy kole-
dzy i znajomi dziewczynki. To by∏
pierwszy moment, kiedy ode-
tchni´to z ulgà, bowiem wszystko
wskazywa∏o na to, ˝e wi´cej cho-
rych nie ma.

Jednak okres inkubacji choroby
wynosi kilka dni, dlatego zastana-
wialiÊmy si´, czy nie zamknàç na
kilka dni gimnazjum. ˚eby jakiÊ
ewentualny chory nie zara˝a∏ in-
nych dzieci. Lepiej przecie˝ dmu-
chaç na zimne – mówi wicebur-
mistrz Mariusz ˚o∏na.

Jednak na podstawie badaƒ
SANEPiD ustali∏, ˝e to nie ho∏-

dunowskie gimnazjum by∏o
ogniskiem sepsy. Dziewczyna za-
razi∏a si´ nià na dyskotece, na
której by∏a w sobot´, szeÊç dni

przed objawami choroby. W tym
momencie badaniom poddano
oczywiÊcie tak˝e wszystkich,
którzy byli tam z nià. Ale i ci
okazali si´ zdrowi.

Niemniej jednak dzia∏ania infor-
macyjne wcià˝ trwa∏y. W szkole
przeprowadzono spotkanie infor-
macyjne o chorobie.

- ZastanawialiÊmy si´ te˝ z bur-
mistrzem, czy dla ca∏ej szko∏y nie
kupiç szczepionek przeciw tej cho-
robie, oko∏o 400 szczepionek. To
wydatek rz´du czterdziestu tysi´cy

z∏otych, mieliÊmy ju˝ pieniàdze na-
szykowane. Jednak przecie˝ od te-
go sà specjaliÊci od epidemiologii,
˝eby oceniç zagro˝enie. Tymcza-
sem przedstawiciele SANEPiD-
u stwierdzili jednak, ˝e jest to bez-
zasadne, ˝e zaszczepiç trzeba jedy-
nie osoby, które najbli˝ej kontak-
towa∏y si´ z dziewczynà. Tych
z dyskoteki. Te szczepionki oczy-
wiÊcie kupi∏o miasto. SpoÊród dwu-
dziestu osób trzy mia∏y przeciw-
wskazania do szczepienia, wi´c
podlegali tylko szpitalnej obserwa-
cji. Ale tak˝e sà zdrowi, wykluczo-
no u nich seps´ - opowiada∏ na se-
sji dyrektor ZOZ Andrzej Furczyk,
gdy radny Jerzy ˚o∏na zapyta∏
o spraw´ sepsy.

Poczynajàc od poniedzia∏ku, 23
paêdziernika w l´dziƒskim MZOZ-ie
co prawda nadal trwajà szczepienia,
ale sà to ju˝ dzia∏ania komercyjne.
Rodzice sami p∏acà za zaszczepienie
swoich dzieci, a koszt takiej szcze-
pionki wynosi 140 z∏otych.

Barbara Musio∏-Manecka, le-
karz pediatra z L´dzin.: Z jednej
strony zawsze kiedy pojawia si´
sepsa sytuacja jest groêna, z dru-
giej strony nie mo˝na siaç paniki.
PrzebadaliÊmy otoczenie tej dziew-
czynki, wszyscy sà zdrowi. Ale
z objawami paniki mamy obecnie
do czynienia. Ludzie z pierwszymi
objawami goràczki, które zazwy-
czaj lekcewa˝à, teraz natychmiast
zjawiajà si´ u lekarza. Nie jest to
jednak pierwsza sepsa w L´dzi-

nach, do mnie z jej objawami trafi∏
ch∏opak kilka lat temu. Mia∏ bar-
dzo wyraêne dla sepsy wybroczyny
i chocia˝ o tej chorobie rzadko wte-
dy mówiono, zorientowa∏am si´
natychmiast, co mu jest. W przy-
padku tej dziewczynki tak jedno-
znacznych objawów nie by∏o, mimo
tego Urszula Paluch tak˝e chorob´
rozpozna∏a. Ca∏e szcz´Êcie, bo sep-
sa wywo∏ana przez menigokoki ty-
pu C nie leczona natychmiast pro-
wadzi do nieuchronnej Êmierci.

Teraz w ramach paniki mamy
masowe, chocia˝ p∏atne, szczepie-
nia przeciw tym menigokokom,
i musz´ powiedzieç, ˝e jest to jedy-
ny pozytywny element tej paniki.
To bowiem bardzo wartoÊciowa
szczepionka. Wed∏ug mnie w takiej
profilaktyce szczepieƒ nie jest wa˝-
na cz´stoÊç wyst´powania choroby,
lecz jej ci´˝koÊç. W tym przypadku
jest to szczepionka przeciw choro-
bie Êmiertelnej! Chocia˝ ˝adna
szczepionka nie daje sto procent
gwarancji, ˝e si´ nie zachoruje.
Jednak choroba po szczepieniu,
nawet jeÊli si´ przydarzy, ma l˝ej-
szy przebieg. Co w przypadku me-
nigokoka typu C znaczy dok∏adnie
tyle, i˝ jest znacznie wi´ksza szan-
sa prze˝ycia! Dlatego ja osobiÊcie
ka˝demu kto pyta odpowiadam, ˝e
t´ akurat szczepionk´ polecam.
Dlatego ciesz´ si´, i˝ mimo jej ceny
– oko∏o 140 z∏otych – tylko ja za-
szczepi∏am w ostatnim tygodniu
oko∏o 50 osób.

Dziewczynka ma si´ lepiej, widaç objawy paniki

SEPSA
w Ho∏dunowie
W przedostatni weekend paêdziernika L´dzinami, a zw∏aszcza Ho∏duno-
wem wstrzàsn´∏a wieÊç: w mieÊcie jest sepsa!
Na t´ groênà chorob´ zapad∏a w piàtek, 19 paêdziernika, rano uczennica
ho∏dunowskiego gimnazjum. Na szcz´Êcie pediatra Urszula Paluch bez-
b∏´dnie rozpozna∏a objawy sepsy, choç nie by∏y jednoznaczne, i urucho-
mi∏a odpowiednie procedury. Dziewczyna w stanie ci´˝kim szybko trafi-
∏a do tyskiego szpitala.

Szczepionka nie chroni
w stu procentach, ale...

prof dr hab. med. Ewa Mayzner-Zawadzka, kierownik Kate-
dry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej
w Warszawie

Szczepionka nie zabezpieczy nas przed sepsà w stu procentach. Jedy-
nie w pewnym stopniu chroni przed atakiem bakterii, które mogà wywo-
∏ywaç posocznic´. Musimy pami´taç, ˝e meningokoki, czyli bakterie,
najcz´Êciej odpowiedzialne za nieszpitalnà seps´, wyst´pujà w kilku od-
mianach. Jedna szczepionka zabezpiecza tylko przed jednà odmianà.
OczywiÊcie szczepionka mo˝e zmniejszyç ryzyko zachorowania na seps´,
bo wra˝liwy na nià meningokok odpowiada a˝ za 40 proc. zaka˝eƒ.

