
Spotkania w∏adzy z miesz-
kaƒcami, albo te˝ mieszkaƒców
z w∏adzà (zale˝y, z której strony
si´ siedzi) wiele uczà o mieÊcie.
Chocia˝by tego, ˝e dobra w∏a-
dza utrafia w oczekiwania.

Przy okazji tych spotkaƒ po-
jawi∏ si´ te˝ wàtek naszego
miesi´cznika. WczeÊniej ju˝
mieszkanka pisa∏a o tym do
urz´du, teraz te˝ kilku pyta∏o.
No wi´c musz´ wyjaÊniç rekla-
m´ firmy Kwant w miesi´czni-
ku samorzàdowym.

Ja rozumiem, ˝e komuÊ mo-
g∏a nie podobaç si´ reklama
hurtowni alkoholu. Sam przez
chwil´ mia∏em mieszane uczu-
cia. Ale reklama hurtowni, to
nie reklama alkoholu. 

Reklama alkoholu brzmia∏a-
by tak: najtaƒsze piwo w mie-
Êcie; u nas wino Jabolek po
2,40; Soplica - to jest ˝ycie! 

A informacja, ˝e w mieÊcie
jest hurtowania alkoholu, któ-
ra odbierze wódk´ kupionà ale
nie wypità... Zakazu takiej re-
klamy nie ma, firma dzia∏a le-
galnie, wi´c gazecie NIE
WOLNO odmówiç zamieszcze-
nia takiej reklamy. Prawo na
to nie zezwala. Ja wiem, ˝e
w mieÊcie by∏ przez trzy lata
taki jeden, który po swojemu
uwa˝aniu okreÊla∏, komu re-
klam´ zamieÊci, a komu nie.
On ∏ama∏ prawo prasowe -
i pewnie nawet o tym nie wie-
dzia∏ (a mo˝e wiedzia∏, tylko
uwa˝a∏, ˝e jego biuletynu pra-
wo prasowe nie dotyczy, bo to
˝adna prasa?). Ja prawo pra-
sowe znam - dlatego reklamy
odmówiç nie mog∏em. JeÊli
przyjdzie nast´pny podobny
klient, te˝ nie b´d´ móg∏ odmó-
wiç. To tak jak z kieliszkiem
w Kielcach. Po prostu si´ nie
odmawia.

Zresztà ka˝de delikatesy
handlujà gorza∏à. To i im po-
winienem odmówiç? Ka˝da
restauracja serwuje wód´, to
jej te˝? No i sk∏adom budow-
lanym, bo tam sprzedajà klej,
który wàchajà nieletnie çpu-
ny... 

W L´dzinach mieszka Ma∏-
gosia Klecka, jedna z najbar-
dziej znanych w Polsce prze-
ciwniczek picia (choç g∏ównie
przez kobiety w stanie b∏ogos∏a-
wionym). Naukowe relacje
miedzy Ma∏gosià, alkoholem
a cià˝à rozs∏awiajà L´dziny
w kraju i poza nim. I jakoÊ
Ma∏gosia, czytujàca LT od de-
ski do deski, nic do tej reklamy
nie mia∏a. To dla mnie te˝ pe-
wien sygna∏.

I to by by∏o na tyle - oczywi-
Êcie poza takim drobiazgiem, ˝e
wszystkim którzy czujà si´
dzieçmi, sk∏adam serdeczne ˝y-
czenia z okazji 1 czerwca.

DYRDA

Dyrdyma∏ki

Nie wolno
odmawiaç

Na spotkaniu l´dziƒskich ap-
tekarzy z przedstawicielami po-
wiatu postanowiono, ˝e w L´-
dzinach b´dà ca∏odobowe dy˝u-
ry aptek. Nie trzeba wi´c b´dzie
po lekarstwa jeêdziç w Êwi´to
czy w nocy do Tychów albo do
Mys∏owic. Apteki zacznà dy˝u-
rowaç od wrzeÊnia.

- To dla nas du˝e obcià˝enie,
trzeba zap∏aciç za dy˝ur farma-
ceucie. Ciekawe wi´c ilu ludzi
b´dzie w nocy przychodzi∏o do
dy˝urujàcej apteki. Pocieszamy
si´ tylko, ˝e jeÊli b´dà to L´dzi-
ny, to przyjadà te˝ ludzie z Bie-
runia a nawet Jaroszowca, do
Ho∏dunowa zaÊ trafià te˝ chorzy
z Imielina czy Che∏mu. Pytanie
jedynie, jak tam informowaç
o dy˝urach l´dziƒskich aptek –
mówi nam jeden z aptekarzy.

B´dà 
dy˝ury 
aptek

Po raz kolejny spotkali si´ sa-
morzàdowcy powiatu bieruƒ-
sko-l´dziƒskiego aby rozegraç
na naszej hali turniej w pi∏k´
no˝nà. I podobnie jak zazwy-
czaj , nasi pokonali wszystkich,
nie przegrywajàc ani jednego
spotkania. Wyczyn to tym
wi´kszy, ˝e pozosta∏e ekipy
mia∏y po kilku rezerwowych
graczy, którzy zmieniali si´
w meczu, a nasi ca∏y turniej za-
grali jednym bramkarzem
i czterema zawodnikami w po-
lu. Bez ani jednego zmiennika!

Tym bramkarzem by∏ Marian
Ptaszkowski (radny) a zawod-
nikami w polu Piotr Gorzeƒ
(przewodniczàcy RM), Mariusz
˚o∏na (wiceburmistrz), Jacek
Saternus i Krzysztof Âmi∏owski
(urz´dnicy samorzàdowi). Ten
przedostatni zosta∏ zarazem
królem strzelców turnieju.
W najdziwniejszej roli wystàpi∏
zaÊ Piotr Gorzeƒ - turniej by∏
o puchar przewodniczàcego RM
w L´dzinach, wi´c Gorzeƒ-fun-
dator musia∏ gratulowaç Gorze-
niowi-zawodnikowi.

Nasi
wygrali

- Na osiemnasty festyn We Dwo-
rze czekaliÊmy 5 lat i 8 dni. Po-
przednia w∏adza nie by∏a bowiem
zainteresowana, by l´dzinioki ba-
wi∏y si´ na festynie – wita∏ zebra-
nych na Stawiskach Emil Piàtek.

RzeczywiÊcie poprzedni festyn
mia∏ miejsce w maju 2002 roku.

Ale na szcz´Êcie tej przerwy pra-
wie nie by∏o widaç. Monika Bed-
norz choç nieco starsza nadal moc-
nym g∏osem mówi∏a swe wiersze,

starszy Wies∏aw Bigos nadal pre-
zentowa∏ swoje techniki walk, inni
podobnie. Przez imprez´ przewin´-
∏o si´ chyba ze 2000 ludzi, czyli pra-
wie ca∏e stare L´dziny. A znak cha-
rakterystyczny tego festynu,
ogromna fojera, Êwieci∏a ∏unà wy-
raênà w Ho∏dunowie i w Jaroszo-
wicach.

Festyn - po pi´ciu latach i oÊmiu dniach

Dzieƒ Bibliotekarza a nawet ca∏y
maj - to okres sk∏aniajàcy do reflek-
sji nad czytelnictwem. A nie jest to
niestety refleksja weso∏a, bo czyta-
my coraz mniej.

Ksià˝ka i prasa przegrywajà
z mediami elektronicznymi, przede
wszystkim z DVD i internetem -
przyznaje prof. Jan Malicki, dyrek-
tor Biblioteki Âlàskiej a za nim Jo-
anna Wicik, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Dla ludzi ko-
chajàcych ksià˝k´ jest jednak i in-
formacja pocieszajàca, Âlàzacy czy-
tajà znacznie wi´cej, ni˝ mieszkaƒ-
cy innych regionów.

W L´dzinach tendencja spadko-
wa te˝ jest, chocia˝ ró˝nymi dzia∏a-
niami udaje si´ jà hamowaç. Jaki-
mi dzia∏aniami?

- Przede wszystkim wychodzimy
z za∏o˝enia, ˝e jeÊli ludziom nie
chce si´ przyjÊç do biblioteki, to bi-
blioteka musi przyjÊç do nich. Po-
nadto doros∏y cz∏owiek b´dzie czy-
ta∏, jeÊli nabierze tego nawyku
w dzieciƒstwie. Dlatego stale robi-
my imprezy dla przedszkolaków
i uczniów. Magnesem na tych im-
prezach jest oczywiÊcie obecnoÊç
pisarzy, pisarek, znanych przez
dzieci i lubianych. Poza tym na ta-
kich spotkaniach mo˝na bezpo-
Êrednio, taniej ni˝ w ksi´garni a do
tego z dedykacjà autora, kupiç
ksià˝k´. Dla przyk∏adu, w grudniu

goÊciliÊmy najbardziej chyba obec-
nie znanà pisark´ dla dzieci, Wan-
d´ Chotmskà, w ostatnich dniach
Izabel´ Klebaƒskà. Z obydwoma
dzieci bawi∏y si´ Êwietnie. Oczywi-
Êcie myÊlimy te˝ o czytelnikach do-
ros∏ych, i dla nich miewamy spo-
tkania z autorami. A na okràg∏à
rocznic´ biblioteki myÊlimy o spro-

wadzeniu kogoÊ z „górnej pó∏ki”
popularnych postaci mediów
i dziennikarstwa. Mo˝e na przy-
k∏ad Tomasza Lisa albo jeszcze le-
piej Kamila Durczoka, bo to nasz,
Êlàski cz∏owiek...

Jednak czytelnictwo spada, w ro-
ku 2005 by∏o prawie 100 wypo˝y-
czeƒ, w roku 2006 niespe∏na 85 000.
Jednak wsz´dzie jest tak samo, albo
nawet gorzej. Wyjàtek w tym roku
stanowi Imielin, ale to raczej z po-
wodu zainteresowania, jaki budzi
nowy, pi´kny budynek biblioteki.

A w nadchodzàcym okresie cze-
ka nas kolejna biblioteczna rewolu-
cja. Biblioteka szykuje si´ do kom-
puterowego skatalogowania swo-
ich zbiorów i umo˝liwienie spraw-
dzania jej zawartoÊci oraz zarezer-
wowania ksià˝ki przez internet.

Przedszkolaki goÊci∏y Klebaƒskà
16 maja w obydwu l´dziƒskich przedszkolach, z inicjatywy dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Joanny Wicik, goÊci∏a Izabella Klebaƒ-
ska, znana autorka scenariuszy muzycznych programów telewizyjnych
dla dzieci i m∏odzie˝y, takich jak „Tut turu”, „Miganki” czy „Piosen-
karnia”, emitowanych przez TVP 1. Pani Izabella wspó∏pracowa∏a te˝
z programami telewizyjnymi „5,10,15” i „Domowe przedszkole”. 

W niezwykle dowcipny i przyst´pny sposób stopniowo wprowadza-
∏a ona przedszkolaków w Êwiat muzyki korzystajàc z mnóstwa re-
kwizytów, recytujàc przy tym wiersze i grajàc znakomicie na skrzyp-
cach czy gitarze. Dzieci oraz nauczyciele mogli równie˝ nabyç jej
ksià˝ki popularyzujàce muzyk´ wÊród najm∏odszych. (lem)

Biblioteka coraz aktywniejsza, 
ale czytamy coraz mniej
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Lędziny Teraz

OG¸ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
W FORMIE LICYTACJI NA NAJEM:

Stanowisk handlowych na czas okreÊlony, tj. 3 lat :

Pawilon handlowy Nr 1 
Nr 1 o powierzchni u˝ytkowej 33,36 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ mí sno-w´dli-

niarskà Nr 2 o powierzchni u˝ytkowej 33,36 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ mí sno-w´-
dliniarskà. Nr 3 o powierzchni u˝ytkowej 33,36 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ mí sno-
w´dliniarskà. Nr 4 o powierzchni u˝ytkowej 33,36 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ mí -
sno-w´dliniarskà. Nr 5 o powierzchni u˝ytkowej 33,36 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´
mí sno-w´dliniarskà. 

