
Najg∏oÊniej by∏o w czerwcu o L´-
dzinach na okolicznoÊç afery. Afera
polegaç ma na tym, ˝e Andrzej Ko-
styra, prezes Fundacji Rozwoju
Sportu podglàda kobiety przebierajà-
ce si´ w szatni krytej p∏ywalni. S∏u-
˝yç ma do tego Kostyrze system ka-
mer zamontowanych w tej szatni.

Nie wiem, czy Andrzej te panie
podglàda czy nie. Jestem gotów wie-
rzyç, ˝e nie. Ale z tymi kamerami to
mu stale nie wychodzi.

Najpierw, lat temu ze szeÊç, zwra-
ca∏em mu uwag´ na napis przed fun-
dacjà, ˝e jest ona „kamerowana”.
S∏owa kamerowaç w j´zyku polskim
nie ma i ten, kto go u˝ywa, zw∏aszcza
na piÊmie, wychodzi na buroka.

Niestety, zamiast tego umyÊli∏ so-
bie Andrzej tabulki z napisem: „O-
biekt monitorowany”. To te˝ nic nie
znaczy, bo monitorowaç mo˝na ró˝-
nie, nie tylko przy pomocy kamery
i monitora. Monitorowaç to tyle, co
kontrolowaç, nadzorowaç. Nie dzi-
wi´ si´ jednej czy drugiej kobicie, ˝e
si´ przed tabliczkà, ˝e jest monitoro-
wana rozebra∏a. Gdyby oni powiesili
jednoznaczne transparenty: „Szatnia
jest pod obserwacjà kamer. Przebie-
ralnia NIE jest pod obserwacjà ka-
mer” - to by i Kostyra problemu nie
mia∏. A tak obciachu sobie tylko na-
robi∏, bo zlekcewa˝y∏ opinie fachow-
ców od informowania.

Gorzej jednak, ˝e Fundacja pew-
nie jeszcze nieraz stawaç b´dzie mia-
stu w gardle. Przed laty za∏o˝y∏o jà
miasto i górnictwo. W Radzie Fun-
dacji zawsze czterech przedstawicieli
mia∏o górnictwo a trzech miasto.
Mog∏o wi´c górnictwo wszystko prze-
g∏osowaç po swojej myÊli. To górnic-
two to by∏a NadwiÊlaƒska Spó∏ka
W´glowa a potem Kompania W´glo-
wa. Ale do czasu.

Bo dziÊ budynki Fundacji stojà
w ca∏oÊci na miejskim gruncie, nale-
˝à wi´c do miasta, a górnictwo ma
nadal w Radzie przewag´. I nie jest
to ju˝ ˝adna powa˝na struktura, lecz
zwiàzki zawodowe kopalni Ziemo-
wit. Ich dzia∏acze nie ponoszà za ma-
jàtek fundacji ˝adnej odpowiedzial-
noÊci - bo to majàtek miasta - nie ma-
jà ˝adnego fachowego przygotowa-
nia do kontrolowania fundacji, do
kierowania jej losami, ale kaprysem
kogoÊ w Kompanii oraz W∏adys∏awa
Trzciƒskiego, który takà zmian´ jako
burmistrz klepnà∏, teraz kilku dzia-
∏aczy zwiàzkowych decyduje o losach
naszego basenu, naszej hali sporto-
wej i tak dalej. I nawet wcale nie jest
powiedziane, ˝e ci dzia∏acze muszà
byç z L´dzin. Najpewniej wi´c majà
oni t´ fundacj´ w...

I to niestety znacznie gorsza wia-
domoÊç, ni˝ ta, ˝e Andrzej Kostyra
byç mo˝e podglàda∏ kobiety na base-
nie. Zw∏aszcza, ̋ e cytujàc Lod´ Hala-
m´, znanà przedwojennà tancerk´
erotycznà ze szlacheckiej rodziny:
„wstyd kobiety zaczyna si´ tam, gdzie
jest êle zbudowana”. I rzeczywiÊcie,
te urodziwe zazwyczaj nic przeciw
podglàdaniu nie majà, a podglàdaç
te nieurodziwe, co to za frajda...

Dyrda

Dyrdyma∏ki

Podglàdanie
i zwiàzkowcy

Czy kto PiS
lubi, czy nie,
musi przy-
znaç, ˝e po-
wiatowy rad-
ny Krzysztof
Pawlas umie
j e d n o c z y ç
swoich sàsia-
dów. W ostatnià niedziel´ czerwca
dla mieszkaƒców swojego bloku na
osiedlu Centrum zorganizowa∏ mi-
ni-festyn z kie∏baskami i lanym pi-
wem. Festyn jednak by∏ tylko pre-
tekstem, aby wszyscy sàsiedzi za-
brali si´ za uporzàdkowanie terenu
obok swojego bloku, nasadzili nowe
drzewka, nadsypali ziemi przy ga-
ra˝ach. Ot, taki festynowy czyn
spo∏eczny.

Jednak aby atmosfera zabawy by∏a
wi´ksza, a dodatkowo znalaz∏ si´ ja-
kiÊ szerszy cel, zbierano tak˝e podpi-
sy pod petycjà, aby Euro 2012 odby-
wa∏y si´ tak˝e na Stadionie Âlàskim.

- Podpisy dostarczymy do PZPN-
u i do rzàdu ñ zapewnia Krzysztof
Pawlas.

Farorz

Najlepsi l´dziƒscy
absolwenci 
- czytaj str. 3
K∏amstwa 
o lokalu OSP 
- czytaj str. 2

Warsztaty 
plastyczne

Przewodniczàca Klubu Pla-
styka “Kontrast”, Helena Sza-
braƒska, serdecznie zaprasza
l´dziƒskà m∏odzie˝ gimnazjal-
nà i ze szkó∏ Êrednich na coty-
godniowe wakacyjne (oprócz 13
lipca i drugiej po∏owy sierpnia)
nieodp∏atne warsztaty plastycz-
ne, które osobiÊcie poprowadzi
w piàtki od godz.15.00. (lem)Uwaga, oszuÊci

Caritas Archidiecezji Katowickiej OÊrodek B∏ogos∏awiona Karolina
informuje mieszkaƒców L´dzin, ˝e nie prowadzimy ˝adnej zbiórki
pieni´dzy u Paƒstwa w domach w ramach akcji sprzeda˝y kartek

naszych podopiecznych.
Wszystkie osoby podajàce si´ za naszych pracowników i próbujàce 

w ten sposób zbieraç pieniàdze sà oszustami.

Nowe podr´czniki?
Warto poczekaç
JeÊli nosimy si´ z zamiarem

kupienia nowych podr´czników
naszym dzieciom, warto pocze-
kaç. W∏adze miasta rozwa˝ajà
zorganizowanie pod koniec
sierpnia kiermaszu podr´czni-
ków, na który zaproszeni byliby
hurtownicy z tej bran˝y. Bardzo
prawdopodobne, ˝e na takim
kiermaszu podr´cznik b´dzie
mo˝na kupiç nawet o 15-20 pro-
cent taniej ni˝ w ksi´garniach.

Józef Przyby∏a nosi tytu∏ Zas∏u˝o-
nego dla Miasta L´dziny, ma powia-
towà nagrod´ Clemensa „Pro Publi-
co Bono”, jest odznaczony krzy˝em
kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Jest dostojnikiem KoÊcio∏a,
bo kanonicy si´ do nich zaliczajà,
jest te˝ dziekanem naszego dekana-
tu. Jednak to wszystko tylko godno-
Êci, tytu∏y. Tymczasem Józef Przy-
by∏a to przede wszystkim wspania∏y
ho∏dunowski farorz. Cz∏owiek wiel-
kiego umys∏u i wielkiego serca.