Sepsa, posocznica (∏ac. sepsis) – To je cho-
roba! To stosowany w medycynie termin od-
noszàcy si´ do specyficznej reakcji organi-
zmu na ró˝ne zaka˝enia. Sepsa jest ogólno-
ustrojowà reakcjà zapalnà (SIRS) wywo∏anà
zaka˝eniem.

Z bakteriologicznego punktu widzenia
przyczynà sepsy mo˝e byç ka˝dy drobno-
ustrój! stosunkowo rzadko sà to paso˝yty,
wirusy i bakterie atypowe (np. pràtek gruê-
licy). Obecnie najcz´Êciej sà to menigokoki.
NiegdyÊ g∏ównie z grupy B, obecnie z afry-
kaƒskiej grupy C. Przeciwko menigokokom
grupy A i C istniejà szczepionki.

Do sepsy najcz´Êciej dochodzi w warun-
kach Oddzia∏u Intensywnej Terapii. Dzieje
si´ tak ze wzgl´du na ci´˝ki stan chorych
tam przebywajàcych oraz liczb´ wykonywa-
nych inwazyjnych procedur medycznych.
Poza szpitalem sepsa dotyka g∏ównie dzieci

i m∏odzie˝ oraz osoby starsze i os∏abione.
Szczególnie nara˝one sà osoby przebywajàce
przez d∏ugi okres w du˝ych skupiskach ludz-
kich, takich jak ˝∏obki, przedszkola, szko∏y,
koszary, wi´zienia itp.

Uwaga!!!
W walce z sepsà najwa˝niejszy jest czas.

Im wczeÊniej choroba zostanie rozpoznana,
tym wi´ksze sà szanse na pokonanie bakte-
rii. Poczàtkowo sepsa meningokokowa mo-
˝e przypominaç przezi´bienie. Podobnie
jak ono rozprzestrzenia si´ drogà kropelko-
wà. Objawami, które powinny wzbudziç

czujnoÊç, sà: wysoka temperatura, wymio-
ty, sztywnoÊç karku i utrata apetytu. Poja-
wia si´ te˝ charakterystyczna wysypka,
w której drobne plamki zlewajà si´ w wi´k-
sze skupiska. Aby sprawdziç, czy sà one
oznakà sepsy, mo˝na wykonaç tzw. test
szklanki. Wystarczy przy∏o˝yç jà bokiem do
policzka i przycisnàç. JeÊli zaczerwienienie
nie zniknie, trzeba jak najszybciej jechaç
do lekarza.

Sepsa meningokokowa pozaszpitalna jest
∏atwiejsza do wyleczenia ni˝ szpitalna. To
dlatego, ˝e bakterie wywo∏ujàce seps´ szpi-
talnà sà odporne na wiele antybiotyków.

uwa˝aj na siebie
Ryzyko zachorowania na seps´ mo˝na

zmniejszyç. Trzeba tylko wprowadziç w ˝y-
cie kilka zasad. Bakterie przenoszà si´
z cz∏owieka na cz∏owieka. Generalnie wi´c
chronimy si´ ograniczajàc do minimum bar-
dzo bliskie kontakty ze znajomymi (przytu-
lanie, ca∏owanie)i poprzez higien´. A tak˝e
w∏aÊciwe od˝ywianie i hartowanie.

Musimy pami´taç, ˝e bakterie wywo∏ujàce
seps´ sà stale obecne w naszym otoczeniu a od
10 do 20 procent osób zdrowych jest nosicielami
tych bakterii. Jednak silny organizm umie si´
przed nimi broniç. Dlatego warto pami´taç, ˝e
nawet w przypadku lekkich przezi´bieƒ, gdy je-
steÊmy os∏abieni, nale˝y do maksimum zmniej-
szyç kontakty z innymi ludêmi. Na naszà odpor-
noÊç mo˝e fatalnie wp∏ynàç na przyk∏ad ekspe-
rymentowanie z dietami odchudzajàcymi!

Co to takiego?



4
temat na czasie

5
temat na czasie

Lędziny Teraz Lędziny Teraz

Zwyci´ski PiS
O ile jednak na ca∏ym Âlàsku

Platforma zdecydowanie ogrywa∏a
PiS – zdobywajàc w wielu miastach
i powiatach nawet dwukrotnà
przewag´ – o tyle w L´dzinach sta-
∏o si´ odwrotnie, Prawo i Sprawie-
dliwoÊç dosta∏o 13 procent wi´cej
g∏osów ni˝ Platforma Obywatel-
ska. Zresztà identycznà tendencj´
zauwa˝yç mo˝na w ca∏ym powie-
cie, a wyjàtek Bierunia, gdzie PiS
i Platforma zanotowa∏y niemal ide-
alny remis wynika raczej z faktu,
˝e na liÊcie Platformy by∏ bardzo
tu popularny Józef Berger, który

sam dosta∏ 25 procent oddanych
w Bieruniu g∏osów. W ogromnej
cz´Êci by∏y to nie g∏osy na PO lecz
na Bergera w∏aÊnie.

Zresztà Józef Berger równie˝ –
podobnie jak Alojzy Lysko - nie zo-
sta∏ parlamentarzystà, i tym sposo-
bem nasz powiat, który w poprzed-
nich wyborach mia∏ dwóch pos∏ów
teraz nie ma ˝adnego.

Platforma 
z Kutzem i Bergerem

W poprzednich wyborach Józef
Berger równie˝ nie od razu dosta∏
si´ do sejmu, bo zdoby∏ o kilkadzie-
siàt g∏osów za ma∏o i „wskoczy∏”
na zwolnione przez Andrzeja So-
Ênierza miejsce w sejmie, gdy So-
Ênierz zosta∏ szefem NFZ. Tym ra-
zem b´dzie mu trudno, bo z 5854
g∏osami ogó∏em zajà∏ na liÊcie Plat-
formy dopiero 9 miejsce, a ponie-
wa˝ partii przypad∏o tylko 7 man-
datów, wi´c przed Bergerem jest
jeszcze jeden „oczekujàcy” na
zwolnione miejsce.

Jednak w samym powiecie po-
twierdzi∏ Berger popularnoÊç,
w L´dzinach przegrywajàc na li-
Êcie Platformy tylko z liderem Ka-
zmierzem Kutzem (Kutz – 853 g∏o-
sy, Berger 744). Reszta kandyda-
tów PO by∏a u nas dla tej dwójki
tylko t∏em – ˝aden z pozosta∏ych
kandydatów nie zdoby∏ nawet 100
g∏osów.

A sama Platforma Obywatelska
RP dosta∏a w ca∏ym mieÊcie 2284
g∏osy co da∏o jej 35.49 procent. Par-
tia ta najlepiej wypada∏a w Ho∏du-
nowie, gdzie dostawa∏a w okolicach
38 procent, a najgorzej w Górkach,
gdzie dosta∏a 26 procent i w Starych
L´dzinach (OSP) gdzie dosta∏a 31
procent.