Pawilon handlowy Nr 2 
Nr 6 o powierzchni u˝ytkowej 33,60 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ spo˝ywczà Nr 7

o powierzchni u˝ytkowej 33,60 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ spo˝ywczà Nr 8 o po-
wierzchni u˝ytkowej 33,60 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ spo˝ywczà Nr 9 o po-
wierzchni u˝ytkowej 33,60 m2 z przeznaczeniem pod bran˝´ spo˝ywczà Nr 10 o po-
wierzchni u˝ytkowej 33,60 m2 z przeznaczeniem pod „ma∏à gastronomí ” usytuowanych
w Pawilonach Handlowych na Targowisku Miejskim w L´dzinach, przy ul. Fredry .

Przetarg odb´dzie sí  w dniu 5 czerwca 2007 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urz´du
Miasta L´dziny przy ul. L´dziƒskiej 55, pok .013

Stanowiska handlowe od Nr 1-5 sà usytuowane w Pawilonie handlowym nr 1 na Tar-
gowisku Miejskim w L´dzinach ul. Fredry i przeznaczone na handel artyku∏ami mí sno-
w´dliniarskimi. Stanowiska sà jednokondygnacyjne, parterowe bez podpiwniczenia, Êcia-
ny zewn´trzne z p∏yt warstwowych. Pokrycie dachowe z blachy trapezowatej, stolarka
okienna i drzwiowa PCV. Stanowiska wyposa˝one sà w instalacje: wodociàgowà, elek-
trycznà, kanalizacyjnà, wentylacyjnà oraz cieplnà. Ogrzewanie budynków - kot∏ownia ga-
zowa, ciep∏o rozliczane wg powierzchni u˝ytkowej . Rozliczanie energii i wody wg indywi-
dualnych subliczników zamontowanych w ka˝dym stanowisku handlowym. Powierzch-
nia Êcian i pod∏óg zmywalna. Na powierzchní  u˝ytkowà sk∏ada sí  : sala sprzeda˝na, ma-
gazyn, ch∏odnia oraz pomieszczenie socjalne. 

Stanowiska handlowe od Nr 6-10 sà usytuowane w Pawilonie handlowym nr 2 na Tar-
gowisku Miejskim w L´dzinach ul. Fredry i przeznaczone sà na handel artyku∏ami spo˝yw-
czymi, za wyjàtkiem stanowiska Nr 10 przeznaczonego pod „ma∏à gastronomí ”. Stano-
wiska sà jednokondygnacyjne, parterowe bez podpiwniczenia, Êciany zewn´trzne z p∏yt
warstwowych. Pokrycie dachowe z blachy trapezowatej, stolarka okienna i drzwiowa
PCV. Stanowiska wyposa˝one sà w instalacje: wodociàgowà, elektrycznà, kanalizacyjnà,
wentylacyjnà oraz cieplnà. Ogrzewanie budynków - kot∏ownia gazowa, ciep∏o rozliczane
wg powierzchni u˝ytkowej. Rozliczanie energii i wody wg indywidualnych subliczników
zamontowanych w ka˝dym stanowisku handlowym. Powierzchnia Êcian i pod∏óg zmy-
walna. Na powierzchní  u˝ytkowà sk∏ada sí  : sala sprzeda˝na, magazyn oraz pomiesz-
czenie socjalne. 

Cen´ wywo∏awczà do przetargu ustala sí  zgodnie z obowiàzujàcym Zarzàdzeniem
Burmistrza Miasta L´dziny Nr 0152/21/07 z dnia 22.05.2007r. w kwocie 15,00 z∏ netto
za 1m2 powierzchni.

Warunkiem przystàpienia do przetargu jest: 
1. wp∏acenie wadium /gotówka/ w wysokoÊci 500,00 (s∏ownie: pí çsetz∏otych ) do

dnia 4 czerwca 2007 r. do godz. 14.00 w kasie Urz´du Miasta L´dziny przy ul. L´dziƒ-
skiej 55. Kasa czynna jest w godzinach od 8.00 - 12.00 i od godziny 13.00 -15.00 od po-
niedzia∏ku do piàtku. 

2.Z∏o˝enie oÊwiadczenia zgodnie z za∏àcznikiem nr 1 do regulaminu ustnego przetargu
nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w Pawilonach Handlo-
wych nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w L´dzinach przy ul. Fredry - dost´pnego w Re-
feracie Rozwoju Gospodarczego i Przedsí biorczoÊci w Urz´dzie Miasta L´dziny, ul.L´-
dziƒska 55 , pok 109, od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 7.30 do 15.30 

Wadium wp∏acone przez uczestnika, który wygra∏ przetarg i zawar∏ umow´ zaliczone
b´dzie na poczet nale˝nej kaucji, natomiast wadium wp∏acone przez pozosta∏ych uczest-
ników zostanie zwrócone w kasie Urz´du Miasta w dniu przetargu.

Uczestnik przetargu, który wygra∏ przetarg obowiàzany jest w terminie 7 dni od daty za-
twierdzenia protoko∏u z przetargu przez Burmistrza Miasta L´dziny przystàpiç do zawarcia
umowy najmu przedstawiajàc dowód wp∏aty w/w kaucji. Uczestnika, który wygra∏ prze-
targ i w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protoko∏u z przetargu przez Burmistrza Mia-
sta L´dziny nie przystàpi∏ do zawarcia umowy uwa˝a sí  za odst´pujàcego od jej zawar-
cia. W takim przypadku nast´puje utrata wadium.

Burmistrz Miasta L´dziny zastrzega sobie prawo odwo∏ania przetargu w cz´Êci lub
w ca∏oÊci.

Burmistrz Miasta L´dziny 
( – ) mgr Wies∏aw Stambrowski 

Burmistrz Miasta L´dziny

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie na rzecz wspierania i propagowania dzia∏alnoÊci Izby Porodo-

wej w L´dzinach „Nowe ˚ycia”
Zaprasza rodziców dzieci w wieku niemowl´cym oraz rodziców oczekujàcych

dziecka na bezp∏atne zaj´cia z zakresu masa˝u relaksujàcego i antykolkowego.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w Izbie Porodowej MZOZ w L´dzinach, w ka˝dy ostat-

ni poniedzia∏ek i wtorek miesiàca w godz.: od 17 do 19.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, bàdê telefoniczny:

IZBA PORODOWA MZOZ L¢DZINY ul. HO¸DUNOWSKA 70 TEL.: (032) 216 60 58
PROGRAM WSPÓ¸FINANSOWANY PRZEZ URZÑD MIASTA L¢DZINY

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i propagowania dzia∏alnoÊci
Izby Porodowej w L´dzinach „Nowe ˚ycie” 43-143 L´dziny, ul. Ho∏dunowska 70 tel:
( 032) 216 60 58. INSTYTUCJE WSPÓ¸PRACUJÑCE: Miejski Zespó∏ Opieki Zdrowot-
nej w L´dzinach Powiatowe Centrum Organizacji Pozarzàdowych w L´dzinach

Na pogrzebie profesora Wiktora
Zina nie mog∏o zabraknàç delegacji
z naszej gminy. Bowiem wybitny ry-
sownik i architekt od roku by∏ hono-
rowym obywatelem miasta. Na po-
grzebie – na cmentarzu Rakowiec-
kim w Krakowie – nie mog∏o wi´c
zabraknàç delegacji z L´dzin. Wie-
niec od nas miasta nieÊli m.in. Prze-
wodniczàcy Rady Miasta Piotr Go-
rzeƒ, jego zast´pca Alojzy Palka, na-
czelnik referatu kultury UM
Krzysztof Bednarczyk. W jadàcym
do Krakowa samochodzie z delega-
cjà by∏o te  ̋ miejsce dla ex-burmi-
strza W∏ady∏awa Trzciƒskiego, bo to
on w 1992 roku Zina do L´dzin Êcià-
gnà∏ oraz on niemal dok∏adnie rok
temu nada∏ mu honorowà l´dziƒskà
godnoÊç. Pan W. Trzcƒski wola∏ jed-
nak pojechaç na w∏asnà r´k .́

Wiktor Zin zjawi∏ si  ́w L´dzinach
w 1992 roku, prowadziç na zlecenie
miasta badania archeologiczne
wzgórza Klimonta i stojàcego na
nim koÊcio∏a. 

Ju  ̋ wtedy sformu∏owa∏ on tez ,́
˝e obecny koÊció∏ kryje fundamenty
wczeÊniejszej, mniejszej Êwiàtyni
drewnianej. Dziesi´ç lat póêniej pro-
wadzone badania potwierdzi∏y
w du˝ym stopniu t  ́Êredniowiecznà
tez´. W trakcie swoich bytnoÊci
w L´dzinach Wiktor Zin, wspania∏y
mistrz rysowania piórkiem i w´glem
uwiecznia∏ te  ̋ na rysunkach „Kli-
montka” i inne nasze zabytki.

Jeszcze rok temu spotka∏ si  ́z l´-
dziƒskimi uczniami, prowadzàc dla
nich w hallu urz´du miasta arcycie-
kawà lekcj́  rysunku. Wprawdzie
trafi∏ do L´dzin nie z potrzeby du-
szy, ale dla pieni´dzy, wykonujàc tu-
taj po prostu jedno ze zleceƒ – lecz
by∏ to d∏ugotrwa∏y kontakt miasta
z jednym z mistrzów polskiej kultu-

ry XX wieku, takim jak Waldorff,
Wajda, Estreicher... 

Dlatego na pogrzebie obok takich
postaci jak kardyna∏owie Stanis∏aw
Dziwisz i Franciszek Macharski,
oprócz wojewodów, rektorów wy˝-

szych uczelni, ministrów, profeso-
rów – nie mog∏o zabraknàç i naszej
delegacji. Tym bardziej, ˝e chocia˝
by∏y tam delegacje wielu miast, to
tylko jedno nada∏o mu takie swoje
wyró˝nienie.

W tym roku miasto wraca do tra-
dycji, ˝eby sprawiç i  ̋ka˝de dziecko
odczuje 1 czerwca. Tego w∏aÊnie
dnia, w piàtek, ka˝dy uczeƒ l´dziƒ-
skich szkó∏ i przedszkolak dostanie
od miasta tabliczk  ́czekolady. Dzieci
mieszkajàce w Ho∏dunowie przy ul.
XXV-lecia i w pobli˝u dostanà znacz-
nie wi´cej bo na Dzieƒ Dziecka ukoƒ-
czony zostanie plac zabaw, który ju˝
dziÊ prezentujemy na zdj́ ciu. ZaÊ 2
czerwca na Olszychach prezes w´d-
karzy Ryszard Chrobok b´dzie na fe-
stynie zabawia∏ wszystkie dzieci.
Tak˝e Sonia Szymaƒska z MOK we
wspó∏pracy z Fundacjà Rozwoju
Sportu przygotowa∏a atrakcyjny pro-
gram na Dzieƒ Dziecka.