W czerwcu obchodzi∏ 40-lecie
swojego kap∏aƒstwa. By∏ wikarym
w Skoczowie, Siemianowicach,
Chorzowie, Katowicach, Cieszynie,
by∏ te˝ duszpasterzem akademic-
kim, a godnoÊç t´ powierza si´ tyl-
ko najzdolniejszym ksi´˝om. Jed-
nak przez zdecydowanà wi´kszoÊç
swego kap∏aƒskiego ˝ywota jest
proboszczem l´dziƒskiej parafii
Chrystusa Króla.

Pochodzi z Pszczyny, z ubogiej,
jak sam ˝artuje, „einfachowej” ro-
dziny. Jako dziecko cierpia∏ g∏ód,
by∏ ci´˝ko chory i ˝yczliwoÊç janko-
wickich rolników, którzy dla Józka
od Przyby∏ów podzielili si´ za dar-
mo màkà - byç mo˝e uratowa∏a mu
˝ycie. Uwa˝a wi´c, ˝e ma wobec

spo∏eczeƒstwa do sp∏acenia d∏ug.
Postanowi∏ go sp∏aciç jako ksiàdz.

- Choç moja droga do kap∏aƒstwa
by∏a kr´ta. Po podstawówce trafi-
∏em do technikum w∏ókienniczego
w Bielsku. Kolega mnie namówi∏,
˝ebym poszed∏ z nim. On szybko
w∏ókienniczà szko∏´ rzuci∏, ja do-
trwa∏em do matury. Po maturze
zdecydowa∏em si´ na seminarium,
nie bez k∏ótni w domu...

K∏ótnie wynika∏y z... ogromnego
szacunku matki Józka do duchow-
nego stanu. Uwa˝a∏a poczàtkowo,
˝e ich rodzina jest zbyt uboga, zbyt
prosta, by wykierowaç syna na ksi´-
dza. Jednak upór Józka i wsparcie
starszego brata, moralne i finanso-
we, pomog∏y mu osiàgnàç cel.

Ale prawdziwy sukcesy przysz∏y
znacznie póêniej. Najwi´kszym suk-
cesem jest oczywiÊcie szacunek ja-
kim jest darzony. Niewielu ksi´˝y,
niewielu ludzi takiego doÊwiadcza.

Ale oprócz szacunku jest i sym-
patia, widok farorza rozjaÊnia twa-
rze, powoduje uÊmiech – bo ten
ksiàdz oprócz pok∏adów màdroÊci
i dobra ma te˝ ogromne, charakte-
rystyczne, Êlàskie, czasem nieco ru-
baszne ale nigdy prostackie poczu-
cie humoru.

Sukcesem jest równie˝ Êwiàty-
nia. Nie by∏o mu dane otrzymaç
parafii z koÊcio∏em chocia˝by baro-
kowym. JeÊli ju˝, to z... barako-
wym. A jednak w ciàgu kilku lat na
ho∏dunowskim wzgórzu powsta∏
koÊció∏ zwany czasem ho∏dunow-
skà katedrà, bo jego Êciany bielejà
w oczach ju˝ z wielu kilometrów.
Jego mury, w kszta∏cie otwartej
ksià˝ki, wysy∏ajà jasny przekaz, ˝e
trzeba mieç otwarty umys∏.

Za sukces uwa˝a, ˝e spod jego
r´ki z Ho∏dunowa wysz∏o 10 ksi´-
˝y. Poza tym o sukcesach mówi
niech´tnie, bo to skromny cz∏o-
wiek. Ale ˝e ka˝dy ma jakàÊ na-
mi´tnoÊç, to jest ona tak˝e udzia-
∏em dziekana Przyby∏y. Sà nià cy-
gara, a ich dym jest mu zapachem
równie bliskim, jak zapach mirry,
kadzid∏a.

O Józefie Przybyle mo˝na by pisaç
d∏ugo, podobnie jak o jego kazaniach,
z których wiele jest pere∏kami orator-
stwa, pere∏kami sztuki krasomów-
czej. Zamiast tego jednak w mieniu
redakcji ˝ycz  ́ ci Farorzu kolejnych
40 lat w kap∏aƒskim stanie.

Dariusz Dyrda
Wywiad 

z ks. Józefem Przyby∏à - str. 4

Przy tym biurku tworzy swoje wspania∏e kazania

Blokowy festyn z Euro w tle



2
o tym się mówi

Lędziny Teraz

WÊród ró˝nych dotacji Unii Eu-
ropejskiej czy rzàdowych sà i takie,
których celem jest wyrównywanie
szans oÊwiatowych dzieci z wiosek
i ma∏ych miast z tymi, które ˝yjà
w wielkich miastach. Ostatnio
konkurs o takie pieniàdze odby∏
si´ w Âlàskim Kuratorium OÊwia-
ty, a do podzia∏u by∏o a˝ 8 milio-
nów z∏otych.

L´dziƒskie organizacje i instytu-
cje dowiedzia∏y si´ o konkursie nie-
co póêno, dlatego MOPS i Bibliote-
ka Miejska nie zdà˝y∏y z∏o˝yç swo-
ich projektów.

Programy mo˝na by∏o sk∏adaç
do poniedzia∏ku, a nam w czwartek
powiedziano w kuratorium, ˝e tyl-
ko do piàtku. To jednak 3 dni ró˝-
nicy, wi´c nie zdà˝y∏yÊmy – mówi
dyrektorka MOPS Aleksandra
Skwara-Zi´ciak. Ona zresztà do-
sta∏a Êrodki z innej puli (pomoc
spo∏eczna).

Jednak z L´dzin do kuratorium
sp∏yn´∏y a˝ trzy wnioski. Jeden
z nich z∏o˝y∏a Fundacja Rozwoju

Sportu. Rzecz nie do koƒca idealnie
mo˝e pasuje do formu∏y, gdzie klu-
czowe jest po∏àczenie nowocze-
snych technik edukacyjnych z tra-
dycyjnymi – bo fundacja wystàpi∏a
o Êrodki na turnieje dzikich dru˝yn
pi∏karskich. Jednak w kuratorium
uznano, ˝e tak˝e takie turnieje wy-
równujà szanse i fundacja pienià-
dze dosta∏a.

Kim jestem?
Dwa pozosta∏e projekty zrodzi∏y

si  ́w prywatnym domu na Rotuszu.
Mieszkajà tam Krystyna i Ireneusz
Wróblowie, nauczyciele Powiatowe-
go Zespo∏u Szkó∏. Pani Krysia jest
ponadto l´dziƒskà radnà a jej mà˝
wicedyrektorem (nied∏ugo zapewne
dyrektorem) wspomnianej szko∏y.

Ich pomys∏em jest zarówno pro-
gram „Kim jestem? Dokàd zmie-
rzam? - planowanie w∏asnej drogi
rozwoju” jak i „Europejski Certyfi-
kat Umiej´tnoÊci Komputerowych –
wdro˝enie nowego modelu pracy
z uczniem”.

Program „Kim jestem? Dokàd
zmierzam?” firmuje organizacja
spo∏eczna, Regionalne Centrum
Obywatelskie w L´dzinach, które-
go pani jest dzia∏aczkà.