PiS – Górki 
i kilku popularnych
Zwyci´skie w mieÊcie Prawo

i SprawiedliwoÊç dosta∏o 3150 g∏o-
sów co da∏o 48,94 procent. Rekordo-
we wyniki dla PiS-u zanotowano

w Górkach (61,38 procent), a naj-
gorsze w gimnazjum ho∏dunowskim
– 42,01 procenta.

Zwolennicy PiS mieli jednak bar-
dzie zró˝nicowane preferencje, jeÊli
chodzi o konkretnego kandydata.

Wprawdzie lider listy minister Je-
rzy Polaczek wygra∏ zdecydowanie
(1517 g∏osów) przed wiceliderem,
szefem NFZ Andrzejem SoÊnierzem
(472 g∏osy)ale za ich plecami przy-
zwoicie punktowali mieszkaniec na-
szego powiatu Henryk Paruzel –

245, tak˝e tyszanin z Jaroszowca,
wi´c L´dzinom te˝ bliski Henryk
Drob – 222 i pos∏anka Maria Nowak
– 161 g∏osów.

Lewica 
tysko-mys∏owicka

W L´dzinach – jak w ca∏ym okr´-
gu – poza tà dwójkà próg wyborczy
5% przekroczy∏ jeszcze tylko LiD.
Komitet Lewica i Demokraci otrzy-
ma∏ w L´dzinach 571 g∏osów co da-
∏o mu 8,87 procenta. Tak s∏aby wy-
nik lewicy to zresztà te˝ na Âlàsku
rzadkoÊç, podobnie s∏abe wyniki
jak w powiecie bieruƒsko-l´dziƒ-
skim LiD notowa∏ jeszcze tylko
w powiecie miko∏owskim oraz na
przyk∏ad w okolicach Siedlec czy
Nowego Sàcza.

Na liÊcie LiD wygra∏ u nas lider
Andrzej Celiƒski ze 173 g∏osami
przed dwoma m∏odymi dzia∏acza-

mi: tyszaninem Markiem Niedba-
∏em (137) i mys∏owiczaninem Da-
riuszem Wójtowiczem (75). Zresztà
tendencja, ˝e na l´dziƒskich li-
stach dobrze punktujà tyszanie
(rzadziej mys∏owiczanie) jest bar-

dzo wyraêna i dowodzi bliskich jed-
nak zwiàzków z miastem, którego
20 lat temu by∏y L´dziny dzielnicà.
Dowodzà tego przecie˝ bardzo do-
bry do senatu wynik tyszanina Âli-
wiƒskiego i dobre wyniki do sejmu
wspomnianego Henryka Droba,

Niedba∏a czy Barbary Koniecznej
na liÊcie PSL-u.

PSL -dwoje liderów
Ludowcy u nas wprawdzie w ˝ad-

nej z komisji nie zbli˝yli si´ do 5 pro-
cent (najbli˝si tego byli jednak na
Palmowej). Jednak z niewielkiej licz-
by g∏osów, które dostali (218 g∏osów
czyli 3.39 procent) Konieczna dosta∏a
dok∏adnie tyle samo co lider listy Le-
szek Piotrowski – czyli po 46 g∏osów.

Warto jednak przypomnieç, ˝e
przed 10 laty Klemens Âcierski na
liÊcie PSL sam jeden dosta∏ w L´dzi-
nach wi´cej g∏osów, ni˝ teraz ca∏y
zwyci´ski PiS!

Plankton 
i frekwencja

Pozosta∏e partie, które nie wesz∏y
do parlamentu, tak˝e u nas stanowi-
∏y jedynie wyborcze t∏o. I tak Polska
Partia Pracy dosta∏a 110 g∏osów 
(1.71proc.), Samoobrona Rzeczpo-
spolitej Polskiej 54 g∏osy 0 . 8 4
(proc.), Liga Polskich Rodzin 49 g∏o-
sy (0.76 proc.)

Najwy˝sza frekwencja by∏a w SP
1 (58,26%), najni˝sza w SP 3 w Ho∏-
dunowie, (44,46) ale w innej komisji
w tej samej szkole wynios∏a a˝ 56,14
– drugi wynik w mieÊcie. ZaÊ drugi
najni˝szy wynik zanotowa∏ Zespó∏
Szkó∏ 44,92.

Tak 21 paêdziernika 2007 g∏osowa∏y L´dziny

Do sejmu - miasto pozosta∏o wierne PiS-owi
Powiat bieruƒsko-l´dziƒski jest niemal jedynym (!) na Górnym Âlàsku, gdzie
Prawo i SprawiedliwoÊç wygra∏o z Platformà Obywatelskà. Minimalnie PiS
wygra∏ jeszcze tylko w Pszczynie. Podobnie wyniki jak u nas by∏y natomiast
standardem w Ma∏opolsce, w Kielcach, Chrzanowie, Sandomierzu. Przy
czym sama stolica Ma∏opolski, Kraków, g∏osowa∏a tak jak... Âlàsk.

W mieÊcie wynik powy˝ej 100 g∏osów otrzyma∏o 10 kandydatów.
O 9 spoÊród nich piszemy powy˝ej. Ten dziesiàty, Leonard Ka-
czyƒski z PiS (112 g∏osów) swój niez∏y wynik zawdzi´cza bez wàt-
pienia identycznemu z premierem i prezydentem nazwisku.

Frekwencja w L´dzinach by∏a podobna do Êredniej krajowej
i wynios∏a 52,36%.

SpoÊród 12582 uprawnionych do urn posz∏o 6588 osób, z czego
oddano 6497 wa˝ne g∏osy.

W wyborach do senatu ka˝dy z nas mia∏
trzy g∏osy i wybieraliÊmy trzech senatorów.
I trzeba powiedzieç, ˝e L´dzinianie zag∏oso-
wali dziwnie. Do sejmu wybierali zasadniczo
Prawo i SprawiedliwoÊç, natomiast do senatu
postawili na kandydatów Platformy Obywa-
telskiej. Bowiem wybory do senatu wygra∏a
u nas kandydatka PO Krystyna Bochenek
z 2562 g∏osami, wyprzedzajàc Alojza Lysk´,
który przeszed∏ do PO z PiS-u w∏aÊnie. Pan
Alojzy dosta∏ 2437 g∏osów. Dopiero tu˝ za
nim uplasowali si´ – z niemal identycznym
wynikiem - dwaj kandydaci do senatu PiS-u.
Henryk Âliwiƒski – 2331 i Bronis∏aw Korfan-
ty. Kolejny kandydat Platformy Obywatel-
skiej, trener Antoni Piechniczek wypad∏ ju˝
znacznie s∏abiej, zdobywajàc 1688 g∏osów.