Przy okazji 1czerwca warto si  ́te˝
pochyliç nad sytuacjà demograficznà.
A ta w L´dzinach z∏a nie jest, dzieci
nie rodzi si  ́coraz mniej, w 2006 ro-
ku by∏o to 163, w 2005 wi´cej bo 175
a w 2004 153 i by∏ to najgorszy wynik
w XXI wieku. Najlepszy zanotowali-
Êmy w roku 2002 - urodzi∏o si  ́wtedy
203 nowych l´dzinian. Umiera

znacznie mniej, wi´c mielibyÊmy wy-
raêny przyrost demograficzny. Mieli-
byÊmy, gdyby nie fakt, ˝e zarazem

sporo l´dzinian emigruje z miasta
(i kraju). Dlatego liczba mieszkaƒców
stale waha si  ́w okolicy 16 tysi´cy.

„Upominek dla mojej mamy” - rozstrzygni´cie
Konkurs pod tà nazwà, który zapowiedzieliÊmy miesiàc temu na pierwszej

stronie cieszy∏ si  ́olbrzymià popularnoÊcià. Nap∏yn´∏o 158 prac, niektóre na bar-
dzo wysokim poziomie. Jury oceni∏o najwy˝ej prace nast´pujàcych ucznów: Ka-
tegoria I - prace literackie - szko∏y podstawowe klasy I - III: Sara Marzec -
SP nr 1; klasy IV - VI – Katarzyna Maƒka SP nr 3; Gimnazja Karolina Bie∏ka -
G-1; Kategoria II - prace plastyczne - Przedszkola: Dominika ˚ak - Zespó∏
Szkó∏; Szko∏y podstawowe I - III – Magdalena Cyrkowik - MOK L´dziny; Szko-
∏y podstawowe IV- VI – Monika Kuc - SP nr 3; Gimnazja – Katarzyna Kaczmar-
czyk - G1; Warsztaty, Êwietlica socjoterapeutyczna – Sandra Uciƒska - Êwietlica.

Dzieƒ Dziecka (po dniu mamy)

23 maja pogrzeb honorowego obywatela miasta L´dziny

Odszed∏ Wiktor Zin

Wiktor Zin (ur. 14 wrzeÊnia 1925 w Hrubieszowie) architekt, rysow-
nik, dzia∏acz kulturalny, m.in. Wiceminister kultury i sztuki.

Starsi pami´tajà jego rysowane piórkiem i w´glem telewizyjne felieto-
ny i pogadanki. TrzydzieÊci lat temu by∏ dzi´ki programowi „Piórkiem
i w´glem” równie s∏awny, jak póêniej dzi´ki „Ojczyênie Polszczyênie”
Jan Miodek. Zin opowiada∏ z ekranu o per∏ach polskiej architektury, za-
razem rysujàc na ocach widzów te per∏y.

„A w podcieniu swojego dworu zasiada∏ szlachcic, delektujàc si´ je-
siennym zachodem s∏oƒca” – mówi∏ na przyk∏ad Zin wyczarowujàc piór-
kiem i w´glem i ten dworek, i te podcienie i ten zachód...

Jak mówi∏ o nim profesor Karol Estreicher „jego rysunki by∏y przepo-
jone uczuciem, zami∏owaniem, ch´cià przekazania pi´kna przedmiotu,
ale nie ch´cià poprawienia go, udoskonalenia”. 

Prawie ca∏e zawodowe ˝ycie sp´dzi∏ w Krakowie, by∏ zwiàzany z kra-
kowskimi uczelniami – zaraz po wojnie z Akademià Górniczo-Hutniczà,
poêniej Politechniikà Krakowskà i Akademià Sztuk Pi´knych. W Kra-
kowie te˝, w rodzinnym grobowcu, zosta∏ pochowany.

Mia∏ olbrzymi wp∏yw na m∏odych architektów – by∏ promotorem
dwustu pi´çdziesi´ciu prac magisterskich i trzydziestu doktoratów.

Pi´çdziesiàt projektów koÊcio∏ów i wn´trz, tyle samo rozpraw nauko-
wych, odkrycia naukowe z dziedziny architektury historycznej. Prace
na l´dziƒskim wzgórzu to tylko maleƒkio wycinek tego dorobku – to do-
robek jaki zostawi∏ po sobie prof. Wiktor Zinn.

Profesor Zin pracowa∏ do koƒca. 17 maja, krótko przed ósmà przy-
szed∏ na zaj´cia w Wy˝szej Szkole Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszo-
wie. Zmar∏ nagle, przygotowujàc si´ do wyk∏adu dla studentów.

Jeszcze rok temu Wiktor Zin
spotka∏ si´ z l´dziƒskimi ucznia-
mi, prowadzàc dla nich w hallu
urz´du miasta arcyciekawà lek-
cj´ rysunku.
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Lędziny Teraz

MMiieejjsskkii  OOÊÊrrooddeekk  KKuullttuurryy (032) 326-78-
33 MMiieejjsskkii  OOÊÊrrooddeekk  PPoommooccyy  SSppoo∏∏eecczznneejj
(032) 216-67-91, KKuucchhnnii  MMiieejjsskkaa (032)
216-75-08 KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPoolliiccjjii
(032) 32-33-200 tel. dy˝urnego: (032) 32-
33-255 UUrrzzààdd  MMiiaassttaa  LL´́ddzziinnyy (032) 21-
66-511, 21-66-291, 21-66-301, 21-66-
512, MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa
ww LL´́ddzziinnaacchh (032) 21-67-509 AApptteekkii::
„Marta” tel (032) 216-60-31; „10” tel.
(032) 216-78-37; „Prywatna tel. (032)
216-71-79;„Melisa” tel. (032) 216-60-64;
„Centrum” tel. (032) 326-64-54; „Pod
Szybem” tel. (032) 326-73-74 wew. 43
SSttaarroossttwwoo  PPoowwiiaattoowwee  ww BBiieerruunniiuu  (032)
216-38-20, 216-38-27, fax. 326-92-87
ÂÂwwiieettlliiccaa  SSooccjjootteerraappeeuuttyycczznnaa (032) 326-
63-96 WWoojjeewwóóddzzkkii  SSzzppiittaall  SSppeeccjjaalliissttyycczz--
nnyy  ww TTyycchhaacchh (032) 32-54-280 do 81
ZZaakk∏∏aadd  UUss∏∏uugg  KKoommuunnaallnnyycchh (032) 326-
79-90 GGKK  „„PPaarrttnneerr”” (032) 216-61-23,
216-75-26, baza przy ul. Fredry: (032)
21-66-020 FFuunnddaaccjjaa  RRoozzwwoojjuu  SSppoorrttuu
(basen) (032) 326-27-00, MMZZOOZZ (032)
21-67-701 PPrrzzyycchhooddnniiaa  SSppeeccjjaalliissttyycczznnaa
(032) 326-73-74, 326-62-53 ZZeessppóó∏∏
PPrraaccoowwnnii  RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnyycchh, (032) 326-
64-47 PPrrzzyycchhooddnniiee  RReejjoonnoowwee Nr 1, (ul.
Fredry 17) (032) 216-60-59; Nr 2, ul.
Asnyka 2 (032) 216-62-87; Nr 2 – Filia
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-
16; Gabinet Ortopedyczno-Urazowy

„Eskulap” (032) 216-75-24 PPoowwiiaattoowwyy
UUrrzzààdd  PPrraaccyy  ww TTyycchhaacchh  FFiilliiaa  LL´́ddzziinnyy
(032) 216-79-71 PPoowwiiaattoowwyy  IInnssppeekkttoorr
NNaaddzzoorruu  BBuuddoowwllaanneeggoo  ww BBiieerruunniiuu (032)
324-25-45 PPoowwiiaattoowwee  CCeennttrruumm  PPoommooccyy
RRooddzziinniiee (032) 21-67-819 PPaaƒƒssttwwoowwyy
PPoowwiiaattoowwyy  IInnssppeekkttoorraatt  SSaanniittaarrnnyy
ww TTyycchhaacchh (032) 227-52-47 IInnffoorrmmaaccjjaa
tteelleeffoonniicczznnaa  ––  bbiiuurroo  nnuummeerróóww 118-913
RRzzeecczznniikk  PPrraaww  KKoonnssuummeennttaa  SSttaarroossttaa
PPoowwiiaattoowweeggoo  ww BBiieerruunniiuu tel. (032) 324-
25-33, ZZaakk∏∏aadd  EEnneerrggeettyycczznnyy (032) 303-
09-91, 303-23-90 LUB 991 PPooggoottoowwiiee
RRaattuunnkkoowwee  TTyycchhyy (032) 219-38-43, 327-
49-99 LUB 999 PPooggoottoowwiiee  RRaattuunnkkoowwee
LL´́ddzziinnyy  (032) 326-75-84, 326-75-85
SSttrraa˝̋  PPoo˝̋aarrnnaa  TTyycchhyy tel. 998, (032) 227-
20-11, 227-30-22 LUB 998 OOcchhoottnniicczzaa
SSttrraa˝̋  PPoo˝̋aarrnnaa  ww LL´́ddzziinnaacchh tel. (032)
216-62-57 SSttrraa˝̋  MMiieejjsskkaa  LL´́ddzziinny tel.
(032) 21-66-511 wew. 32 PPooggoottoowwiiee
eelleekkttrroo--eenneerrggeettyycczznnee tel. (032) 303-09-
91 LUB 991 PPooggoottoowwiiee  ggaazzoowwee  TTyycchhyy,
tel. 227-31-24 LUB 992 PPooggoottoowwiiee
eenneerreeggttyykkii  cciieeppllnneejj tel. (032) 219-56-81
do 82 LUB 993 PPooggoottoowwiiee  wwooddnnoo--
kkaannaalliizzaaccyyjjnnee tel. (032) 227-40-31 do 31
LUB 994 RRPPWWiiKK  SS..AA..  TTyycchhyy  OOddddzziiaa∏∏
BBiieerruuƒƒ  ((ÂÂcciieerrnniiee)) tel. (032) 32-69-632 –
zg∏aszanie awarii: od poniedzia∏ku do
piàtku w godzinach od 7.00 do 15.00 –
w pozosta∏ych godzinach oraz
w weekendy pod numerem telefonu:
(032) 325-70-00 – dyspozytor RPWiK
S.A. Tychy

Wa˝ne telefony

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami z 21 sierp-
nia 1997r. /tekst jedn. 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
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda˝ niezabudowanej dzia∏ki gruntowej po∏o˝onej w L´dzinach, obr´b L´dzi-
ny, km. 5 d. 1 przy ul. Jemio∏owej, zapisanej w KW 21882 Sàdu Rejonowego w Ty-
chach, tj.:

Dzia∏ka nr 2466/11 Pow. w m2 1016 Cena wywo∏awcza netto 50.000,00 z∏ Wadium
5.000 z∏ Godzina przetargu 14.30

Do ceny nieruchomoÊci wylicytowanej w drodze przetargu dolicza si´ podatek od to-
warów i us∏ug VAT w wysokoÊci 22%.

Opis nieruchomoÊci: dzia∏ka gruntowa o regularnym kszta∏cie zbli˝onym formà do
trapezu, po∏o˝ona bezpoÊrednio przy utwardzonej drodze – ulicy Jemio∏owej w L´-
dzinach. 