- Sensem tego programu jest za-
∏o˝enie, ˝e ka˝dy z nas, ka˝dy
uczeƒ, ma jakiÊ talent. Wi´c klu-
czowe jest rozwijanie tych jego
zdolnoÊci, kompetencji. Zaj´cia b´-
dà prowadzone metodà blenden-le-
arning, co oznacza ∏àczenie trady-
cyjnych technik uczenia z elektro-
nikà, z komputerami. Najkrócej
mówiàc, b´dziemy uczyç, jak zna-
leêç prac´, a uczestnik kursu otrzy-
ma certyfikat „Aktywny na rynku
pracy”. Z mojej wiedzy wynika, ˝e
pracownicy cenià ten certyfikat –
mówi pani Krysia.

Cz´Êcià programu „Kim je-
stem?” jest te˝ konkurs „Ja i moje
miasto – co mi si´ podoba, a co na-
le˝y zmieniç w L´dzinach”. To
konkurs dla dzieci i m∏odzie˝y
a forma prezentacji jest dowolna,
mo˝na coÊ napisaç (wiersz, esej),

mo˝na wykonaç prac´ plastycznà,
prezentacj´ multimedialnà...

Pula nagród w konkursie wynosi
2000 z∏otych (mo˝e wzrosnàç) a za-
koƒczenie planowane jest na wrze-
sieƒ w restauracji Kamea. W kon-
kursie mogà uczestniczyç ucznio-
wie l´dziƒskich gimnazjów i Powia-
towego Zespo∏u Szkó∏.

Europejski, 
komputerowy

Urzàd Miasta napisa∏ natomiast
– przy wspó∏pracy z ma∏˝eƒstwem
Wróblów – program, w ramach
którego l´dziƒscy uczniowie b´dà
si´ szkoliç w celu uzyskania Euro-
pejskiego Certyfikatu Umiej´tnoÊci
Komputerowych. Jest to uznawa-
ne we wszystkich krajach Unii

Êwiadectwo potwierdzajàce rzeczy-
wiste umiej´tnoÊci informatyczne.

Przygotowujàc si´ do certyfikatu
ECDL uczeƒ w ramach zaj´ç
znacznie podnosi swoje informa-
tyczne umiej´tnoÊci i to w sposób,
jaki poszukiwany jest na rynkach
pracy Unii Europejskiej – mówi
Ireneusz Wróbel i dodaje: - Dla
uczestnika programu darmowe sà
szkolenia elektroniczne ECDL-4,
zaj´cia w pracowni internetowej
naszej szko∏y (Powiatowy Zespó∏
Szkó∏), op∏aty egzaminacyjne oraz
dwa certyfikaty, poza ECDL tak˝e
Europejska Karta Umiej´tnoÊci
Komputerowych. Gdyby uczestnik
mia∏ za to zap∏aciç z w∏asnej kie-
szeni, musia∏by wydaç oko∏o 1000
z∏otych.

„Kim jestem”obejmie swoim programem 120 uczestników, a ECDL –
100. W tym drugim programie b´dà uczestniczyç w praktyce wy∏àcznie
uczniowie PZS. Pierwszy program kosztuje nieca∏e 60 000 z∏otych,
z czego prawie 17 000 to dofinansowanie a reszta wk∏ad PZS, g∏ównie
w pracy nauczycieli. Program ECDL kosztuje ponad 80 tysi´cy z czego
dofinansowanie to prawie 50 000 a reszta znów wk∏ad w∏asny szko∏y.

Przyj´to programy napisane prze Regionalne Forum Obywatelskie, przez Fundacj´ Rozwoju Sportu i przez Urzàd Miasta L´dziny

OÊwiatowe granty

- K∏amstwo! A tak dok∏adnie
k∏amstwo i manipulacja – wyjaÊnia
burmistrz Wies∏aw Stambrowski
i dodaje: - Siedzibà l´dziƒskiej OSP
jest stra˝nica, zarówno ja jaki rad-
ni bardzo wysoko cenimy zaanga-
˝owanie tych ludzi i nawet by nam
w g∏owie nie posta∏o, ˝eby w jaki-
kolwiek sposób utrudniaç im dzia-
∏ania, odbieraç siedzib´. Ci, którzy
plotk´ rozsiewajà, doskonale o tym
wiedzà. Doskonale wiedzà, ˝e dzia-
∏ania Zak∏adu Us∏ug Komunal-
nych w ogóle nie dotyczà l´dziƒ-
skiej OSP.

Oprócz jednostek terenowych
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,
czyli tych jednostek, które biorà
udzia∏ w akcjach – istnieje te˝ biu-
rokratyczna struktura OSP: krajo-
wa, wojewódzka, powiatowa. Lu-
dzie, którzy w nich dzia∏ajà cz´sto
nie brali udzia∏u w ani jednej akcji,
a aktywnoÊç w tych „honorowych”
OSP traktujà jako dzia∏alnoÊç poli-
tycznà. W∏aÊnie takim „politycz-
nym”, powiatowym stra˝akiem
jest od lat Jan Kasprzyk, zresztà
W∏adys∏aw Trzciƒski te˝. Trzciƒski
jest szefem powiatowych stra˝a-
ków, Kaprzyk - sekretarzem.

Siedziba powiatowej OSP mieÊci
si´ w Bieruniu. Jednak w czasach
W∏adys∏awa Trzciƒskiego powiato-
wa OSP otrzyma∏a tak˝e biuro
w L´dzinach, w DG2. Za darmo, bo
burmistrz zwolni∏ ich z czynszu.
A zwa˝ywszy, ˝e jest prezesem po-

wiatowego OSP – to zwolni∏ z czyn-
szu sam siebie.

Innym organizacjom spo∏ecznym
burmistrz Trzciƒski ponosi∏ w tym
samym czasie czynsz o trzy razy,
t∏umaczàc, ˝e kto chce mieç biura,
musi p∏aciç. OSP jakoÊ teorie doty-
czàce czynszu nie dotyczy∏y.

- Powiatowe OSP nie prowadzi
˝adnych akcji bojowych, nie ratuje
ludziom mienia, dobytku. Tym zaj-
muje si´ OSP miejskie, i od nich
nikt nie chce ani grosza, wr´cz prze-
ciwnie, miasto ich wspomaga finan-
sowo. Ale powiatowe? Powiatowe je-
dynie wydaje kalendarze, czasem

zrobi jakieÊ zawody i nic wi´cej. P∏a-
cenie przez nich czynszu w ˝adnym
stopniu nie mo˝e zaszkodziç l´dziƒ-
skim stra˝akom, a jedynie kilku pa-
nom którzy za miejskie pieniàdze
chcieli mieç miejsce, gdzie mogà si´
spotkaç, pogadaç. Nie widz´ powo-
du, aby miasto mia∏o ich zwalniaç
z czynszu – wyjaÊnia wiceburmistrz
Mariusz ˚o∏na.

A Bernadeta Stachoƒ, dyrektor
ZUK dodaje, ˝e w budynku DG-2
sà ró˝ne czynsze. Najni˝sze to 5

z∏otych za metr, i w∏aÊnie tyle po-
winna p∏aciç stra˝. Do tego oczywi-
Êcie pràd i media.

- Do tej pory byli tu w ogóle bez
jakiejkolwiek umowy. Chcia∏am
z nimi uregulowaç te sprawy, ale
oni najechali na mnie, ˝e prowadz´
z nimi politycznà gr´. Co ma staw-
ka za pràd i za ogrzewanie do poli-
tyki? - nie mo˝e si´ nadziwiç dyrek-
tor Stachoƒ.

Jan Kasprzyk i W∏adys∏aw
Trzciƒski Êlà do burmistrza pisma,
doÊç obraêliwe w treÊci, doÊç rosz-
czeniowe w formie. Trzciƒski-pre-
zes domaga si´ w nich dalszego

zwolnienia z czynszu, bo mu to
Trzciƒski-burmistrz obieca∏. Obaj
piszà, ˝e czynsz zaszkodzi l´dziƒ-
skiej OSP...