Za tà piàtkà w skali ca∏ego katowickiego
okr´gu ulokowa∏a si´ kandydatka lewicy.
Jednak w L´dzinach – te˝ tradycyjnie –
kandydat autonomii Âlàska wygra∏ z lewicà.
Autonomista Jerzy Bogacki dosta∏ 923 g∏o-
sy a Krystyna Doktorowicz (LiD) tylko 760.

Reszta to ju˝ tylko t∏o, Monika Paca do-
sta∏a 220 g∏osów, Adam S∏omka 191 a Jerzy
Drynda 147.

Alojzy Lysko nieznacznie
przegra∏ senacki mandat

Senatorami w okr´gu wybrano pierwszà
tak˝e w L´dzinach Krystyn´ Bochenek (po-

nad 255 tysi´cy g∏osów, zaledwie piàtego
w okr´gu Antoniego Piechniczka (207 tysi´-

cy)oraz czwartego w L´dzinach Bronis∏awa
Korfantego (nieca∏e 130 tysi´cy).

Alojzy Lysko przegra∏ trzeci senacki
mandat z Korfantym o niespe∏na siedem ty-
si´cy g∏osów (dosta∏ ich 123 302), wyprze-

dzajàc wyraênie Henryka Âliwiƒskiego (116
tysi´cy), Krystyn´ Doktorowicz (nieca∏e 90

tysi´cy) i Jerzego Bogackiego (52 tysiàce).
Wynik dobrze znanego w L´dzinach Alojze-

go Lyski trzeba uznaç za pora˝k´. Na Platfor-
m´ Obywatelskà do sejmu g∏osowa∏o w okr´-
gu 231 000 ludzi. Ta Platforma mia∏a trzech

kandydatów do senatu. Bochenkowà, Piech-
niczka i Lysk´ w∏asnie. Pierwsza dwójka do-

sta∏a wyniki podobne do sejmowych, nato-
miast na Alojzego Lysk´ zag∏osowa∏ ledwie co
drugi wyborca Platformy. Powiat l´dziƒsko-
bieruƒski jest zbyt ma∏y aby t´ tendencj´ od-
wróciç, zw∏aszcza, ˝e nawet tu Korfanty (PiS)
depta∏ mu po pi´tach, a Âliwiƒski (te˝ z PiS)
wygra∏ z Lyskà nawet w naszym powiecie.

Jedni lepiej, 
inni gorzej ni˝ partie

Jednak obaj kandydaci PiS dostali do se-
natu tylko troch´ gorszy wynik, ni˝ ich par-
tia do sejmu. Krystyna Doktorowicz z LiD
dosta∏a do senatu znacznie lepszy wynik,
ni˝ jej lista do sejmu. Tylko wi´c Alojzy Ly-
sko wypad∏ znacznie gorzej, ni˝ lista do sej-
mu partii, którà reprezentowa∏ (PO – 231
000, Lysko – 123 000).

Jednak gdyby zrobi∏ kampani´, to zapew-
ne miejsce w senacie by wywalczy∏. Bowiem
z Bronis∏awem Korfantym, który kampani´
mia∏ sporà, od Piekar i Rudy a˝ po Tychy
i Myslowice, przegra∏ przecie˝ Alojzy Lysko
nieznacznie. Poniewa˝ by∏by w wy˝szej
izbie przedstawicielem naszego powiatu,
trzeba powiedzieç „Szkoda”!

SpoÊród wszystkich osób
mieszkajàcych bàdê pracujà-
cych w L´dzinach zdecydowa-
nie najlepszy parlamentarny
wynik dosta∏ jeden z górników
do∏owych Ziemowita. Startu-
jàc na liÊcie w Krakowie l´-
dziƒski górnik zamieszka∏y
w Miedênej dosta∏ 7978 g∏o-
sów, wi´cej nawet ni˝ takie tu-
zy polityczne, jak startujàcy

w tym samym okr´gu Zbi-
gniew Wasserman.

Pan Stanis∏aw kandydowa∏
z pierwszego miejsca na liÊcie
Polskiej Partii Pracy. A ponie-
wa˝ by∏a to pierwsza z list, wi´c
pan Staszek by∏ pierwszym
kandydatem, którego nazwisko
rzuca si´ w oczy. No i rzuca∏o
si´ dobrze, bo górnik z Ziemo-
wita ma na nazwisko Ziobro.

Naturalny odruch zwolenników
PiS-owskiego ministra sprawie-
dliwoÊci zadzia∏a∏, i górnik Sta-
nis∏aw Ziobro dosta∏ prawie
8000 g∏osów.

Zwiàzkowcy z Sierpnia 80
twierdzà, ˝e ich kolega Stani-
s∏aw Ziobro jest bardzo dobrym
dzia∏aczem, jednak on sam uni-
ka rozmów o polityce jak ognia.
ZaÊ jego ˝ona Êmieje si´ z niedo-

wierzaniem, ˝e jeÊli mà˝ dosta∏
taki wynik to chyba tylko za na-
zwisko.

- Stach nie prowadzi∏ przed
wyborami ˝adnej kampanii, na-
wet nie by∏ w Krakowie – zdra-
dza prasie.

Jednak Stanis∏aw Ziobro po-
s∏em nie zostanie, gdy˝ jego li-
sta PPP nie przekroczy∏a progu
wyborczego.

Popularny Staszek z Ziemowita

Do senatu – kandydaci PO przed PiS

Alojzy Lysko i Józef Berger - jeszcze kilka tygodniu temu byli pos∏ami z naszego powiatu. Teraz nie uda∏o im si´ dostaç do parla-

mentu, chocia˝ obaj uzyskali dobre wyniki.

Jerzy Polaczek, lider listy PiS, dosta∏

w L´dzinach najwi´cej g∏osów.
Tak g∏osowa∏y L´dziny

RekordziÊci – iloÊç
g∏osów oddanych 
w L´dzinach na

kandydatów do sejmu
(uwzgl´dniono

kandydatów, którzy
dostali ponad 100

g∏osów)

Wybory do senatu 
w L´dzinach 

(w nawiasie wynik
w ca∏ym okr´gu):

Pos∏ami w okr´gu katowickim wybrano (w nawiasie iloÊç otrzymanych w okr´gu
g∏osów).  PiS: Jerzy POLACZEK  (56018), Andrzej SOÂNIERZ  (27758), Grzegorz
TOBISZOWSKI (13984), Maria NOWAK  (9718)  PO: Kazimierz KUTZ  (113280),

Danuta PIETRASZEWSKA (22790),  Jerzy ZI¢TEK (11886), Marek PLURA (10528),
Jan RZYME¸KA (8958), Marek WÓJCIK (8870), El˝bieta PIERZCHA¸A (8553) LiD:
Andrzej CELI¡SKI (20338)



Istnieje kilka rodzajów oczyszczal-
ni. Wybór jednego z nich zale˝y po
cz´Êci od posiadacza posesji, po cz´Êci
jednak tak˝e zwiàzany jest z warun-
kami geologicznymi, jakie wyst´pujà
w danym miejscu.