Sàsiaduje z luênà zabudowà budynków mieszkalnych o niskiej intensywnoÊci oraz
terenami nie zabudowanymi. NieruchomoÊç jest nie zabudowana i nie ogrodzona.
W pobli˝u znajduje si´ uzbrojenie techniczne: sieç wodociàgowa, sieç gazowa i linia
energetyczna. 

Przedmiotowa nieruchomoÊç nie jest obj´ta planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie z zapisem studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta L´dziny nieruchomoÊç po∏o˝ona jest na terenie oznaczonym jako te-
reny mieszkaniowo-us∏ugowe. 

Warunkiem udzia∏u w przetargu na w/w dzia∏k´ jest :
wniesienie wadium w obligacjach Skarbu Paƒstwa lub w pieniàdzu (p∏atne gotówkà

bezpoÊrednio w kasie tut. Urz´du lub przelewem bankowym na konto:
PKO BP E/L¢DZINY 09 1020 2528 0000 0102 0111 6706. 
Wadium zwraca si´ niezw∏ocznie po zamkni´ciu lub odwo∏aniu przetargu, jednak nie

póêniej ni˝ przed up∏ywem 3 dni od dnia odwo∏ania lub zamkni´cia przetargu. Wadium
wp∏acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra∏ zalicza si´ na poczet ceny
nabycia nieruchomoÊci. Wadium wniesione w innej formie ni˝ w pieniàdzu, 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 umowy kupna.

Wp∏ata wadium na konto PKO BP E/L¢DZINY 09 1020 2528 0000 0102 0111 6706
do dnia 18 czerwca 2007 r.

Przetarg na w/w dzia∏k´ odb´dzie si´ w dniu 22 czerwca 2007r. w sali 013 Urz´du
Miasta L´dziny.

Dodatkowych informacji odnoÊnie warunków w/w przetargu udziela Wydzia∏ Geode-
zji, Gospodarki NieruchomoÊciami i ¸adu Przestrzennego UM L´dziny, pok. 203 – 205,
tel. (032) 21 66 511 wew. 36, 20 lub 28.

O G ¸ O S Z E N I E

III klasa to czas, kiedy raz
w trakcie edukacji jedzie si´ na kil-
ka tygodni (2-3) z klasà i nauczycie-
lami na zaj´cia lekcyjne poza miej-
scem zamieszkania. Nazwa Zielona
Szko∏a stàd, ˝eby ka˝de dziecko,
zw∏aszcza to z miasta, przynaj-
mniej raz sp´dzi∏o wakacje w miej-
scowoÊci wypoczynkowej. Tak wi´c
szko∏a wybiera dom wczasowy i ca-
∏a klasa, czasem ca∏y rocznik, wy-
ruszajà na Zielonà Szko∏´. Rodzi-
ców, których pociechy na zielonej
szkole by∏y - za ten przyd∏ugi wst´p
przepraszamy.

Mia∏o byç pi´knie...
W ka˝dym razie ho∏dunowskie 10-

latki wyjecha∏y na Zielonà Szko∏  ́23
maja. Oczekiwaƒ by∏o co niemiara, bo
te  ̋prze∏om maja i czerwca zapowia-
da∏ si  ́pi´kny, wi´c kto wie, mo˝e si´
nawet w Ba∏tyku da pokàpaç. Jaro-
s∏awiec to bowiem mniej znany, ale
∏adny kurort nad naszym morzem.
Tak wi´c dzieciaki wsiada∏y do auto-
karu rozradowane. RadoÊç trwa∏a do
wieczora.

- Wieczorem Basia zadzwoni∏a
z p∏aczem. Mamo, zabierz mnie stàd,
tu sà jacyÊ okropni ludzie, jest brud-
no, a ja jestem g∏odna - mówi Joanna
Klecka i dodaje - MyÊla∏am, ˝e mo˝e
córka histeryzuje, ˝e t´skni za do-
mem, ale chwil  ́potem ju  ̋dzwoni∏a
do mnie zaaferowana matka szkolnej

kole˝anki. Z informacjà, ˝e dzieci tra-
fi∏y do jakiejÊ nory.

Skandal!
Kamilka rano dzwoni∏a do mamy

relacjonujàc z przera˝eniem, ˝e na
obiadokolacj́  dostali po parówce a na
Êniadanie p∏atki owsiane zalane wodà
z odrobinà mleka i posypane cukrem.
Ola ˝ali∏a si  ́z p∏aczem, i  ̋w pokoju
zamiast dwóch ∏ó˝ek stojà cztery i jest
tak ciasno, ˝e nie da si  ́przejÊç, nie
ma gdzie po∏o˝yç baga˝y. A Karolina
alarmowa∏a swojà mam ,́ ̋ e wsz´dzie
jest brudno, w ∏azienkach odpadajà
kafelki a schody sà takie, ˝e strach po
nich chodziç. Nogi ∏ó˝ka sà poskr´ca-
ne wystajàcymi Êrubami. A dwóch
ch∏opców musia∏o spaç na jednym
tapczanie, bo zabrak∏o ∏ózek!

Nawet Marek, który jest twardziel
ipodoba mu sí  surowoÊç obozowego ̋ y-
cia podzieli∏ sí  z mamà refleksjà, ˝e na
obiedzie smaczny to by∏ tylko kompot.

Rodzice wpadli w panik  ́ - i we
wÊciek∏oÊç te˝! Ju  ̋rano interwenio-
wali w szkole. Co zresztà okaza∏o si´
nie do koƒca potrzebne, poniewa  ̋tak
samo oszukane jak uczniowie czu∏y
si  ́ich wychowawczynie. One te  ̋pod-
nios∏y alarm!

Szybka odsiecz
Dyrekcja szko∏y stan´∏a na wysoko-

Êci zadania - jeszcze w czwartek dy-
rektorka ho∏dunowskiej podstawówki

by∏a w Jaros∏awcu, jeszcze w czwar-
tek wieczorem dzieci opuÊci∏y skanda-
liczny obiekt i trafi∏y do innego pen-
sjonatu - w niedalekim Niechorzu.

- Jest super - mówi Marek. Karoli-
na, która generalnie jest „francuski
piesek” i byle czego nie jada, nie mo˝e
si  ́nachwaliç kuchni i nie ma czasu
z mamà gadaç, tyle ma zaj́ ç. S∏owem
horror z happy-endem.

I co dalej?
Tylko po co ten horror? Czy nie

mo˝na, jak dziesi´ç, osiem lat temu
wys∏aç do oÊrodka kontroli, zanim po-
Êle si  ́tam dzieci?

- Ustawa o zamówieniach publicz-
nych nakazuje wybraç ofert  ́najtaƒ-
szà. Natomiast ja przez to rozumiem
najtaƒszà spoÊród przyzwoitych. I za-
pewne powrócimy do tych kontroli,
które zarzucono kilka lat temu - mówi
przewodniczàcy Rady Miasta Piotr
Gorzeƒ. A wiceburmistrza Mariusz
˚o∏na dodaje, ̋ e aby tych kontrolnych
wyjazdów nie by∏o za du˝o, mo˝na
w przetargu wy∏aniaç jeden dom
wczasowy raz na trzy lata. JeÊli si´
sprawdza, to po co szukaç innego?

A poza tym mo˝e by tak oÊwiata,
chocia˝by na szczeblu kuratorium wo-
jewódzkiego, dysponowa∏a czarnà listà
domów wczasowych i pensjonatów. Bo
w koƒcu dzieci jadà na Zielonà Szko∏´
a nie na Szko∏  ́Przetrwania.

Dariusz Dyrda

Chocia˝ burmistrz W∏adys∏aw
Trzciƒski zrezygnowa∏ z powiatowej
komendy policji w L´dzinach, a ostat-
nio nie uda∏o si  ́te  ̋wywalczyç, aby to
u nas by∏o starostwo - to jednak wcià˝
mamy spore szanse na znaczàce in-
stytucje powiatowe w naszym mie-
Êcie. Staraniem l´dziƒskich radnych
powiatowych jednà z najwi´kszych
inwestycji w powiecie jest remont biu-
rowca dawnej kopalni Piast.

Budynek przy L´dziƒskiej 24, nie-
mal na wprost Urz´du Miasta jest
idealnà lokalizacjà dla innych instytu-
cji urz´dowych. Dlatego jako powiato-
wi radni z L´dzin zabiegaliÊmy, aby
to tutaj znalaz∏o si  ́ starostwo. JeÊli
si  ́nie uda∏o nie za∏amujemy jednak
ràk. Wyremontujmy ten obiekt,
a sensowne przeznaczenie na pewno
si  ́znajdzie - mówi cz∏onek zarzàdu
powiatu Marek Bania, który przy ul.
L´dziƒskiej 24 urz´duje i w sposób
oczywisty nadzoruje trwajàcy tu re-
mont.

I to remont nie byle jaki - bo kosz-
tujàcy ponad 5 milionów zlotych,
z czego prawie po∏owa pochodzi z bu-
d˝etu UE i bud˝etu paƒstwa. W ra-
mach tych robót prawe skrzyd∏o (oko-
lice dawnej ∏aêni) b´dzie przebudowa-
ne niemal od fundamentów po dach,
w lewym zaÊ dokona si  ́typowego re-
montu - wymiana sieci, pod∏óg, drzwi.

Dobudowana zostanie winda dla nie-
pe∏nosprawnych, wokó∏ budynku po-
wstanie te˝ nowa infrastruktura:
chodniki, parkingi...

To naprawd  ́spory obiekt. Po mo-
dernizacji jego powierzchnia b´dzie
wynosi∏a prawie 3000 metrów kwa-
dratowych, czyli tyle co pi´çdziesi´ciu
przeci´tnych mieszkaƒ M-4 w bloku.
Znajdzie si  ́tu wi´c du˝o miejsca dla
instytucji.

- JeÊli ju  ̋ nie uda∏o si  ́ ze staro-
stwem, to zrobimy wszystko, aby to
tutaj trafi∏y sàd i prokuratura nasze-
go powiatu - mówi Henryk Barcik,
przewodniczàcy Rady Powiatu i dy-
rektor ho∏dunowskiego gimnazjum.
Jednak tak˝e zanim te dwie instytu-
cje tu trafià, obiekt nie b´dzie pusty.
Pozostanà w nim wszytskie dotych-

czasowe agendy powiatu: wydzia∏ ko-
munikacji, PCPR, Powatowy Urzàd
Pracy a tak˝e wydzia∏ zajmujàcy si´
rozwojem powiatu (jakkolwiek by si´
nie nazywa∏, bo ulega reorganizacji).
Tutaj te  ̋znajdà dla siebie siedzib  ́or-
ganizacje pozarzàdowe.

- Budynek przewidziany te  ̋zosta∏
na inkubator przedsi´biorczoÊci. To
oznacza, ˝e ci którzy b´dà startowaç
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà mogà li-
czyç na preferencyjny czynsz a mo˝e
te  ̋ inne udogodnienia, na przyk∏ad
porady prawne czy marketingowe.
Jednak nie ukrywam , ˝e idea inku-
batora zwiàzana by∏a w du˝ym stop-
niu z Piastowskim Parkiem Przemy-
s∏owym, którego inwestycje mia∏y
graniczyç z L´dziƒskà 24 lecz idea ta
w du˝ym stopniu obumar∏a - mówi
Marek Bania, dodaje jednak, ˝e jeÊli
ulokuje si  ́tu sàd i prokuratura, w co
wierzy, oraz wszystkie wymienione
organizacje i agendy, to wolnego miej-
sca zbyt wiele nie zostanie.