Chocia˝ nie t∏umaczà, jak zagro-
zi. Nie mogà t∏umaczyç – bo mi´dzy
ich powiatowà „aktywnoÊcià” a rze-

czywistym OSP – nie ma praktycz-
nie ˝adnych zwiàzków. Stra˝akom
prawdziwym nic ze strony w∏adz
miasta nie zagra˝a. A jeÊli ktoÊ chce
mieç do nie wiadomo jakich celów
biuro w miejskim budynku, to po-
winien za nie p∏aciç. (dld)

Stra˝acy miastu potrzebni, ale nibystra˝acy te˝?

Powiatowi niech p∏acà
Miasto obiega plotka – rozg∏aszana zw∏aszcza
przez Jana Kasprzyka – ˝e burmistrz miasta
wypowiedzia∏ lokal l´dziƒskiej Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej.

W urz´dzie nikomu nawet do g∏owy nie przyjdzie, aby odbieraç stra˝akom OSP ich

siedzib´. Co innego jednak biuro dla kó∏ka wzajemnej adoracji.

Trzciƒski-prezes powiatowej OSP domaga si´
dalszego zwolnienia z czynszu, bo mu to
Trzciƒski-burmistrz obieca∏. Tymczasem po-
wiatowe OSP nie prowadzi ˝adnych akcji bo-
jowych, nie ratuje ludziom mienia, dobytku.
Tym zajmuje si´ OSP miejskie.
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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 sierpnia 1997r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póên. zmianami) oraz Rozporzàdzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów 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 nieruchomoÊci oznaczonej jako dzia∏ki o numerach
1014/30, 1016/31, 1018/31, 615/32, 618/33, 619/34, 624/35, 625/36, 630/37, 631/38,
636/39, 637/40, 642/41, 643/42, 648/43, 649/44, 654/45, 655/46, 660/47, 661/48,
666/49, 667/50, 672/51.

W∏asnoÊç powy˝szych nieruchomoÊci wpisana jest na rzecz Gminy L´dziny w KW
19070, 39163, 37068, 472, 8850, 39219 prowadzonych przez Wydzia∏ V Ksiàg
Wieczystego Sàdu Rejonowego w Tychach.

W planie zagospodarowania przestrzennego powy˝sze grunty oznaczone sà symbolem
PU – tereny aktywnoÊci gospodarczej o charakterze us∏ugowo-przemys∏owo-sk∏adowym.

Opis nieruchomoÊci: przedmiotowa nieruchomoÊç po∏o˝ona jest w L´dzinach, obr´b
Ho∏dunów, km. 1 przy trasie szybkiego ruchu S-1. Na terenie dzia∏ek brak uzbrojenia.
Kompleks utworzony z wy˝ej wymienionych dzia∏ek o ∏àcznej powierzchni 5,9235 ha
po∏o˝ony jest pomí dzy trasà szybkiego ruchu i torami kolejowymi oraz nasypem
kolejowym. Kszta∏t kompleksu zbli̋ ony jest do trójkàta. NieruchomoÊç jest nie zabudowana
i nie ogrodzona.

Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 5.000.000,00 z∏ (s∏ownie: pí ç milionów
z∏otych 00/100).

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 przed zawarciem umowy
notarialnej.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiàzana jest do poniesienia wszelkich kosztów
zwiàzanych z nabyciem nieruchomoÊci.

Wadium wynosi: 250.000,00 (s∏ownie: dwieÊcie pí çdziesiàt tysí cy z∏otych 00/100)
Warunkiem przystàpienia do przetargu jest:
• wniesienie wadium w wysokoÊci 250.000,00 z∏ w terminie do dnia 10 wrzeÊnia 2007

r. w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Urz´du Miasta L´dziny: PKO BP
E/L¢DZINY 09 1020 2528 0000 0102 0111 6706. Wadium mo˝e byç wniesione równie˝
w obligacjach Skarbu Paƒstwa lub papierach wartoÊciowych dopuszczonych do obrotu
publicznego.

• wadium zwraca sí  niezw∏ocznie po odwo∏aniu albo zamkní ciu przetargu, jednak nie
póêniej ni̋  przed up∏ywem 3 dni od dnia odwo∏ania lub zamkní cia przetargu. Wadium
wniesione w pieniàdzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra∏, zalicza sí  na
poczet ceny nabycia nieruchomoÊci. Wadium wniesione w innej formie ni̋  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 sí  uczestnika, który przetarg wygra∏ od
zawarcia umowy kupna.

Przetarg na sprzeda  ̋powy˝szej nieruchomoÊci odb´dzie sí
w dniu 14 wrzeÊnia 2007 r. o godz. 14.30 

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. 203-205, tel. (032) 21-66-511
wew. 20, 36, 28 w godz. od 7.30 do 15.30.

Og∏oszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, w biuletynie informacji publicznej oraz
na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta L´dziny w terminie od dnia 26 czerwca 2007 r. do dnia
przetargu.

O G ¸ O S Z E N I E

Radny Rady Powiatu 
Krzysztof Pawlas 

zaprasza wszystkich mieszkaƒców 
na swoje dy˝ury.

Przyjmuje mieszkaƒców w Urz´dzie Miasta w ka˝-
dy ostatni piàtek miesiàca w godzinach 

16.00-18.00, na parterze. Prosi si´ o wczeÊniejsze
ustalenie spotkania pod numerem telefonu

602613410, 662377 657 lub adres e-mailowy:
pawlas_ledziny@poczta.onet.pl

Krzysztof Pawlas spotka si´ w ka˝dej sprawie,
w której mo˝e pomóc mieszkaƒcowi 

w kontaktach z powiatem. Jednak najbli˝sza jest
mu tematyka gospodarki i rozwoju, bowiem tej

komisji w radzie powiatu jest wiceprzewodniczà-
cym oraz sprawy edukacji.

13 czerwca przedstawicielki Towarzystwa Kultu-
ralnego im.Anielina Fabery w L´dzinach, przewodni-
czàca Ilona Cuber-Cebula i wiceprzewodniczàca El˝-
bieta Szczygie∏, uroczyÊcie wr´czy∏y - w imieniu sta-
rosty Piotra Czarnynogi - zaleg∏y dyplom Anieli Man-
taj, osobie nominowanej przez to stowarzyszenie do
nagrody starosty bieruƒsko-l´dziƒskiego w kategorii
“Clemens Pro Arte” za zas∏ugi w dziedzinie kultury.
Pani Aniela, poetka ludowa oraz wieloletnia Êpie-
waczka zespo∏ów folklorystycznych “Ziemowitki”
i “L´dzinianie”, nie mog∏a osobiÊcie - z powodu po-
wa˝nej i d∏ugotrwa∏ej choroby - odebraç tego˝ dyplo-
mu podczas uroczystoÊci, która odby∏a si´ 22 marca
w sali Domu Kultury “Sokolnia” w Imielinie. (ml)

Na razie program rusza tylko
w jednej dzielnicy, aloe jeÊli si´
sprawdzi i jeÊli b´dà pieniàdze, w ko-
lejnych latach obejmie byç mo˝e ca∏e
miasto. Chodzi o autorski program
Anety Ko∏tun, pracownicy l´dziƒ-
skiego MOPS, pod nazwà „Przyja-
zne podwórko”.

Chodzi o dzieci, które w wakacje
pozostawione sà same sobie. Cz´sto
z rodzin patologicznych, ale czasem
po prostu rodzice ci´˝ko pracujà i dla
dziecka nie majà czasu. Sp´dza wi´c
ono wakacje na podwórku pod blo-
kiem.