Oczyszczalnie
Êcieków z drena˝em

rozsàczajàcym
Mo˝na je stosowaç wówczas, gdy

nie wyst´puje problem wysokiego po-
ziomu wód gruntowych (min. gru-
boÊç warstwy przepuszczalnej to 1,5
m, liczàc od dolnej kraw´dzi drenów
do powierzchni zwierciad∏a wód
gruntowych) oraz grunt jest w odpo-
wiednim stopniu przepuszczalny.
Niezb´dne jest równie˝ dysponowa-
nie wymaganà powierzchnià terenu
pod drena˝.

Wszystkie oczyszczalnie typu dre-
na˝owego sk∏adajà si´ z dwóch za-
sadniczych elementów:

- osadnika gnilnego - w którym za-
chodzà procesy fermentacji beztleno-
wej osadów;

- uk∏adu drena˝owego - ze stu-
dzienkà rozdzielczà, drenami, oraz
zakoƒczenia studzienkà zamykajàcà
lub wylotami napowietrzajacymi.

Wa˝nà sprawà przy monta˝u ta-
kiej oczyszczalni przydomowej jest
sposób odprowadzenia wytwarza-
nych w osadniku gazów oraz odwen-
tylowanie drena˝u rozsàczajàcego.

Przydomowa roÊlinna oczyszczal-
nia Êcieków

RoÊlinnoÊç bagienna jest najbogat-
sza w systemy enzymatyczne i spe-
cyficznà rozk∏adajàcà resztki bia∏ko-
wo-t∏uszczowe flor´ bakteryjnà.
I dlatego jest bardzo wa˝nym ele-

mentem “czyszczàcym” Êrodowisko.
Ten naturalny element wykorzystu-
je si´ te˝ w oczyszczalniach.

W porównaniu do innych syste-
mów - roÊlinne oczyszczalnie Êcieków
mogà byç praktycznie zak∏adane we
wszystkich rodzajach pod∏o˝a i tam,
gdzie inne systemy odprowadzenia
oczyszczanych Êcieków sà bezradne -
tak jak to ma miejsce w przypadku
t∏ustych, zwi´z∏ych glin twardopla-
stycznych. W∏aÊnie hydrofitowe
oczyszczalnie Êcieków tam sà najbar-
dziej ekonomiczne i wr´cz idealne do
zainstalowania, bo nie trzeba wów-
czas stosowaç folii izolujàcej oczysz-
czalni´ od pod∏o˝a.

Oczyszczalnia 
biologiczna 

z wykorzystaniem
osadu czynnego,

który stanowi 
mieszanin´ 

mikroorganizmów
W tym procesie oczyszczania Êcie-

ków nie stosuje si´ ˝adnych Êrodków
chemicznych. Âcieki doprowadzane
sà do osadnika wst´pnego, gdzie na-
st´puje ich rozdzia∏ na cz´Êci sta∏e
i cz´Êci p∏ynne. Osad zbiera si´ na
dnie, natomiast ciecz zwana „szarà
wodà” dostaje si´ przelewem do ko-
mory napowietrzania, gdzie wraz
z osadem czynnym poddawana jest
okresowo intensywnemu napowie-
trzaniu przez system dyfuzorów.
Dzi´ki temu osad rozk∏ada zanie-
czyszczenia w Êciekach na substancje
proste. Âcieki oczyszczone dostajà si´
do osadnika wtórnego, gdzie nast´-
puje oddzielenie od zawiesin osadu
czynnego. Oczyszczone Êcieki wyp∏y-

wajà przelewem z oczyszczalni. Po
czym dalej odprowadzone sà Êcieki
do odbiornika.

Oczyszczalnie 
biologiczne 
typu SBR

Oczyszczalnie tego typu tak˝e wy-
korzystujà osad czynny do oczyszcza-
nia Êcieków, jednak˝e wszystkie pro-
cesy biologiczne realizowane sà
w jednym zbiorniku podzielonym na
3 komory. W poszczególnych seg-
mentach zachodzi:

- oczyszczanie wst´pne (komora
wst´pna),

- mieszanie i napowietrzanie (ko-
mora osadu czynnego, lub biologicz-
na komora nitryfikacji z wk∏adem
z tworzywa sztucznego),

- sedymentacja i recyrkulacja osa-
du do komory wst´pnej (komora
wtórna).

Kiedy ju˝ zdecydujemy si´ na
oczyszczalni´, musimy jeszcze wie-
dzieç, jak du˝a jest nam potrzebna.
W tym celu stosuje si´ specjalne
wzory.

Obliczanie 
parametrów 
oczyszczalni

Po = (n x q) x 3
gdzie:
Po - pojemnoÊç osadnika wst´pne-

go (gnilnego)
n - liczba mieszkaƒców
q - iloÊç Êcieków - 150l
Przyk∏ad: Domek jednorodzinny,

w którym mieszkajà 4 osoby:
Po = (4 x 150l) x 3= 1800l = 1,8 m3
- dobieramy wi´c oczyszczalni´

z osadnikiem 1,8m3
Stosowanie biopreparatów wp∏y-

wa korzystnie na dzia∏anie oczysz-
czalni i stanowi, obok usuwania osa-
du (raz na 1-2 lata), jedyne koszty
zwiàzane z jej eksploatacjà.

Przy wyborze miejsca lokalizacji
oczyszczalni nale˝y zapewniç mo˝li-
woÊç dojazdu taboru asenizacyjnego
usuwajàcego okresowo – oczywiÊcie
o wiele rzadziej ni˝ w przypadku
szamba – osady.

Wszystko to wydaje si´ bardzo
skomplikowane osobie nie majàcej
kontaktu z oczyszczalniami. Jednak
ju˝ na etapie wyboru oczyszczalni
mieszkaƒcy b´dà mogli liczyç na do-
radztwo w spó∏ce Partner i oczywi-
Êcie u producentów.
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Przepisy ochrony Êrodowiska dotyczàce oczyszczalni
indywidualnych wynikajà z ustaw: Prawo wodne z 18 lip-
ca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z póêniejszy-
mi zmianami) oraz Prawo ochrony Êrodowiska z 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z póêniej-
szymi zmianami). Zgodnie z zapisami Prawa wodnego
(art. 36), wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczo-
nych Êcieków, w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 5 m3 na dob´ na
terenie b´dàcym w∏asnoÊcià inwestora, zalicza si´ do tzw.
zwyk∏ego korzystania z wód, które nie wymaga pozwole-
nia wodnoprawnego. Jednak prawo to nie upowa˝nia do
wykonania urzàdzeƒ wodnych bez wymaganego pozwole-
nia wodnoprawnego. Art. 9, ust. 1, pkt. 19 definiuje urzà-
dzenie wodne oraz zawiera list´ obiektów, które nale˝y
rozumieç pod tym poj´ciem. Zalicza si´ tu m.in. wyloty
urzàdzeƒ kanalizacyjnych s∏u˝àce do wprowadzania Êcie-
ków do wód lub urzàdzeƒ wodnych. Tak wi´c projekt
przydomowej oczyszczalni Êcieków posiada 2 warianty:

Pierwszy wariant:
- gdy odprowadzamy Êcieki do gruntu lub wód stano-

wiàcych naszà w∏asnoÊç. W takim przypadku:

- nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie przez w∏aÊciciela gruntu do ziemi albo
wody powierzchniowej stanowiàcej jego w∏asnoÊç Êcie-
ków powstajàcych w gospodarstwie domowym i indywi-
dualnym gospodarstwie rolnym, wymagane jest pozwo-
lenie na:

- wykonanie urzàdzeƒ zabezpieczajàcych wody przed
zanieczyszczeniem.