2900 metrów kwadratowych to du-
˝o, ale jednak nie a  ̋tyle, ˝eby wsa-
dziç tutaj wszystkie biura z okolicy,
istniejàce i nowe - przekonuje. I czeka
na zakoƒczenie remontu, gdy  ̋budy-
nek ten jak twierdzi bardzo o˝ywi
centrum miasta. A zakoƒczenie re-
montu wyznaczone jest na styczeƒ
2008 roku. (dd)

Brud, g∏ód, ciasnota - tak mia∏y wypoczywaç 10-latki z ho∏dunowskiej podstawówki

Zielona szko∏a przetrwania
(horror z happy endem)

Prokurator w inkubatorze?
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A na ich twarzach, podczas de-
filady i podczas zmagaƒ goÊci∏
uÊmiech. Nikt tutaj oczywiÊcie
nie myÊla∏ o wynikach, bo niepe∏-
nosprawni na wózkach, o kulach,
ledwo si´ poruszajàcy i inni nie
walczyli mi´dzy sobà lecz ka˝dy
ze swoimi s∏aboÊciami. I dlatego
zwyci´stwem by∏ ka˝dy udzia∏
w jakiejÊ konkurencji. Dlatego
zawodnicy przesuwali si´ od jed-
nej do drugiej. Od rzutu pi∏eczkà
do slalomu, od „turlania si´” po
materacach do biegu. Nawet roz-

mok∏a murawa i bie˝nia, kropià-
cy chwilami deszcz - s∏owem li-
cha pogoda - nie popsu∏y niepe∏-
nosprawnym ich Êwi´ta.

Nad bezpieczeƒstwem zawod-
ników czuwa∏o - oprócz ich opie-
kunów - prawie 150 wolontariu-
szy z l´dziƒskiej i sàsiednich
szkó∏ Êrednich.

Radni naszego miasta i powia-
tu oraz wiele innych osób (l´-
dziƒski burmistrz i wicebur-

mistrz, burmistrzowie i wójtowie
sàsiednich gmin, cz∏onkowie za-
rzàdu powiatu, proboszczowie na
czele z dziekanem Józefem Przy-
by∏à - od lat wspó∏organizatorem
tej imprezy) podziwiali igrzyska
z trybun. Wraz z nimi by∏a tam
spora grupa uczniów i przedszko-
laków, ˝eby niepe∏nosprawni wi-
dzàc pe∏ne trybuny czuli si´ jak
na prawdziwych igrzyskach.

- To dla nas spore wyzwanie,
wa˝ne wydarzenie z punktu wi-
dzenia wychowawczego. Cz´Êç

naszych uczniów jest wolontariu-
szami, inni dajà po prostu niepe∏-
nosprawnym uÊmiech. Jestem
dumna, ˝e l´dziƒskie szko∏y pre-
zentujà si´ tu zdecydowanie naj-
lepiej - mówi Krystyna Wróbel,
radna miasta i nauczycielka z l´-
dziƒskiego Powiatowego Zespo∏u
Szkó∏.

L´dziƒskie szko∏y dosta∏y te˝
1000 z∏otych od starostwa za naj-
liczniejsze uczestnictwo.

Powiatowe Igrzyska Osób Niepe∏nosprawnych

Tysiàc wyszkolonych wolontariuszy

- Od siedmiu lat s´dziujesz
te zawody. Co uwa˝asz za
ich najwi´kszy sukces?

- Mo˝e ci´ to zdziwi, ale ani
sprawnoÊç organizacyjnà, ani za-
anga˝owanie w∏adz, ani nawet
radoÊç tych sportowców, uczest-
ników zmagaƒ. W ciàgu oÊmiu
lat przeszkoliliÊmy w tym powie-
cie prawie tysiàc wolontariuszy.
Oznacza to, ˝e tysiàc m∏odych lu-
dzi zetkn´∏o si´ blisko z niepe∏-
nosprawnoÊcià, wie jak niepe∏no-
sprawnym pomóc, nie boi si´
kontaktu z nimi, po prostu widzi
w nich drugiego cz∏owieka. Prze-
szkoliliÊmy co ósmà osob´ w wie-
ku 17-25 lat. MyÊl´, ˝e pod tym
wzgl´dem dzi´ki Igrzyskom ten
powiat dorównuje ju˝ wysoko
rozwini´tym krajom zachodnim.

- Ale radoÊci niepe∏no-
sprawnych sportowców chy-
ba nie lekcewa˝ysz?

- Ale˝ skàd! Niektórzy z nich
sà ju˝ moimi starymi znajomymi
wi´c wiem, ˝e od zimy cieszà si´
ju˝ na ten dzieƒ, kiedy w defila-
dzie wmaszerujà za orkiestrà na
pe∏en widowni stadion. A potem
b´dà rywalizowaç, niesieni do-
pingiem. Nie sk∏ami´ jeÊli po-
wiem, ˝e dla wielu z nich to naj-
radoÊniejszy dzieƒ w roku.

- A˝ wi´c dziw bierze, ˝e
w tak ma∏ej iloÊci powiatów
takie imprezy si´ odbywajà.

- Nie taki znów dziw. W powie-
cie jest pi´ç gmin a w ka˝dym
dzia∏a stowarzyszenie niepe∏no-
sprawnych. Ta impreza sta∏a si´
pierwszà ich bliskà p∏aszczyznà
wspó∏pracy, teraz stale wymie-
niajà si´ doÊwiadczeniami, i sà -
bez fa∏szywych pochlebstw -
w ogromnym stopniu organiza-
torem igrzysk. Powiat kilka lat
temu da∏ impuls, a oni go Êwiet-
nie wykorzystali. Ale trzeba

przyznaç, ˝e tak˝e w∏adze po-
wiatu i gmin sà bardzo ciep∏o na-
stawione do tych igrzysk. Spójrz
na trybuny, zobaczysz tam nie
tylko uczniów okolicznych szkó∏,
ale prawie kompletne w∏adze po-
wiatu, burmistrzów i wójtów
wszystkich gmin powiatu, ich
zast´pców, radnych. Z jednej
strony to dowód ich wielkiego
serca - z drugiej to w∏aÊnie po-
wiatowe igrzyska przybli˝y∏y im
tematyk´ niepe∏nosprawnoÊci.

- A tobie? By∏eÊ drugoligo-
wym pi∏karzem, jesteÊ na-
uczycielem WF i trenerem
pi∏karskim, radnym w znacz-
nie wi´kszych Tychach. Po
co ci ten powiatowy kontakt
z niepe∏nosprawnymi?

- Bo ten kontakt daje mi ra-
doÊç. Nawet najwi´kszy mistrz
i rekordzista Êwiata nie cieszy
si´ tak ze swojego wyczynu, jak
ch∏opak z pora˝eniem mózgo-
wym, który zdo∏a przewrotami
przebyç ca∏y materac do çwi-
czeƒ! A jego radoÊç, jego entu-
zjazm udziela si´ i mnie. Wiem,
˝e czasem wystarczy daç niewie-
le, aby kogoÊ uszcz´Êliwiç. A wie-
dza ta stale sprawdza si´ w kon-
taktach z niepe∏nosprawnymi
sportowcami.

Po prostu radoÊç
z Krzysztofem Ko∏odziejczykiem, s´dzià g∏ównym zawodów rozmawia Dariusz Dyrda

Ju˝ po raz ósmy na l´dziƒskim stadionie odby∏y si´ w Êrod´ 23 maja Po-
wiatowe Igrzyska Osób Niepe∏nosprawnych. To bodaj jedyna cykliczna
taka impreza w kraju. Na starcie stan´∏o prawie 400 zawodników, ogó-
∏em na stadionie by∏o niemal dwa tysiàce ludzi. Tym razem nie by∏o
wprawdzie goÊci honorowej takiej rangi jak przed rokiem, kiedy odwie-
dzi∏ Igrzyska eurodeputowany i by∏y premier Jerzy Buzek, niemniej na
Igrzyskach przecie˝ nie to jest wa˝ne, jacy sà oficjele, tylko czy uda∏o
si´ daç troch´ radoÊci naszym niepe∏nosprawnym.
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A rzeczywiÊcie prawie na ka˝dym
spotkaniu by∏o widaç, ˝e l´dzinianie
z ekipà nowego burmistrza oraz no-
wymi radnymi wià˝à ogromne na-
dzieje na szybki rozwój miasta. Cho-
cia  ̋zarazem widaç te  ̋by∏o niecier-
pliwoÊç, ˝e tego rozwoju jeszcze go-
∏ym okiem nie widaç. Dlatego pytali
co i jak. Oraz - oczywiÊcie - pytali
o to, co ich boli.

Ka˝de spotkanie rozpoczyna∏ bur-
mistrz Wies∏aw Stambrowski, refe-
rujàc bud˝et miasta na 2007. Bo to
przecie  ̋ najwa˝niejszy dla miasta
dokument. Nie b´dziemy go oczywi-
Êcie na ∏amach omawiaç, zw∏aszcza
˝e rozmow  ́ z burmistrzem na te-
mat tego bud˝tu mieliÊmy w po-
przednim numerze. 

Zresztà tak˝e mieszkaƒcy bardziej
czekali na cz´Êç drugà, na pytania
i odpowiedzi. Zw∏aszcza, ˝e w ka˝-
dym spotkaniu uczestniczyli tak˝e
przedstawiciele powiatu (wicestaro-
sta Bernard Bednorz, cz∏onek zarzà-
du powiatu Marek Bania), któryÊ
z oficerów powiatowej komendy po-
licji, radni z danej dzielnicy oraz
oczywiÊcie burmistrz Stambrowski
i jego zast´pca Mariusz ˚o∏na. To
zresztà wiceburmistrz, któremu
podlegajà kwestie inwestycji, odpo-
wiada∏ na wi´kszoÊç pytaƒ.

To znaczy wi´kszoÊç pytaƒ do
miasta, bo wcale nie mniej by∏o do

powiatu,a do policji te  ̋sporo. Do tej
ostatniej kierowano nawet nie tyle
te zwiàzane z kradzie˝ami, co z ru-
chem drogowym. Prawie na ka˝dym
spotkaniu pojawia∏y si  ́ postulaty
wymuszenia wolniejszej jazdy. Foto-
radary, le˝àce sier˝anty - o to pyta-
no. Jednak oficerowie policji i samo-
rzàdowcy nie sà zwolennikami tych
rozwiàzaƒ. Progi zwalniajàce w za-
sadzie odpadajà, bo na ruchliwych
powiatowych drogach k∏aÊç ich nie
wolno.

A fotoradary? Przede wszystkim
sà na baterie i wi´cej nie dzia∏ajà ni˝
dzia∏ajà. Poza tym kiedy sà umiej-
scowione stacjonarnie i prawie wszy-
scy o nich wiedzà, to hamujà tylko
przy radarze a potem znów p´dzà.
Zresztà, policjanci dawali do zrozu-
mienia, nie mówiàc tego wprost,
miejscowy, który dobrze zna drog ,́
jej zakr´ty, wie gdzie bawià si  ́dzie-
ci i tak dalej, nawet przekraczajàc
szybkoÊç jest mniej niebezpieczny,
ni˝ kierowca jadàcy przejazdem.
A niestety w oparciu o fotk  ́ obu
trzeba b´dzie karaç tak samo.