Chcemy te dzieci wy∏owiç z osie-
dla i znaleêç im zaj́ cia. Jednak nie
chodzi tylko o aktywny wypoczynek,
o zorganizowanie zaj´ç. Równie
wa˝na jest praca pedagogiczna z ty-

mi dzieçmi. Uczenie ich postaw, za-
chowaƒ, czasem po prostu rozbu-
dzanie g∏odu wiedzy. Zaj́ cia b´dà
prowadziç osoby z wykszta∏ceniem
pedagogicznym, majàce do pomocy
wolontariuszy - t∏umaczy pomys∏o-
dawczyni akcji.

„Przyjazne Podwórko” potrwa
przez ca∏y lipiec i sierpieƒ. Teore-
tycznie nastawione jest na dzieci
w wieku 6-14 lat, czyli rok przed
podstawówkà i rok po podstawówce.
Ale w MOPS-ie zapewniajà, ˝e nie
wygonià przecie  ̋5-latka, który nie
ma co ze sobà w ciàgu dnia poczàç,
ani 15-latka, ˝eby si  ́ w∏óczy∏ nie
wiadomo gdzie.

- Tak naprawd´ organizowanie
czasu wolnego nie le˝y tak do koƒ-
ca w ramach naszych kompeten-

cji, w ramach naszych obowiàz-
ków, ale wpisuje si´ w naszà dzia-
∏alnoÊç jako instytucji pracujàcej
ze Êrodowiskami biednymi, zagro-
˝onymi patologià. Dzieci ulicy.
Wprawdzie przyjdà nie tylko takie
dzieci, ale takie te˝. A dzieci ulicy,
jak pokazujà badania, cz´Êciej po-
rzucajà nauk´, stajà si´ agresyw-
ne, si´gajà po alkohol, narkotyki.
Pope∏niajà przest´pstwa. Jako do-
roÊli zasilajà szeregi bezrobot-
nych. Dotrzeç do nich naj∏atwiej
w∏aÊnie na ulicy, na podwórku.
W dwa miesiàce wprawdzie nie da
si´ ukszta∏towaç osobowoÊci, ale
mo˝e to byç pierwszy krok w do-
tarciu do psychiki m∏odego cz∏o-
wieka - mówi Aleksandra Skwara-
Zi´ciak, dyrektorka MOPS.

Dyplom dla pani Anieli

Przyjazne podwórko na ulicy Pokoju

Nie zostawieni samym sobie

Uhonorowanie najlepszych absol-
wentów w mieÊcie sta∏o si  ́w L´dzi-
nach wielkim corocznym wydarze-
niem w czasach, gdy burmistrzem
by∏ Mariusz ̊ o∏na, w 1995 roku. Naj-
wi´kszego rozmachu impreza nabra-
∏a, gdy organizowa∏ jà dyrektor Miej-
skiego zarzàdu Edukacji Wies∏aw
Stambrowski. Nic wi´c dziwnego, ˝e
dziÊ, gdy Stambrowski jest burmi-
strzem a ˚o∏na jego zast´pcà, impre-
za powróci∏a do wielkich ∏ask.

Na sali kinowej zebra∏y si  ́rodzi-
ny najlepszych uczniów i oni sami.

UroczystoÊç prowadzi∏a Ilona Cu-
ber-Cebula a najlepszych uczniów
honorowa∏ burmistrz Wies∏aw
Stambrowski i wiceprzewodniczàcy
Rady Edward ˚o∏na. Honorowano
uczniów gimnazjów i zespo∏u szkó∏,
o Êredniej ocen od 5,0 wzwy .̋ Naj-
lepsi przekroczyli nawet 5,5! A dziÊ,
w dobie testów ogólnopolskich, oce-
ny sà bardziej miarodajne. Nie ma
ju  ̋tak, ˝e w s∏abszych szko∏ach ∏a-
twiej dostaç szóstk  ́ni  ̋w dobrych.

Dlatego bardzo cieszy, ˝e w wyni-
ku tych testów L´dziny wypadajà
powy˝ej Êredniej wojewódzkiej, tym
bardziej, ˝e ca∏e nasze województwo
wypada powy˝ej Êredniej krajowej.

Uczniów ze Êrednià powy˝ej 5,0
jest w naszych gimnazjach 45 (24

w gimnazjum l´dziƒskim, 18 w ho∏-
dunowskim i 3 w go∏awieckim, nale-
˝àcym od minionego roku szkolnego
do go∏awieckiego Zespo∏u Szkó∏..
Ârednià od 5 w gór  ́ma te  ̋czworo
absolwentów Powiatowego Zespo∏u
Szkó∏ w L´dzinach.

Zwa˝ywszy ˝e w l´dziƒskim gim-
nazjum edukacj´ ukoƒczy∏o 119
uczniów w ho∏dunowskim 118
a w go∏awieckim 20 - okazuje si ,́ ˝e
co szósty absolwent gimnazjów
w naszym mieÊcie otrzyma∏ Êwiadec-
two z czerwonym paskiem. W Po-
wiatowym Zespole Szkó∏ jest nieco
gorzej, tutaj jeden na 25 absolwen-
tów ma takie Êwiadectwo. No ale te˝
wymagania w szko∏ach matural-
nych sà wy˝sze.

NAJLEPSI ABSOLWENCI ROCZNIK 2006/2007
KATEGORIA NAJLEPSI W SZKOLE
GIMNAZJUM NR 1 I miejsce Paulina Trendak - 5,64 zarazem naj-

lepsza w mieÊcie, II miejsce Barbara Madej, Abel Siejka - 5,43, III miej-
sce Martyna Rogowiec - 5,36

GIMNAZJUM NR 2 I MIEJSCE Agata Kowalska - 5,43, II MIEJ-
SCE Justyna Rejek -5,36, III MIEJSCE Wioletta Stefaƒska - 5,14

GIMNAZJUM NR 3 I MIEJSCE Klaudia Karkoszka - 5,28, II MIEJ-
SCE Katarzyna D∏ugajczyk - 5,07, III MIEJSCE Maria Matysek - 5,00

POWIATOWY ZESPÓ¸ SZKÓ¸ W L¢DZINACH I MIEJSCE
Paulina Makowska - 5,10, II MIEJSCE Anna Jacek - 5,06, III MIEJSCE
Agnieszka Pieczka, Katarzyna Piszczek -5,04

Po raz kolejny rozdano nagrody najlepszym uczniom

Sami ze Êrednià powy˝ej 5,0

Na zdj´ciu najlepsza w mieÊcie, Pauli-

na Trendak,Êrednia 5,64
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- W czerwcu obchodzi∏
ksiàdz jubileusz 40-lecia ka-
p∏aƒstwa. Zostawmy jednak
te lata pierwsze, lata bycia
kapelonkiem mówiàc po Êlà-
sku a wikarym po polsku.
I porozmawiajmy o ho∏du-
nowskiej parafii za czasów
Józefa Przyby∏y. TrzydzieÊci
lat temu to nie by∏o jakieÊ
wymarzone miejsce, ani na
zamieszkanie ani na zajmo-
wanie si´ sprawami KoÊcio-

∏a. Nie przera˝a∏ ksi´dza ten
dekret do biednego, „dzikie-
go” Ho∏dunowa?