- eksploatacj´ tego rodzaju urzàdzeƒ.
Drugi wariant:
- gdy odprowadzamy Êcieki do gruntu lub wód nie sta-

nowiàcych naszej w∏asnoÊci. Wówczas jest wymagane po-
zwolenie na szczególne korzystanie z wód.

Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jaki-
mi powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie okre-
Êla po∏o˝enie zbiorników bezodp∏ywowych na nieczystoÊci
ciek∏e na danym terenie, odleg∏oÊç przewodów rozsàcza-
jàcych kanalizacj´ indywidualnà od studni oraz odpro-
wadzenie wód opadowych.

Przepisy ochrony Êrodowiska

Warunki, które nale˝y spe∏niaç przed przystàpieniem do budowy
oczyszczalni okreÊla Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 roku
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póêniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 29,
ust. 1, pkt. 3, indywidualna oczyszczalnia Êcieków o wydajnoÊci do 7,50
m3 na dob´ nie wymaga pozwolenia na budow´. Podlega natomiast obo-
wiàzkowi zg∏oszenia w∏aÊciwemu organowi (art. 30, ust. 1, pkt. 1 - orga-
nem w∏aÊciwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (Prawo ochro-
ny Êrodowiska, art. 378, ust. 3, pkt. 3). Do rozpocz´cia eksploatacji
oczyszczalni mo˝na przystàpiç, je˝eli organ w∏aÊciwy do przyj´cia zg∏o-
szenia w terminie 30 dni od dnia dor´czenia zg∏oszenia nie wniesie sprze-
ciwu w drodze decyzji (Prawo ochrony Êrodowiska, art. 152, ust. 4)).

W zg∏oszeniu nale˝y okreÊliç rodzaj, zakres i sposób wykonania robót
budowlanych oraz termin ich rozpocz´cia. Starostwa posiadajà gotowe
formularze wniosków.

W∏aÊciwy organ mo˝e na drodze postanowienia zobowiàzaç zg∏aszajà-
cego do uzupe∏nienia dokumentów z∏o˝onych wraz z wnioskiem. Je˝eli
przez 30 dni od zg∏oszenia inwestor nie otrzyma ˝adnego dokumentu,
oznacza to, ˝e zg∏oszenie zosta∏o zaakceptowane. Do budowy nale˝y
przystàpiç najpóêniej w ciàgu 2 lat od terminu rozpocz´cia budowy po-
danego w zg∏oszeniu.

Oczyszczalnia a prawo budowlane

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
Oko∏o 30 domów nie zostanie pod∏àczonych do budowa-
nej przy pomocy pieni´dzy z UE kanalizacji. G∏ównie
z przyczyn odleg∏oÊci od innych zabudowaƒ – nielogicz-
nym jest przecie˝ ciàgni´cie kilkuset metrów rury do jed-
nego domu. Podobnie i B∏´dów – kilka tamtejszych pose-
sji jeÊli ju˝ zostanie przy∏àczonych do kanalizacji, to
w Che∏mie Âlàskim.
Co jednak wcale nie oznacza, ˝e domy te znajdà si´ poza
l´dziƒskim programem kompleksowej kanalizacji. W wielu

cz´Êciach Êwiata, w USA, krajach skandynawskich, ale te˝
na przyk∏ad w Bojszowach, problem kanalizacji w gminie
rozwiàzuje si´ poprzez ma∏e oczyszczalnie przydomowe.
I w∏aÊnie takie ma∏e oczyszczalnie sà propozycjà miasta
dla posiadaczy tych kilkudziesi´ciu domów. OczywiÊcie
miasto na wszelkie sposoby – tak˝e finansowe – pomo˝e
w ich pod∏àczeniu na swojej posesji.
A poni˝ej znajduje si´ przygotowany w spó∏ce Partner tekst,
w∏aÊnie na temat przydomowych oczyszczalni.



7
miejskie sprawy

Lędziny Teraz

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami z 21 sierpnia 1997r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póên. zmianami/ oraz Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÊnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowaƒ na zbycie nieruchomoÊci
(Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108),

BURMISTRZ MIASTA L¢DZINY OG¸ASZA
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzeda˝ niezabudowanych nieruchomoÊci gruntowych po∏o˝onych w L´dzinach, obr´b Smardzo-
wice, km. 1 przy ul. Zacisze, zapisanych w ksi´dze wieczystej KA1T/00018576/7 Sàdu Rejonowego
w Tychach jako w∏asnoÊç Gminy L´dziny:

dzia∏ka powierzchnia w m2 poz. rej. gruntów klasyfikacja gruntów
871/51 1000 G-244 R - VI
872/51 1000 G-244 R - VI

Przedmiotowe nieruchomoÊci po∏o˝one sà bezpoÊrednio przy nieutwardzonej drodze gruntowej ul.
Zacisze, sàsiadujà z niezabudowanymi nieruchomoÊciami o identycznym przeznaczeniu, w dalszym sà-
siedztwie znajdujà si´ nieruchomoÊci zabudowane domami jednorodzinnymi. Dzia∏ki po∏o˝one na tere-
nie nieznacznie zró˝nicowanym wysokoÊciowo, o ∏agodnym spadku w kierunku zachodnim, tj. do ul. Za-
cisze. NieruchomoÊci sà niezabudowane, nieogrodzone, nieuzbrojone i niezagospodarowane.

Przedmiotowe nieruchomoÊci nie sà obj´te planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z za-
pisem studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta L´dziny przedmio-
towe dzia∏ki po∏o˝one sà na terenie oznaczonym jako strefa mieszkaniowo-us∏ugowa.

W pobli˝u dzia∏ek znajduje si´ uzbrojenie techniczne: linia energetyczna niskiego napi´cia, sieç wo-
dociàgowa, sieç gazowa oraz kanalizacja ogólnosp∏awna przebiegajàca wzd∏u˝ zachodnich granic
przedmiotowych dzia∏ek. 