Co jednak lubiàcych „piracenie”
nie powinno cieszyç. Bo policjanci
obiecali, ̋ e L´dziny znacznie cz´Êciej
odwiedzaç b´dà nieoznakowane sa-
mochody policyjne z fotoraderem
przenoÊnym. A poza tym w L´dzi-
nach uruchomiony zostanie rewir

dzielnicowych, co te  ̋ jest odpowie-
dzià na oczekiwania mieszkaƒców.
Policjanci wraz z psami powinni te˝
bardziej skuteczniue zwalczaç z∏o-
dziei kabli.

Przedstawiciele powiatu chwalili
si  ́inwestycjà przy ul. L´dziƒskiej 24
(piszemy o niej szerzej na stronie 3),
Marek Bania t∏umaczy∏, jakie b´dà
z niej korzyÊci – zaÊ mieszkaƒcy,
w L´dzinach, w Ho∏dunowie, w Gór-
kach, w Go∏awcu mieli do „powiato-
wych” mnóstwo pretensji o stan
dróg powiatowych ( o czym te  ̋pisze-
my w wywiadzie z Edwardem ˚o∏-
nà). Wicestarosta Bednorz zapew-
nia∏ wprawdzie, ˝e miasto z powia-
tem Êwietnie w tej sprawie wspó∏-
pracuje, ale przedstawiciele miasta
tego nie potwierdzali. Zarzucano te˝
przedstawicielom powiatu brak sen-
sownej komunikacji publicznej.

Pytania do miasta mia∏y o wiele
szerszà i ró˝norodnà tematyk´.
Wzd∏u  ̋ wschodniej granicy miasta
pytano przede wszystkim o przebieg
nowej drogi S-1. Na ten temat trwa-
jà w∏aÊnie ostatnie konsultacje
i ostatnie spotkania, wi´c ostatecz-
nego przebiegu jeszcze nie ma i mo˝-
na jeszcze zg∏aszaç uwagi - jak wyja-
Ênia∏ Mariusz ˚o∏na - do Dyrekcji
Dróg Publicznych. 

Jeszcze wi´cej czasu poÊwi´cano
bodaj kwestii miejskich wodociàgów.

Kiedy? Jak? Przy tej materii zresztà
okaza∏o si ,́ ˝e sporo zamieszania
wywo∏a∏ czytany w koÊcio∏ach apel
spó∏ki Partner, aby pilnie podpisy-
waç umowy na odbiór Êcieków. Pre-
zes Partenra Piotr Styczeƒ wyja-
Ênia∏ jednak, ˝e w Ho∏dunowie cho-
dzi∏o o podpi´tych na dziko, ˝eby si´
bezkarnie ujawnili, a w reszcie mia-
sta, ˝eby zg∏aszali si  ́ci, którzy na-
tychmiast po powstaniu kanalizacji
b´dà chcieli si  ́podpiàç. OczywiÊcie
nikt nie b´dzie chcia∏ od nich pieni´-
dzy, zanim kanalizacja powstanie.
Innym goràcym tematem komunal-
nym by∏ wywóz Êmieci oraz zwiàza-
ne z nim zaÊmiecanie miasta. Wice-
burmistrz ˚o∏na i dyrektor MZK
Bernadetta Stachoƒ wyjaÊniali, ˝e
cz´Êç Êmieci w rowach, w laskach
przywo˝à je˝d˝àcy do pracy miesz-
kaƒcy innych miast, ale te  ̋system
„od kub∏a” tak naprawie premiuje
tych, którzy pozbywajà si  ́Êmieci „i-
naczej”. Dlatego chocia  ̋ cz´Êciowy
rycza∏t jest konieczny. Zresztà za-

k∏ad komunalny przygotowa∏ nowà
wersj́  op∏at za Êmieci, którà obszer-
nie prezentujemy na stronach 6-7.

Przyby∏ych, zw∏aszcza z dzielnic
typowo miejskich interesowa∏o, czy
sà jakiekolwiek szanse na budownic-
two mieszkaniowe. W odpowiedzi
wiceburmistrz t∏umaczy∏ im, ̋ e mia-
sto kupi∏o ju  ̋ stany zerowe na os.
D∏ugosza i nied∏ugo zacznie si  ́tam
budowaç.

Poza tym mówiono wr´cz o set-
kach innych spraw. O tym, ˝e przez
ostatnie lata L´dziny by∏y pustynià
kulturalnà, bez koncertów, bez fe-
stynów. O remontach szkó∏, o braku
chodnika z Górek do Go∏awca
a przecie  ̋dzieci chodzà tamt´dy do
szko∏y, o tym, ˝e mimo remontu
przedszkole w Ho∏dunowie b´dzie
w tym roku szkolnym dzia∏aç. O roz-
budowie SP 1, o scholi nostrze i tak
dalej, i tak dalej.

Tematów by∏o du˝o i jeszcze nieje-
den raz do nich na ∏amach TwT po-
wrócimy.

- Kiedy inni radni,
burmistrz albo wice-
burmistrz wskazujà
mieszkaƒcom na po-
wiat, jako na win-
nego zaniedbaƒ na
Gwarków, na Po-
koju, na L´-
d z i ƒ -
s k i e j ,
Ho∏du-
n o w -

skiej, Szenwalda, ty Edek masz
min´, jakbyÊ si´ z tym obwinia-
niem powiatu nie zgadza∏. Ni-
by dlaczego?

- To nie tak! OczywiÊcie, ˝e
za stan dróg powiatowych

odpowiedzialnoÊç ponosi
powiat. Co do tego nie
ma wàtpliwoÊci. Tylko...

co to obchodzi mieszkaƒca
tej Murckowskiej czy U∏aƒ-

skiej? On chce,˝eby droga
by∏a zrobiona jak nale-

˝y, po to g∏osowa∏ na
radnego w swojej
dzielnicy, na bur-

mistrza. A te-
raz ten

radny
i ten
bur-

mistrz majà roz∏o˝yç r´ce i powie-
dzieç: to nie nasza sprawa, tylko
powiatu. Teraz ja mam u mnie, na
Smardzowicach powiedzieç lu-

dziom, ˝e spór o to, kto ma sprzà-
taç U∏aƒskà i Oficerskà jest sporem
pomi´dzy kopalnià i powiatem
i miastu nic do tego? Otó˝ nie, to
jest nasza sprawa.

- Przecie˝ wszystkie decyzje
nale˝à do powiatu!

- Tak, ale naszà rolà jest ciàgle
si´ upominaç, wr´cz gn´biç powia-
towych urz´dników telefonami i pi-
smami. Przecie˝ widz´, ˝e w Bieru-
niu, gdzie mieszka starosta i w Boj-
szowach, gdzie mieszka odpowie-
dzialny za stan dróg wicestarosta -
te drogi wyglàdajà lepiej. Wi´c jak
si´ da to umiejà. I dlatego majà wie-
dzieç ˝e miasto, ˝e burmistrz i rad-
ni nie dadzà im spokoju, dopóki
o nasze drogi nie zacznà dbaç. 

- Ale przecie˝ majà pieni´dzy
ile majà, robià na co ich staç!

- Albo i nie. Weêmy przyk∏ad
Murckowskiej 25. Mieszkajàca tam
pani ma bram´ w najni˝szym
punkcie drogi, a ogród jeszcze ni˝ej.
Wi´c kiedy leje deszcz tona jej dzia∏-

k´ p∏ynie strumieƒ. Tak d∏ugo mo-
nitowaliÊmy Powiatowy Zarzàd
Dróg o studzienk´ w tym miejscu,
˝e w koƒcu przyjechali. Kiedy jed-
nak nie dostali zgody na wpi´cie si´
w kanalizacj´ sanitarnà, t´ do
oczyszczalni, tylko w deszczowà, po
drugiej stronie ulicy, to... gulik te˝
zrobili po drugiej stronie ulicy.
A tam jest wy˝ej i woda nadal sp∏y-
wa na posesj´ numer 25. Jak dla
mnie by∏a to po prostu z∏oÊliwoÊç

pracowników Powiatowego zarzà-
du Dróg. Przyk∏ady móg∏bym mno-
˝yç. Ulica Oficerska i U∏aƒska,
brud na niej. Ulica Wygody bez od-
wodnienia. Górki bez barierek
ochronnych na ostrych zakr´tach
przez co ludzie majà wcià˝ uszko-
dzone p∏oty. Gwarków, gdzie chod-
nik koƒczy si´ znienacka i do kilku
ostatnich domów trzeba iÊç
w chaszczach, do tego mi´dzy p∏yt-
kami chodnikowymi, które kiedyÊ
tu przywieziono ale ju˝ nie u∏o˝ono.

- To wszystko prawda, ale te˝
prawdà jest ˝e niebawem za-
czniemy w mieÊcie komplekso-
wà budow´ kanalizacji i drogi,
chodniki b´dà rozkopane.

- O!!! To w∏aÊnie jest odpowiedê
powiatu! Nie ma sensu robiç, bo
przecie˝ b´dziecie kopaç kanaliza-
cj´. A my kopaç b´dziemy za dwa la-
ta, mo˝e za trzy. Nie domagam si´
przed tym gruntownych remontów
dróg, ale czy my przez te trzy lata
mamy ∏amaç nogi, czy przez te trzy
lata niemo˝na zrobiç kilku gulików?

Rozmawia∏ Dariusz Dyrda

Naciskaç na powiat!
Rozmowa z Edwardem ˚o∏nà, wiceprzewodniczàcy Rady Miasta

Weêmy przyk∏ad Murckowskiej 25. Mieszka-
jàca tam pani ma bram´ w najni˝szym punk-
cie drogi, a ogród jeszcze ni˝ej. Wi´c kiedy
leje deszcz to na jej dzia∏k´ p∏ynie strumieƒ.
Kiedy przedstawiciele Powiatowego Zarzàdu
Dróg w koƒcu przyjechali, to gulik zrobili ...
po drugiej stronie ulicy.

W maju nowe w∏adze miasta zorganizowa∏y spotkanie w ka˝dej dzielnicy

Dyskusje po pó∏roczu
W po∏owie maja w∏adze miasta zorganizowa∏y spotkania z mieszkaƒca-
mi. Tak wi´c po niespe∏na pó∏ roku rzàdzenia mog∏y stwierdziç, jak
mieszkaƒcy oceniajà to pó∏ roku i czego oczekujà. Jakie majà nadzieje.
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Strony 6-7 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ka˝dy mo˝e wybraç system rozli-
czeƒ odpowiadajàcy swoim indywi-
dualnym wymaganiom. Mieszkaƒ-
cy b´dà deklarowaç system rozli-
czeƒ za wywóz odpadów liczony od
iloÊci pojemników lub wybiorà sys-
tem rycza∏towy liczony od osób za-
mieszkujàcych na posesji.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych pro-
ponuje nast´pujàce ceny odbioru
odpadów zmieszanych:

1. W systemie pojemnikowym
8,41 z∏ / 1 pojemnik + 7 % VAT =
9,00 z∏ / za pojemnik brutto.

2. W systemie rycza∏towym 7,48
z∏ /1 os./m-c + 7 % VAT = 8,00 z∏ /

1 os./m-c brutto /bez segregacji/.
3. W systemie rycza∏towym 7,48

z∏/1 os./m-c+ 7% VAT x 75% = 6,00
z∏/1 os./m-c brutto /segregacja/.