- Fakt faktem, ˝e bywali
przede mnà ksi´˝a, którzy do-
wiedziawszy si´, ˝e majà objàç
parafi´ w Ho∏dunowie jechali
do biskupa aby ich zwolni∏ z te-
go obowiàzku. Ja nie! Przede
wszystkim dlatego, ˝e po latach
bycia tym kapelonkiem dosta-
∏em dekret na w∏asnà parafi´.
Ka˝dego przecie˝ cieszy awans.
JeÊli coÊ mnie smuci∏o, to fakt,
˝e by∏a to wtedy parafia bez ko-
Êcio∏a, bez domu parafialnego.
Wiedzia∏em, ˝e od razu b´d´
musia∏ zostaç ksi´dzem budow-
niczym. Ho∏dunów rzeczywiÊcie
nie by∏ wtedy mo˝e najpi´kniej-
szym miejscem pod s∏oƒcem,
ale tym si´ nie przejmowa∏em.
Pochodz´ z pobliskiej Pszczyny,
to ten sam region, ta sama kul-
tura, wi´c wiedzia∏em, ˝e ∏atwo
z miejscowymi znajd´ wspólny
j´zyk.

- Ale w∏aÊnie tych miejsco-
wych nie by∏o zbyt wielu.
Ho∏dunów to by∏o miejsce,
gdzie z ca∏ej Polski zje˝d˝ali
si´ ludzie na Ziemowita. Bo
Ziemowit dawa∏ ludziom
mieszkanie, dobrze p∏atnà
prac´. Ludzie z ró˝nych kul-
tur, z ró˝nych regionów mie-
szali si´ tu jak w tyglu. Za-
chwiana te˝ by∏a równowaga
spo∏eczna, aby spo∏eczeƒ-
stwo dobrze funkcjonowa∏o,

muszà w nim byç robotnicy,
rzemieÊlnicy ale te˝ inteli-
gencja, nazywana te˝ dzisiaj
cz´sto klasà Êrednià. Ho∏du-
nów te proporcje mia∏ za-
chwiane, mieszkali tu prawie
sami górnicy!

- Gorsze jednak by∏o to ode-
rwanie od rodzinnych stron, od
tradycji. Mo˝na to by∏o obserwo-
waç w ka˝dym nowym skupisku
wielkiego przemys∏u. W Nowej
Hucie, w Jastrz´biu, w Tychach,
ale w Ho∏dunowie szczególnie.
Cz∏owiekowi kiedy jest oderwany
od swoich bliskich, od mamy,
babç, dziadków, kolegów ze
szkolnej ∏awy – takiemu cz∏owie-
kowi wydaje si´, ˝e jest anonimo-
wy i cz´sto okazuje gorszà cz´Êç
swojej natury. Nie ma natural-
nych spo∏ecznych wi´zi, które sà
hamulcem. Ledwo rdzenni
mieszkaƒcy zlali si´ nieco z tymi
z domków fiƒskich ju˝ przyjecha-
∏a kolejna fala, zasiedlajàca bloki.
T∏um obcych sobie ludzi. Wi´zi

mi´dzy nimi musia∏y tu dopiero
powstaç. Te wi´zi powstawa∏y
miedzy innymi podczas budowy
naszej Êwiàtyni, gdzie pracowali-
Êmy ale te˝ przegadaliÊmy ze so-
bà setki godzin. Budowa naszej
Êwiàtyni scementowa∏a setki lu-
dzi. PoznawaliÊmy si´. Ale te
wi´zi powsta∏y te˝ na przyk∏ad
podczas strajku w grudniu 1981
roku. My, ludzie zwiàzani z Zie-
mowitem, poczuliÊmy si´ wspól-
notà.

- Czyli przez te 26 lat, kie-
dy jest ksiàdz w Ho∏dunowie,
widaç ˝e z tych obcych sobie
ludzi powstaje spo∏eczeƒ-
stwo?

- OczywiÊcie, ˝e widaç! Ja prze-
sta∏em byç im obcym ksi´dzem,
wielu mieszkaƒców przesta∏o byç
dla mnie obcymi ludêmi. Jak mo-
˝e byç obcy ktoÊ, kogo chrzci∏em,
dawa∏em pierwszà komuni´, po-
tem Êlub, a niedawno udziela∏em
chrztu ich dzieciom. Ale i moi pa-
rafianie stali si´ mi´dzy sobà
znajomymi, ich dzieci si´ pobie-
rajà, stajà si´ wi´c te˝ kumami,
szwagrami. AnonimowoÊç zani-
ka. I co chyba równie wa˝ne, po-
wstaje te˝ to zró˝nicowane spo∏e-
czeƒstwo. Mamy nadal wielu gór-
ników, ale jest te˝ ju˝ sporo
przedsi´biorców, moi uczniowie
z tych górniczych rodzin sà dziÊ
prawnikami, lekarzami. Upra-
wiajà najró˝niejsze zawody.

- To chyba paradoksalnie
pozytywny skutek tego, ˝e
Ziemowit przesta∏ przyjmo-
waç wszystkich do pracy.
Trzeba by∏o szukaç zaj´cia po-
za kopalnià, ona nie by∏a ju˝
tym gwarantem bytu rodziny!

- RzeczywiÊcie, przez dziesi´cio-
lecia ca∏a dzielnica, ba ca∏e miasto
oparte by∏o o jeden zak∏ad pracy.
O kopalni´. Kopalnia niejako zwal-
nia∏a z odpowiedzialnoÊci troszcze-
nia si´ o swój los. DziÊ ka˝dy musi
sam znaleêç drog´ dla siebie, a szu-
kajàc jej najlepiej zdobyç wykszta∏-
cenie. DziÊ coraz wi´cej m∏odych l´-
dzinian to ju˝ wie. Niestety nadal
jest sporo rodzin zagubionych.

- Ho∏dunów s∏ynie z tego,
˝e w ca∏ym regionie by∏o tu
zawsze najwi´cej samo-
bójstw. Czy to te˝ efekt tego
zagubienia?

- A niby czego innego? Ludzie
wychowani bez wzorców byli i sà
ma∏o odporni psychicznie. Kiedy
ty DaruÊ masz problem, idziesz
porozmawiaç z mamà, z ojcem,
z bratem, z kuzynami, z ciotka-
mi. Wiesz, ˝e na ich pomoc mo-
˝esz liczyç. A w kim ma znaleêç
oparcie dziewczynka, która
mieszka tutaj z rodzicami, ale
jedna babcia jest gdzieÊ ko∏o Bia-
∏egostoku a druga w okolicach
Radomia. Tam sà ciocie, kuzyni...
O wiele trudniej jest tym, którzy
przed laty tu przyjechali. Oni
musieli w L´dzinach, w Ho∏du-
nowie od podstaw zbudowaç swo-
je wi´zi. ¸atwo znajduj´ z nimi
wspólny j´zyk, bo chocia˝ ja je-
stem z pobliskiej Pszczyny, to
jednak w L´dzinach 26 lat temu
zjawi∏em si´ jako ktoÊ nowy, ob-
cy. Sutanna tylko troch´ pomaga
w zawarciu przyjaêni, nabraniu
wzajemnego zaufania. A wi´ê bu-
duje si´ w trudzie, we wspólnej
trosce, wokó∏ wspólnych spraw.
Taka wieê w Ho∏dunowie jest co-
raz cz´stsza.

Ho∏dunów, moje miejsce
Rozmowa z Józefem Przyby∏à, kanonikiem i dziekanem dekanatu, 
najbardziej znanym l´dziƒskim farorzem, ksi´dzem od 40 lat.

W tym che∏mie w 1981 r. zje˝d˝a∏ na dó∏. A krzy˝yki zbiera od 30 lat.

W zakrystii ze wspó∏pracownikami i kierownikiem budowy ho∏dunowskiej Êwiàtyni.