Dzia∏ka nr 871/51 posiada kszta∏t trapezu zbli˝onego formà do prostokàta, który d∏u˝szà podstawà (li-
czàcà ok. 25 m) przylega do ul. Zacisze. Dzia∏ka nr 872/51 ma kszta∏t regularnego prostokàta o wymia-
rach ok. 42 m x 24 m. 

Powy˝sze dzia∏ki poroÊni´te sà kilku, a nawet kilkunastoletnimi drzewami i krzewami samosiejkami.
Cena nieruchomoÊci uwzgl´dnia nak∏ady, które nowonabywca poniesie na ich wykarczowanie.

W przypadku wystàpienia w obr´bie nabytych nieruchomoÊci sieci nie ujawnionych na istniejàcych
mapach i w dokumentach a kolidujàcych z zamierzonà inwestycjà, Gmina L´dziny nie b´dzie ponosi
z tego tytu∏u ˝adnej odpowiedzialnoÊci.

Cena wywo∏awcza dzia∏ki: 
871/51 wynosi 50.000,00 z∏ (s∏ownie: pi´çdziesiàt tysi´cy z∏otych)
872/51 wynosi 52.000,00 z∏ (s∏ownie: pi´çdziesiàt dwa tysiàce z∏otych)
Postàpienie w przetargu (dla ka˝dej nieruchomoÊci oddzielnie) nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1% ceny

wywo∏awczej nieruchomoÊci, z zaokràgleniem w gór´ do pe∏nych dziesiàtek z∏otych.
Do ceny nieruchomoÊci wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów

i us∏ug VAT w wysokoÊci 22%.
Ca∏a cena sprzeda˝y nieruchomoÊci musi byç uiszczona w ca∏oÊci przed zawarciem umowy notarial-

nej. Za potwierdzenie wp∏aty przyjmuje si´ dat´ uznania rachunku bankowego UM L´dziny.
Ponadto osoba, która wygra przetarg, zobowiàzana jest do poniesienia wszelkich kosztów zwiàza-

nych z nabyciem nieruchomoÊci.
Wadium ustalone zosta∏o w wysokoÊci:
7.500,00 z∏ (s∏ownie: siedem tysi´cy pi´çset z∏otych) dla dzia∏ki 871/51,
7.800,00 z∏ (s∏ownie: siedem tysi´cy osiemset z∏otych) dla dzia∏ki 872/51.

Warunkiem przystàpienia do przetargu jest:
wniesienie wadium najpóêniej do dnia 19 listopada 2007 r. w formie przelewu bankowego na rachu-

nek bankowy Urz´du Miasta L´dziny: PKO BP S.A. O/L¢DZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211.
Za dzieƒ wp∏aty wadium uznaje si´ wp∏yw Êrodków na rachunek bankowy Urz´du Miasta L´dziny.
Wadium mo˝e byç wniesione równie˝ w obligacjach Skarbu Paƒstwa lub papierach wartoÊciowych

dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium zwraca si´ niezw∏ocznie po odwo∏aniu albo zamkni´ciu przetargu, jednak nie póêniej ni˝

przed up∏ywem 3 dni od dnia odwo∏ania, zamkni´cia, uniewa˝nienia przetargu lub zakoƒczenia przetar-
gu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniàdzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra∏, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomoÊci.

Wadium wniesione w innej formie ni˝ w pieniàdzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra∏,
podlega zwrotowi niezw∏ocznie po wp∏aceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomoÊci.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania si´ uczestnika, który przetarg wygra∏ od zawarcia umo-
wy kupna ustalonej przez Burmistrza Miasta L´dziny.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy winni przed∏o˝yç Komisji Przetargowej:
dowód wniesienia wadium (orygina∏),
dokument to˝samoÊci,
osoby reprezentujàce uczestników przetargu, winny posiadaç udzielone im pe∏nomocnictwa do wzi´-

cia udzia∏u w przetargu.
Przetargi odb´dà si´ w dniu 23 listopada 2007 r.

o godz. 14.30 dla dzia∏ki 871/51
o godz. 15.00 dla dzia∏ki 872/51

w sali 013 Urz´du Miasta L´dziny przy ul. L´dziƒskiej 55.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargów udziela Wydzia∏ Geodezji, Gospodarki

NieruchomoÊciami i ¸adu Przestrzennego, pok. 203-204, tel. (032) 21-66-511 wew. 36, 28 w godz. od
7.30 do 15.30.

Og∏oszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, na stronie internetowej UM L´dziny – w biuletynie
informacji publicznej (www.ledziny.pl) oraz na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta L´dziny w terminie od
dnia 16.10.2007 r. do dnia 23.11.2007 r. (do dnia przetargu).

O G ¸ O S Z E N I E O G ¸ O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami z 21 sierpnia 1997r. (Dz. U.

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póên. zmianami/ oraz Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÊnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowaƒ na zbycie nieruchomoÊci
(Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108),

BURMISTRZ MIASTA L¢DZINY OG¸ASZA
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzeda˝ niezabudowanej nieruchomoÊci gruntowej po∏o˝onej w L´dzinach, obr´b L´dziny, km. 5
przy ul. Oficerskiej, zapisanej w ksi´dze wieczystej KA1T/00021882/9 Sàdu Rejonowego w Tychach ja-
ko w∏asnoÊç Gminy L´dziny:

dzia∏ka powierzchnia w m2 poz. rej. gruntów klasyfikacja gruntów/pow.
2639/82 2240 G-1575 Ps-V 1943 m2

dr 297 m2

Dzia∏ka posiada kszta∏t zbli˝ony do trapezu prostokàtnego, przy czym kàt prosty usytuowany jest przy
zachodniej granicy, tj. przy ul. Oficerskiej. Zachodnià granicà przylega do pasa drogowego ul. Oficer-
skiej, od po∏udnia sàsiaduje z nieruchomoÊcià zabudowanà budynkiem przemys∏owym (hurtownia), od
pó∏nocy z dzia∏kà przeznaczonà pod lokalnà drog´ dojazdowà, zaÊ w pozosta∏ych kierunkach (wschód
i po∏udniowy-wschód) otoczona jest niezabudowanymi terenami o podobnym przeznaczeniu. Jest to te-
ren p∏aski, ogrodzony tylko od strony po∏udniowej, nieuzbrojony, niezabudowany, poroÊni´ty trawà. Ist-
nieje mo˝liwoÊç pe∏nego uzbrojenia nieruchomoÊci w wodociàg, energi´ elektrycznà i gaz z sieci prze-
biegajàcej w pobli˝u nieruchomoÊci.

Przedmiotowa nieruchomoÊç nie jest obj´ta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z za-
pisem studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta L´dziny nierucho-
moÊç po∏o˝ona jest na terenie oznaczonym jako tereny produkcyjno-us∏ugowe.