Od pojemnika
System rozliczeƒ za wywóz odpa-

dów liczony od iloÊci pojemników
ma z za∏o˝enia mobilizowaç miesz-
kaƒców wybierajàcych ten system
do pe∏nej segregacji odpadów. Im
bowiem wi´cej segregujà, tym
mniej potrzebujà kub∏ów. W pojem-
niku znajdzie si´ wtedy tylko to, co
nie podlega segregacji.

W nowej umowie b´dzie zapis, ˝e

p∏aci si´ za iloÊç wywiezionych ku-
b∏ów, jednak nawet w razie ich bra-
ku za jeden trzeba rycza∏towo 9 z∏o-
tych zap∏aciç.

Problem p∏atnoÊci poruszany by∏
te˝ na spotkaniach z mieszkaƒca-
mi. I w zasadzie prawie wszyscy
zgadzamy si´, ˝e brak jakichkol-
wiek rycza∏tów powoduje, ˝e spora
cz´Êç mieszkaƒców stara si´ wy-
rzuciç Êmieci do lasu lub podrzuciç
na osiedle. Tymczasem jeden po-
jemnik przeci´tnej rodzinie wystar-
cza na miesiàc – o ile segreguje od-

pady, wi´c pozbywania si´ Êmieci
w sposób „chacharski” przestaje
mieç sens. 

Rycza∏towo te˝ 
warto segregowaç
System rycza∏towy nie mobilizu-

je nas do segregacji, gdy˝ miesi´cz-
na stawka za wywóz jest sta∏a li-
czona od osób zamieszkujàcych na
posesji, a nie od iloÊci wytworzo-
nych odpadów. 

Aby zach´ciç mieszkaƒców wy-
bierajàcych ten system rozliczeƒ do

pe∏nej segregacji odpadów – w przy-
padku prowadzonej indywidualnej
segregacji stawka b´dzie stanowiç
75% stawki zaproponowanej:

7,48 z∏ netto x 75% = 5,61 z∏ net-
to za 1 osob´;

8,00 z∏ netto x 75% = 6,00 z∏
brutto za 1 osob´.

Przyj´ty system rozliczeƒ b´dzie
obowiàzywaç przez okres roku. Mo-
˝e byç zmieniony przez mieszkaƒca
po 12 miesiàcach, lub mieszkaniec
mo˝e wypowiedzieç umow´ zgod-
nie z okresem wypowiedzenia.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych
43-143 L´dziny, ul. L´dziƒska 47, tel. 032 326 79 90

ul. Fredry 98, tel. 032 216 60 20

Mo˝emy p∏aciç za odpady na dwa sposoby – od pojemnika albo rycza∏tem

Âmieci po nowemu

UWAGA !!!
ZMIANA SYSTEMU ROZLICZE¡ ZA ODBIERANE

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE 
NA TERENIE MIASTA L¢DZINY

Mieszkaƒcy mogà wybraç system rozliczeƒ odpowiadajàcy ich ˝ycze-
niom i indywidualnym potrzebom.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych proponuje nast´pujàce ceny odbioru od-
padów zmieszanych (czyli tego, co wrzucamy do kub∏a) dla mieszkaƒców
miasta L´dziny:

3. W systemie pojemnikowym 8,41 z∏ / 1 pojemnik + 7 % VAT 
= 9,00 z∏ / za pojemnik brutto.

4. W systemie rycza∏towym 7,48 z∏ /1 os./m-c + 7 % VAT 
= 8,00 z∏ / 1 os./m-c brutto /bez segregacji/.

3. W systemie rycza∏towym 7,48 z∏/1 os./m-c+ 7% VAT x 75% 
= 6,00 z∏/1 os./m-c brutto /segregacja/.

Deklaracje do wype∏nienia, zamieszczone obok, sà tak˝e dost´pne
w biurach lub kasie Zak∏adu Us∏ug Komunalnych i w Urz´dzie Miasta.

Data z∏o˝enia deklaracji up∏ywa z dniem 15.06.2007r.
Wype∏nione deklaracje mo˝na z∏o˝yç w siedzibie przy ul. L´dziƒskiej

47 lub ul. Fredry 98 w L´dzinach.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych w L´dzinach od lip-
ca 2007r. wprowadza dwa systemy rozliczeƒ za
odbierane odpady komunalne zmieszane, gro-
madzone w pojemnikach 110l i 120l. Odpady
komunalne zmieszane to te, które po prostu
wyrzucamy do kub∏a na Êmieci.
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Zagospodarowanie odpadów
przebiegaç powinno zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi w ustawie o od-
padach, która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 kwietnia 2001r. (Usta-
wa o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz.
628 ze zm.). W ustawie wymienia
si´ mi´dzy innymi kolejnoÊç dzia-
∏aƒ w post´powaniu z odpadami.
Obejmujà one:

Zapobieganie powstawaniu od-
padów lub minimalizacja ich iloÊci.

Bezpieczne dla Êrodowiska wy-
korzystanie odpadów.

Zgodne z zasadami ochrony Êro-
dowiska ich sk∏adowanie.

W dzia∏aniach tych du˝à rol´ do
spe∏nienia majà w∏aÊciciele nieru-
chomoÊci z przydomowymi ogro-
dami ,którzy majà najwi´cej odpa-
dów organicznych i prowadziç re-
cykling tych odpadów na swojej
posesji. 

Oprócz prowadzonej ju˝ segre-
gacji w systemie workowym pa-
pieru i kartonu, szk∏a, tworzyw
sztucznych, metalu oraz odbiór
na indywidualne zg∏oszenie odpa-
dów budowlanych i remontowych
oraz wielkogabarytowych, pozo-
stajà do wysegregowania tak zwa-
ne odpady biodegradowalne typu :
Êci´ta trawa, liÊcie, drobne ga∏´zie
i chwasty.

ZUK pragnie zaproponowaç od-
p∏atny odbiór odpadów biodegrado-
walnych w systemie workowym.

W tym celu b´dzie dostarczaç
mieszkaƒcom worki o pojemnoÊci
120 l w kolorze bràzowym z napi-
sem – BIO – za co b´dzie pobierana
op∏ata za odbiór 1 worka 4,00 z∏
brutto.

Cena ta jest cena promocyjnà,
która ma zach´ciç mieszkaƒców do
selektywnego zbierania odpadów
BIO i nie pozbywania si´ ich w spo-
sób niekontrolowany.

Prosimy o zaznaczenia tej opcji
w za∏àczonej deklaracji lub zg∏oszenie
pod numerem telefonu 032 216 60 20. 

Ocenia si´, ˝e przeci´tnie ? odpa-
dów z gospodarstw domowych
mo˝na z powodzeniem komposto-
waç. Âwiat∏y u˝ytkownik dzia∏ki
lub w∏aÊciciel ogrodu przydomowe-
go nie wyrzuci odpadów organicz-
nych, lecz zgromadzi je na pryzmie
lub w kompostowniku, aby otrzy-
maç najlepszy nawóz jakim jest
kompost.

Kompost:
Naj∏atwiej dost´pny oraz odpo-

wiedni dla wszystkich uprawia-
nych roÊlin nawóz organiczny.

Najbogatsze êród∏o materii orga-
nicznej w formie próchnicy.

Nie ma obawy przedawkowania
czy zatrucia Êrodowiska.

Stale dodawany do gleby zwi´ksza
w niej zawartoÊç próchnicy popra-
wiajàc jakoÊç bardzo s∏abych gleb.

Materia∏ 
do kompostowania:

Wyplewione chwasty, usuni´te
najpóêniej w fazie kwitnienia, sko-
szona trawa, przyci´te na kawa∏ki
ga∏àzki o Êrednicy niewi´kszej ni˝ 2
cm, liÊcie, likwidowane grzàdki wa-
rzyw i truskawek, s∏oma, siano.

Odpadki kuchenne – obierki
z ziemniaków, owoców i warzyw,
fusy z kawy i herbaty, nie zjedzone
potrawy, pot∏uczone skorupki z jaj,
drobno poci´ty papier i tektura,
a tak˝e odpadki zwierz´ce /sierÊç,
pióra, krew itp./.

Obornik lub odchody zwierzàt
domowych.

Zabiegi 
piel´gnacyjne:

Przek∏adanie materia∏u co naj-
mniej kilka razy w roku tak aby

wierzchnie warstwy znalaz∏y si´
we wn´trzu pryzmy. Dodawanie
gotowych preparatów kompostujà-
cych ze szczepami bakteryjnymi
lub specjalnie hodowanych
d˝d˝ownic tzw. Kalifornijskich.

Miejsce i sposoby
kompostowania:

Zacieniona cz´Êç dzia∏ki, np. od
pó∏nocnej strony korony drzewa,
w odleg∏oÊci co najmniej 1 m od
granic dzia∏ki.

W miejscach os∏oni´tych od
wiatru.

W specjalnych kompostowniach
wykonanych samodzielnie tj.
skrzynie z desek, ˝erdzi, które za-
pewniajà dost´p powietrza do masy
organicznej oraz odp∏yw nadmiaru
wody.

W gotowych kompostowniach
z tworzyw sztucznych.

W pryzmie kompostowej uk∏ada-
nej bezpoÊrednio n a ziemi, na
przepuszczalnym pod∏o˝u.

W∏aÊciwoÊci dobrego kompostu:
W pe∏ni dojrza∏y kompost ma

jednorodnà konsystencj´, ciem-
na barw´ i zapach przypominajà-
cy woƒ Êció∏ki leÊnej, po wzi´ciu
do r´ki nie brudzi palców.

Dobrze przygotowany kompost
ma odczyn zbli˝ony do oboj´tnego
(ph 6,5-7,0).

Masa dojrza∏ego kompostu jest
raczej jednolita, trudno w niej od-
ró˝niç szczàtki roÊlin z których po-
wsta∏a.

Dojrza∏y kompost, który powsta∏
w dobrych warunkach tlenowych,
nie zawiera siarczków.

Kompost dojrza∏y otrzymuje si´
po 10-12 miesiàcach. 

Wi´cej informacji na temat kom-
postowania odpadów uzyskaç mo˝-
na na stronach internetowych i fa-
chowej literaturze.

- radzi Bernadeta Stachoƒ , dyrektor Zak∏adu Us∏ug Komunalnych

Jak z odpadami 
post´powaç

Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach:
• Samorzàd przyjazny Êrodowisku
• Przedsi´biorstwo przyjazne Êrodowisku
• Promotor ekologii

W Konkursie oceniane sà zarówno innowacyjne projekty doty-
czàce rozwiàzaƒ technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony
Êrodowiska, jak i przedsi´wzi´cia z zakresu edukacji ekologicznej.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji
i dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Ponadto Kon-
kurs ma za zadanie wyró˝niaç podmioty zaanga˝owane w eduka-
cj´ ekologicznà wÊród dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznoÊci lokalnych,
promowaç nowatorskie rozwiàzania majàce istotny wp∏yw na po-
praw´ stanu Êrodowiska naturalnego.

Zg∏oszenia do udzia∏u w konkursie mo˝na nadsy∏aç do dnia 31
lipca 2007 roku

Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ 
na stronie internetowej:

www.przyjazni-srodowisku.pl
G∏ównym Organizatorem Konkursu jest:
CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW 

POZARZÑDOWYCH 
Stowarzyszenie Europa Nasz Dom 

33-100 Tarnów, ul. Przemys∏owa 27a
tel./fax: +48 014 627 04 20 

www.europa.org.pl 
biuro@europa.org.pl

Rozpoczà∏ si´ nabór wniosków na IX Narodowy Konkurs Ekologiczny 

„Przyjaêni Ârodowisku”

„Przysz∏oÊç w przedsi´biorczoÊci - ekologia dla przysz∏oÊci” - to
motto samorzàdu powiatowego, który rozwojowi przedsi´biorczoÊci
i trosce o stan Êrodowiska naturalnego poÊwi´ca bardzo wiele uwagi.