Ko∏o kl´cznika w Jego mieszkaniu zawsze stoi figurka górnika



- Urzàdzacie si´ w budynku
DG-2, w lokalu po notariuszu.
Jak to si´ sta∏o, ̋ e firma eduka-
cyjna, majàca swoje oddzia∏y
w du˝ych miastach zdecydowa-
∏a si´ na L´dziny? Jak tu trafili-
Êcie?

- Nie tyle my trafiliÊmy na L´dzi-
ny, co L´dziny na nas. DostaliÊmy
zaproszenie, podobnie jak kilkana-
Êcie innych firm edukacyjnych, aby
wziàç ten lokal i spróbowa∏ popro-
wadziç tu szko∏´ j´zykowà. Miejsco-
woÊç rzeczywiÊcie wydaje si´ ma∏a
i pewnie byÊmy si´ nie zdecydowali,
gdyby miasto nie zaoferowa∏a przez
rok bardzo preferencyjnego czyn-
szu. JeÊli szko∏a chwyci zapewne b´-
dziemy chcieli zostaç tu na sta∏e, ju˝
po normalnych stawkach. Zw∏asz-
cza, ˝e l´dziƒskie stawki i tak sà ni-
skie. Chocia˝ musz´ panu powie-
dzieç, ˝e i tak si´ waha∏em. Wje˝-
d˝a∏em do L´dzin od strony Bieru-
nia, jad´, jad´ a tu same domy jedno-
rodzinne. W takich miejscach rze-
czywiÊcie trudno utrzymaç szko∏´.
Jednak gdy zobaczy∏em centrum,
gdy zobaczy∏em Ho∏dunów, zmieni-
∏em zdanie. Poprowadzimy tu kursy
j´zykowe, spróbujemy te˝ naboru
do naszej policealnej szko∏y.

- No w∏aÊnie, wasza szko∏a...
Policealna Szko∏a J´zyków Ob-
cych i Administracji. DziÊ w ad-
ministracji niemal wsz´dzie
wymaga si´ ukoƒczenia stu-
diów wy˝szych! Jaki sens ma
wi´c ta szko∏a?

- A jednak ma spory. Ma upraw-
nienia szko∏y publicznej, daje zawód
technika administracji, ale co w na-
szym odczuciu wa˝niejsze, k∏adzie-
my ogromny nacisk na j´zyki obce,
zw∏aszcza angielski. Nasi uczniowie
zdajà dwa egzaminy: “English for
Business” Londyƒskiej Izby Prze-
mys∏owo - Handlowej (LCCI) oraz
London Tests of English - Pearson
Language Assessments. Ten pierw-
szy to znana w ca∏ej Unii Europej-
skiej przepustka do biznesu, po-
twierdzajàca znajomoÊç praktyczne-
go j´zyka w pracy, w biznesie. Ten
drugi to najbardziej znany w Euro-
pie sprawdzian angielskiego. Warto
tutaj powiedzieç par´ s∏ów o ró˝-
nych certyfikatach, bo prawie ka˝dy
kurs si´ jakimiÊ chwali. Na przyk∏ad
certyfikaty w rodzaju Cambridge to
wewn´trzne uniwersyteckie przed-
si´wzi´cie, inne podobnie. A dwa
wspomniane wy˝ej sà naprawd´
standardem w ca∏ej Europie. My nie
wciskamy kitu, dajemy rzeczywiÊcie
znany i ceniony produkt. Oczywi-
Êcie tylko temu, kto naprawd´ nad
j´zykiem popracuje. My zapewnia-
my zaj´cia w ma∏ych grupach, z do-
skona∏ymi lektorami, ale uczeƒ te˝
musi chcieç si´ uczyç. Samo zap∏ace-
nie za kurs czy za szko∏´ wiedzy
jeszcze nie daje.

- Ale czy szko∏a w L´dzinach
w ogóle ruszy? Ilu ch´tnych
musi si´ zg∏osiç?

- Przy trybie zaocznym wystarczy
dziesi´ciu. Przy takiej grupie Êciàga-
nie tu na zaj´cia nauczycieli ma ju˝
sens.

- JeÊli zaÊ szko∏a nie ruszy,
z braku ch´tnych, to i tak b´-
dziecie w L´dzinach prowadziç
kursy j´zykowe. Tylko z angiel-
skiego?

- PowstaliÊmy w 1994 roku jako
firma organizujàca angielskà tury-
styk´ j´zykowà. Jednak od tego
czasu Angmen bardzo si´ rozrós∏
w tej chwili prowadzimy zaj´cia
z kilku j´zyków. Wiodàcym jest na-

dal angielski, ale w naszej ofercie
jest te˝ niemiecki, francuski, w∏o-
ski, hiszpaƒski, rosyjski. Zjawi si´
kilka osób ch´tnych na serbsko-
chorwacki albo w´gierski - te˝ so-
bie poradzimy. Naszà charaktery-
stycznà cechà sà owe certyfikaty,
o których wspomina∏em przy oka-
zji szko∏y.

- Taki certyfikat zdaje si´ za-
pewne na koniec kilkuletniego
cyklu nauki?

- Nie. Zewn´trzne testy przepro-
wadzamy stale, aby uczàcy si´ mia∏
na bie˝àco dowód, ˝e robi post´py
w skali opracowanej w Anglii. 16
czerwca na ca∏ym Êwiecie uczàcy si´
tà samà metodà co u nas zdajà na

ró˝nych poziomach trudnoÊci Lon-
don Test of English. U nas zda∏o sto
procent! Zaj´cia prowadzimy na za-
sadzie drabinki, to znaczy po skoƒ-
czeniu jednego kursu automatycz-
nie pojawia si´ nast´pny, dla bar-
dziej zaawansowanych. OczywiÊcie
mo˝e si´ zdarzyç i tak, ˝e ktoÊ
w swojej grupie si´ wyró˝nia, znacz-
nie szybciej od innych opanowuje
materia∏. Wówczas mo˝na go prze-
nieÊç do grupy bardziej zaawanso-
wanej.

- Jak liczne sà grupy?
- 5 do 8 osób. To optymalna

iloÊç. Majà dwie lekcje tygodnio-
wo, przy czym nie po 45 a po 60
minut. W naszych zaj´ciach
uczestniczà dzieci od 6 roku ˝ycia
a˝ po emerytów. OczywiÊcie mate-

ria∏ dobieramy te˝ w oparciu
o grup´ wiekowà.

- No i rzecz najmniej przyjem-
na. Ile to kosztuje?

- Kurs trwajàcy rok szkolny, od
paêdziernika do czerwca, 2 razy po
60 minut tygodniowo kosztuje
w skali roku 1050 z∏otych. Mo˝na go
zap∏aciç nawet w 9 ratach, choç
wówczas wychodzi ciut dro˝ej. War-
to tu jednak dodaç, ˝e prowadzimy
w∏asnà ksi´garni´ j´zykowà a nasi
s∏uchacze mogà kupiç podr´czniki
bez ksi´garskiej mar˝y, a wi´c
znacznie taniej, ni˝ s∏uchacze in-
nych kursów. To spora oszcz´dnoÊç.
O wi´cej szczegó∏ów zapraszam do
naszej siedziby. Znaleêç nas ∏atwo,
wystarczy wejÊç do DG-2 a nasze
drzwi sà na wprost wejÊcia.