Cena wywo∏awcza dzia∏ki: 90.000,00 z∏ (s∏ownie: dziewi´çdziesiàt tysi´cy z∏otych).
Postàpienie w przetargu nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1% ceny wywo∏awczej nieruchomoÊci, z zaokrà-

gleniem w gór´ do pe∏nych dziesiàtek z∏otych.
Do ceny nieruchomoÊci wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów

i us∏ug VAT w wysokoÊci 22%.
Ca∏a cena sprzeda˝y nieruchomoÊci musi byç uiszczona w ca∏oÊci przed zawarciem umowy notarial-

nej. Za potwierdzenie wp∏aty przyjmuje si´ dat´ uznania rachunku bankowego UM L´dziny.
Ponadto osoba, która wygra przetarg, zobowiàzana jest do poniesienia wszelkich kosztów zwiàza-

nych z nabyciem nieruchomoÊci.
Wadium ustalone zosta∏o w wysokoÊci: 13.500,00 z∏ (s∏ownie: trzynaÊcie tysi´cy pi´çset z∏otych).
Warunkiem przystàpienia do przetargu jest:
wniesienie wadium najpóêniej do dnia 19 listopada 2007 r. w formie przelewu bankowego na rachu-

nek bankowy Urz´du Miasta L´dziny: PKO BP S.A. O/L¢DZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211.
Za dzieƒ wp∏aty wadium uznaje si´ wp∏yw Êrodków na rachunek bankowy Urz´du Miasta L´dziny.
Wadium mo˝e byç wniesione równie˝ w obligacjach Skarbu Paƒstwa lub papierach wartoÊciowych

dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium zwraca si´ niezw∏ocznie po odwo∏aniu albo zamkni´ciu przetargu, jednak nie póêniej ni˝

przed up∏ywem 3 dni od dnia odwo∏ania, zamkni´cia, uniewa˝nienia przetargu lub zakoƒczenia przetar-
gu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniàdzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra∏, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomoÊci.

Wadium wniesione w innej formie ni˝ w pieniàdzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra∏,
podlega zwrotowi niezw∏ocznie po wp∏aceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomoÊci.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania si´ uczestnika, który przetarg wygra∏ od zawarcia umo-
wy kupna ustalonej przez Burmistrza Miasta L´dziny.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy winni przed∏o˝yç Komisji Przetargowej:
dowód wniesienia wadium (orygina∏),
dokument to˝samoÊci,
osoby reprezentujàce uczestników przetargu, winny posiadaç udzielone im pe∏nomocnictwa do wzi´-

cia udzia∏u w przetargu.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 23 listopada 2007 r. o godz. 15.30
w sali 013 Urz´du Miasta L´dziny przy ul. L´dziƒskiej 55.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydzia∏ Geodezji, Gospodarki
NieruchomoÊciami i ¸adu Przestrzennego, pok. 203-204, tel. (032) 21-66-511 wew. 36, 28 w godz. od
7.30 do 15.30.

Og∏oszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, na stronie internetowej UM L´dziny – w biuletynie
informacji publicznej (www.ledziny.pl) oraz na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta L´dziny w terminie od
dnia 16.10.2007 r. do dnia 23.11.2007 r. (do dnia przetargu).
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Pizza na miejscu i z dostawà do domu

Pizzeria 
SSYY&&TTAA

Imielin ul. Kowalska 1 (centrum)

tel. (0-32) 223-98-61
czynne 12.00-22.00, 

zamówienia przyjmujemy do 21.45
Powy˝ej 26 z∏otych DOSTAWA DO L¢DZIN GRATIS

reklama

16 listopada 2007r w Gimnazjum z Oddzia∏ami Integracyjnymi
nr 2 im. G. Morcinka, przy ulicy Ho∏dunowskiej w L´dzinach odb´-
dzie si´ szkolenie dla m∏odzie˝y pt. „Czym skorupka za m∏odu …-
nauczmy m∏odzie˝ ratowaç ˝ycie”.

Przedsí wzí cie realizowane jest ze Êrodków Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga. Autorami pomys∏u i jego realizatorami
sà pracownicy Banku Handlowego w Warszawie S.A. pod kierow-
nictwem Roberta Marszo∏ka, przy wspó∏pracy dyrektora szko∏y
Henryka Barcika i grona pedagogicznego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania
pierwszej pomocy w nag∏ych wypadkach oraz nauczenie ich odpo-
wiedniej reakcji w sytuacji zagro˝enia zdrowia lub ̋ ycia osób trzecich.

Âwiatowy Dzieƒ Citi dla Spo∏ecznoÊci
W ho∏dunowskim gimnazjum pojawi∏y si  ́wysoko

cenione w Êwiecie, a ma∏o znane w Polsce komputery
– czyli Macintosh (Apple IMC). Znakiem firmowym
„mac-a” jest jab∏ko. Ich zaletà z punktu widzenia szko-
∏y jest chocia˝by to, ˝e pracujà one na innym systemie
operacyjnym ni  ̋windows (czy linux), wi´c nie da si´
na nich graç w najpopularniejsze gry komputerowe.
JeÊli natomiast idzie o oprogramowanie oÊwiatowe, ap-
ple wcale nie ust´pujà innym komputerom. Sprz´t ten
trafi∏ do gimnazjum dzi´ki projektowi „Pracownie
komputerowe dla szkó∏”- edycja 2007. Jest to projekt
wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej.

Jab∏uszka w G2

W poprzednim numerze zamieÊciliÊmy wizualizacj´ rozbudowy Szko∏y Podstawowej nr 1
w L´dzinach. Publikacja ta bardzo si´ spodoba∏a, wielu mieszkaƒców zwraca∏o si´ do nas z py-
taniami czy b´dà kolejne, bowiem pozwalajà one dok∏adniej poznaç zamierzenia w∏adz miasta.

Takie wizualizacje dok∏adniej wyjaÊniajà, co i gdzie ma powstaç – mówili nasi czytelnicy.
Wychodzàc naprzeciw tym oczekiwaniom publikujemy kolejnà wizualizacj´. Wprawdzie od

kilku ju˝ miesi´cy mo˝na jà oglàdaç w urz´dzie, ale nie ka˝dy ma tam obowiàzek zaglàdaç,
nie ka˝dy te˝, kiedy do urz´du przychodzi, ma czas oglàdaç wystaw´.

SpoÊród kilku wizualizacji, które w ostatnim okresie stworzono wybraliÊmy w∏aÊnie t´ –
a to z powodu nadchodzàcego 1 listopada, Wszystkich Âwi´tych. Bowiem w planach miasta
jest uczynienie z wàwozu obok parkingu, wzd∏u˝ Zabytkowej prowadzàcej na Klimonta, jed-
nej z wizytówek miasta. Elegancki parking, odnowiona kapliczka i uczynienie z tego miejsca
Êcie˝ki rowerowej z urokliwymi ∏awkami, to zasadnicza cz´Êç tego projektu. Ale lepiej ni˝ s∏o-
wa przemawia przecie˝ obraz (widoczne na wizualizacjach brama i mur to oczywiÊcie brama
i mur l´dziƒskiego cmentarza).

To b´dzie urokliwe miejsce