Ideà i celem Targów Przedsi´biorczoÊci i Ekologii jest szeroko ro-
zumiana promocja przedsi´biorczoÊci oraz dzia∏aƒ o charakterze
proekologicznym. Targi sà doskona∏à platformà do wymiany do-
Êwiadczeƒ dla specjalistów oraz stwarzajà szans´ nawiàzania i kon-
tynuowania wi´zi gospodarczych. 

Tegoroczne Targi Przedsi´biorczoÊci i Ekologii b´dà ju˝ piàtà, ju-
bileuszowà edycjà tej presti˝owej imprezy, na która mam przyjem-
noÊç zaprosiç firmy z powiatu bieruƒsko – l´dziƒskiego oraz z oko-
licznych miast i gmin. Chcia∏bym zach´ciç przedsi´biorców do pre-
zentacji swego potencja∏u oraz do przedstawienia oferty wyrobów
i us∏ug. Naszym celem jest, aby wszyscy zainteresowani mogli zapo-
znaç si´ z bogactwem propozycji, ze szczegó∏ami ofert jak równie˝
wzbogaciç swojà wiedz´ o nowoÊciach na rynku. Jestem przekonany,
˝e impreza przyniesie wymierne korzyÊci wszystkim uczestnikom.
Zdobyta wiedza i nawiàzane kontakty zaowocujà wieloma transak-
cjami, przyczynià si´ do poszerzenia wi´zi kooperacyjnych oraz do
dalszego rozwoju przedsi´biorczoÊci zarówno w naszym powiecie jak
i poza jego granicami. 

Imieliƒska impreza to oprócz wydarzenia biznesowego równie˝
wydarzenie towarzyskie i rozrywkowe: weso∏y festyn dla doros∏ych
i dzieci, konkursy z nagrodami, wyst´py artystyczne – wspania∏a za-
bawa, na której nie powinno zabraknàç nikogo.

Henryk Barcik
Przewodniczàcy Rady Powiatu

Bieruƒsko-L´dziƒskiego

Targi odbywajà si´ na terenie Przedsi´biorstwa Handlowo - Us∏ugo-
wego „Metale” SA w Imielinie przy ulicy Hallera 39. Szczegó∏y w staro-
stwie powiatowym oraz w wydziale ochrony Êrodowiska UM L´dziny.

V Powiatowe Targi Przedsi´biorczoÊci i Ekologii
w dniach 2-3 czerwca 2007 roku.

Daj szans´ swoim Klientom
- przedstaw si´ na targach!

Od 1 czerwca dzia∏a nowa strona internetowa,
poÊwi´cona wdra˝aniu programu 

niskiej emisji w L´dzinach. Jej adres to:
www.niskaemisja.ledziny.pl



- Jest pani jednà z najbar-
dziej znanych postaci Go∏aw-
ca. A przecie˝ nie pochodzi pa-
ni stàd...

- RzeczywiÊcie, urodzi∏am si´ kil-
kanaÊcie kilometrów od L´dzin, ale
ju˝ w Ma∏opolsce, w Che∏mku.
Ale prac´ nauczyciela biologii
i chemii rozpocz´∏am
w 1966w go∏awieckiej pod-
stawówce, liczàcej wten-
czas ponad 200
uczniów i pi´cioro
belfrów. W tak
ma∏ej placówce
mia∏am przy-
j e m n o Ê ç

uczyç niemal˝e wszystkich przed-
miotów, oprócz fizyki. Pozosta∏am
szkole wierna a˝ do emerytury, na
którà przesz∏am 1 marca a˝eby
ustàpiç miejsca m∏odszym. 

- Blisko 41 lat pracy nauczy-
cielskiej w jednym miejscu,
w tym 35 i pó∏ roku kierowania
szko∏à – jest o czym wspomi-
naç ...

- Funkcj´ kierownika placówki
obj´∏am w 1971 roku po Annie To-
maszczyk, która przenios∏a si´ do

Grzawy. Trzy lata póêniej ukoƒ-
czy∏am histori´ na Uniwersytecie
Âlàskim i odtàd uczy∏am tego
przedmiotu obok mojej ulubionej
chemii. Ca∏y czas nasze starania,
bardzo mocno wspierane przez

mieszkaƒców Go∏awca, na
czele z ówczesnym so∏-
tysem Janem Nagim,
ogniskowa∏y si´ wo-
kó∏ sprawy budowy
nowej szko∏y, gdy˝
uczyliÊmy w dwóch

starych budyn-
kach, z których
jeden powsta∏
w XIX wieku,
a drugi w roku
1910. Starania
nabra∏y tempa,

gdy w kwietniu 1886 roku, z inspi-
racji wspomnianego pana Nagiego
i przy mojej pomocy, zawiàza∏ si´
bardzo pr´˝ny Spo∏eczny Komitet
Budowy Szko∏y pod przewodnic-
twem Tomasza Sklorza. Ju˝
w sierpniu owego roku rozpocz´to
wykopy pod fundamenty, a 7 listo-
pada 1989 roku, z udzia∏em ówcze-
snego prezydenta Tychów, Jana
Jamruszkiewicza, uroczyÊcie odda-
no szko∏´ do u˝ytku.

- Nie do koƒca jednak spe∏-

niono wasze oczekiwania ...
- W projekcie budowlanym uj´to,

na naszà proÊb´, oko∏o 10-metrowy
∏àcznik pomi´dzy nowà gmachem
a jednym ze starych budynków
szkolnych, w którym planowaliÊmy
urzàdziç Êwietlic´, sto∏ówk´, biblio-
tek´, dwie pracownie przedmioto-
we i jedno mieszkanie dla nauczy-
ciela. Jednak˝e, o ironio, to w∏adze
miasta L´dziny, które w∏aÊnie
z dniem 2 kwietnia 1991 roku od-
zyska∏o samodzielnoÊç, podj´∏y de-
cyzj´ o zburzeniu starych budyn-
ków szkolnych. Spo∏ecznoÊç Go-
∏awca by∏a temu zdecydowanie
przeciwna. Poczàtkowo tak˝e nie
wyra˝a∏ na to zgody wojewódzki
konserwator zabytków, ale bur-
mistrz Trzciƒski lub jego wspó∏pra-
cownicy rych∏o przekonali konser-
watora, ˝e nie majà Êrodków finan-
sowych na realizacj´ powy˝szego
projektu. Mieszkaƒców naszego
osiedla natomiast udobrucha∏y za-
pewnieniami, i˝ w niedalekiej przy-
sz∏oÊci wybudowane zostanà tu
przychodnia zdrowia i poczta, któ-
re do dzisiaj nie doczeka∏y si´, nie-
stety, spe∏nienia. Wspomniane sta-
re budynki wyburzono wi´c jeszcze
w 1991 roku.

- Jednak okaza∏o sie, ˝e mo-
˝e mieli i racj´. JakoÊ ca∏a
szko∏a pomieÊci∏a si´ w nowym
budynku... 

- Nie ca∏a, bo tego mieszkania dla
nauczyciela nie ma, a bardzo by si´
przyda∏o. Poza tym szuka∏o si´
ka˝dego wolnego kàta. Mi´dzy in-
nymi kosztem magazynku sporto-
wego zorganizowaliÊmy pracownie
komputerowà, a Êwietlic´ uda∏o sie
nam si´ urzàdziç w jednej z sal lek-
cyjnych dopiero dwa miesiàce temu
i by∏o to chyba ostatnie moje osià-
gniecie jako dyrektora szko∏y. Jed-

nak trudno si´ z niego cieszyç, bo
Êwietlica funkcjonuje tylko 3 godzi-
ny dziennie.

- Kilka lat temu mia∏a pani
chyba kolejny zgryz. Reforma
oÊwiaty. W L´dzinach i Ho∏du-
nowie je oddzielono, po go∏aw-
skiej podstawówce trzeba by∏o
korzystaç z gimnazjum l´dziƒ-
skiego a to kawa∏ drogi. Jed-
nak wywalczy∏a pani u siebie
gimnazjum.

- Ja? Skàd, to mieszkaƒcy Go∏aw-
ca stoczyli bój o t´ szko∏´. Na sesji
marcowej ubieg∏ego roku Rada
Miasta L´dziny powo∏a∏a Gimn-
zjum nr 3 w L´dzinach-Go∏awcu
z dniem 1 wrzeÊnia 2006. Wtedy to
powsta∏ w∏aÊnie Zespó∏ Szkó∏, obej-
mujàcy wspomniane gimnazjum,

Szko∏´ Podstawowà nr 4 i oddzia∏
przedszkolny, a ja na koniec karie-
ry zosta∏am jeszcze dyrektorkà te-
go˝ zespo∏u. Potem jednak powie-
dzia∏am „pas”! W listopadzie kon-
kurs na dyrektora tego˝ zespo∏u
wygra∏a nasza nauczycielka mate-
matyki Maria Horst, której 1 marca
2007 przekaza∏am dyrektorskà pa-
∏eczk´. Ja do koƒca roku szkolnego
ucz´ tu w niepe∏nym wymiarze go-
dzin, kontynuuj´ pisanie kroniki
szko∏y i podj´∏am si´ prowadzenia
protokolarza Rady Pedagogicznej. 

- A co pani b´dzie robi∏a po-
tem?

- Ha, mog´ zapewniç, ˝e nudzà
si´ tylko ci, którzy nie majà ˝ad-
nych zainteresowaƒ.

Rozmawia∏ Miros∏aw Leszczyk
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STUDIO NEFRYT SC. L¢DZINY 
ul. L´dziƒska (naprzeciw Pomnika) 

tel. (032) 326 77 89 
509 982 572 
511 666 550 

www.studionefryt.pl
studionefryt@gmail.com

Masa˝e termalne na ∏ó˝kach samomasujàcych – Dobrodziejstwo dla cia∏a i ducha! 

Zapraszamy pon-pt. 10.00-20.00, soboty: 10.00-14.00
Masa˝ 40 minut – 20 z∏otych. Dla sta∏ych klientów zni˝ki!!!

¸ó˝ka samomasujàce DWZONE MA-
STER reprezentujà sobà rewolucj´
w terapii zapobiegawczej i leczniczej.
¸àczà metody europejskie i azjatyckie –
dzi´ki temu 6 razy lepiej zapobiegajà
i leczà poprzez:

masa˝ termalny, akupresur´, aroma-
terapi´, jonizacj´, chiropraktyk´, terapi´
stref reflektorycznych stóp

Pomaga na wiele schorzeƒ, mi´dzy in-
nymi: bóle kr´gos∏upa, choroby uk∏adu
oddechowego, poprawia przemian´ ma-
terii. Wspomaga prawid∏owe funkcjono-
wanie organizmu. Cudowny relaks!

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
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CzterdzieÊci lat w go∏awieckiej szkole
Rozmowa ze Stanis∏awà ˚ak, od dwóch
miesi´cy emerytkà, wczeÊniej przez 40
lat nauczycielkà i przez 35 lat dyrektorkà
go∏awieckiej podstawówki