5
rozmowa

Lędziny Teraz

Policealna Szko∏a J´zykowa rusza w naszym mieÊcie

Certyfikaty znane w Êwiecie
rozmowa z Mariuszed Drogokupcem, dyrektorem firmy Angmen

reklama reklama
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W Êlad za wycinkà drzew, gmina
dokona∏a nowych nasadzeƒ. W ten
w∏aÊnie sposób m.in. stare topole
(Populus sp.) zosta∏y zastàpione
drzewami innych gatunków takich
jak lipa drobnolistna (Tilia corda-
ta(, klon jawor (Acer psedoplata-
nus), brzoza brodawkowata (Betula
pendula), iglicznia trójcierniowa
(Gleditschia triacanthos), sosna
czarna (Pinus nigra) i Êwierk po-
spolity (Picea abies). Mieszkaƒcy
równie˝ - po uzyskaniu zezwolenia
- dokonali wycinki drzew na swoich
posesjach. Generalnie by∏y to drze-
wa które ros∏y przed domami i wra-
sta∏y w lini´ energetycznà lub te˝
usycha∏y i nie rokowa∏y szans na
prze˝ycie, zagra˝ajàc przy tym bez-

pieczeƒstwu osób i mienia. Jednak
warto tu przypomnieç, ˝e zgodnie
z decyzjà, mieszkaƒcy równie˝ sà
zobowiàzani do nowych nasadzeƒ
w terminie do trzech lat zgodnie
z ustawà. Poni˝ej zaprezentujemy
kilka rzadkich a rosnàcych ju˝
w mieÊcie gatunków, mo˝e podpo-
wiemy co warto u siebie zasadziç?

Co u nas roÊnie?
Zanim miasto zabra∏o si´ za wy-

cink´, na poczàtku roku zinwenta-
ryzowano 1018 drzew które rosnà
przy 127 l´dziƒskich drogach. Za-
danie to by∏o wykonane w zwiàzku
z przygotowaniami gminy L´dziny
do uporzàdkowania gospodarki
Êciekowej, czyli do budowy kanali-

zacji. Stwierdzono, ˝e oprócz drzew
z gatunku topola Populus sp., które
by∏y w przesz∏oÊci masowo sadzone
przy drogach, licznie wyst´pujà
równie˝ takie gatunki jak jesion
wynios∏y (Fraxinus excelsior) i lipa
drobnolistna (Tilia cordata.). Pozo-
sta∏e gatunki wyst´pujà w liczbie od
kilkudziesi´ciu do pojedynczych
drzew. Na przyk∏ad Kasztanowiec
bia∏y (Aesculus hippocastanum)
który kwitnàc na wiosn´, informuje
maturzystów ˝e ju˝ za póêno na
uczenie si´, wyst´puje u nas przy
drogach tylko w 9 miejscach! L´dzi-
ny sà wi´c miastem prawie bez
kasztanów.

Morwa 
- drzewo niezwyk∏e
Na uwag´ zas∏ugujà pojedyncze

egzemplarze jak morwa bia∏a (Mo-
rus alba). Drzewo to roÊnie obok
ogrodzenia, ko∏o furtki Gimnazjum
nr 2 przy ul. Palmowej i rozga∏´zia
si´ na trzy grube konary. LiÊcie te-
go drzewa sà po˝ywieniem dla gà-

sienic jedwabnika morwowego, któ-
ry w sprzyjajàcych warunkach ho-
dowlanych owija si´ w kokon, z któ-
rego po odpowiednim procesie po-
wstaje niç jedwabna. LiÊcie morwy
sà równie˝ pi´knym przyk∏adem
heterofilii u drzew. Heterofilia to
tzw. ró˝nolistnoÊç co oznacza, ̋ e na
jednym drzewie mo˝emy spotkaç li-
Êcie o zupe∏nie ró˝nych kszta∏tach.

Skrzyd∏orzechy 
przy XXV-lecia

Drugie ma∏o spotykane drzewo
to skrzyd∏orzech kaukaski (Ptero-
carya fraxinifolia) które roÊnie przy
ul. XXV-lecia obok prywatnej pose-
sji. Jest to drzewo ozdobne z ogrom-
nymi skr´toleg∏ymi, z∏o˝onymi,
nieparzystopierzastymi liÊçmi, je-

sienià przebarwiajàcymi si´ na ˝ó∏-
to i z d∏ugimi zwisajàcymi owoco-
stanami. Takie samo drzewo roÊnie
poza drogà, na terenie by∏ych wodo-
ciàgów przy ul. XXV lecia.

Tulipanowiec
Równie˝ na posesjach prywat-

nych rosnà rzadko spotykane oka-
zy. Np. na posesji przy ul. Ananaso-
wej roÊnie drzewo z gatunku Tuli-
panowiec amerykaƒski (Lirioden-
dron tulipifera). Drzewo lepiej wi-
doczne jest od ul. Palmowej. Na
uwag´ zas∏ugujà du˝e skr´toleg∏e li-
Êcie podzielone na cztery klapy oraz
kwiaty ˝ó∏tawo-zielone, kielichowa-
te doÊç du˝ych rozmiarów przypo-
minajàce wielkie tulipany. RoÊlina
kwitnie w czerwcu lub lipcu.

Z pewnoÊcià nie sà to jedyne
w mieÊcie rzadkie okazy. - bo prze-
cie˝ nie wszystko co roÊnie na pry-
watnych posesjach widaç z ulicy.
Oprócz pi´knych okazów drzew
i krzewów rosnàcych w naszych
ogródkach nale˝y zwróciç uwag´ na
te egzemplarze, których konary
i ga∏´zie przerastajà przez granic´
dzia∏ki i zwisajà nad chodnikiem
i jezdnià, zmniejszajàc przeÊwit po-
trzebny do bezpiecznego porusza-
nia si´. Takie odrosty drzew i krze-
wów w∏aÊciciele posesji powinni
przycinaç we w∏asnym zakresie
i odpowiednio wczeÊnie. Poza odro-
stami towarzyszàca nam przyroda
wymaga od nas, aby na bie˝àco wy-
kaszaç roÊlinnoÊç zielnà i ruderal-
nà, oraz zaroÊla porastajàce posesje,
podwórka, przydro˝a, przyp∏ocia
w rejonie zabudowaƒ, które swoim
wyglàdem pogarszajà estetyk´ oto-
czenia, a w okresie zamierania
stwarzajà zagro˝enie po˝arowe.

Do tych czynnoÊci zobowiàzuje
regulamin utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie Gminy Miej-
skiej L´dziny.

Coraz mniej topoli, jest za to morwa i tulipanowiec

Drzewa naszych dróg
L´dziny sukcesywnie wymieniajà drzewostan na terenach miejskich. Przede
wszystkim pozbywamy si´ drzew uznawanych za chwasty, silnie alergizujà-
cych, ˝yjàcych krótko. Do wycinki w tym roku zosta∏y przeznaczone drzewa
przydro˝ne, które zagra˝a∏y bezpieczeƒstwu ruchu, a tak˝e na terenach zie-
leni miejskiej, które obumar∏y lub nie rokowa∏y szans na prze˝ycie.

Morwa przy gimnazjum w Ho∏dunowie.

Morwa ma pewnà niezwyk∏à cech´ - na

jednym drzewie mo˝emy spotkaç liÊcie

o zupe∏nie ró˝nych kszta∏tach.

Tulipanowiec przy Palmowej, pi´kne drzewo o wielkich liÊciach i niezwyk∏ych kwiatach

Skrzyd∏orzech przy XXV-lecia. Tak samo u nas rzadki jak tulipanowiec. A liÊcie ma

równie ciekawe.



Stàd tak istotna staje si´ edu-
kacja w tym zakresie. Powinna
ona trafiaç zw∏aszcza do dzieci
i m∏odzie˝y, aby zrozumia∏y, ˝e
pies to nie tylko przyjaciel i to-
warzysz zabaw, ale równie˝ obo-
wiàzek.

Przeprowadzane akcje eduka-
cyjne majà na celu zwi´kszenie
poczucia odpowiedzialnoÊci i roz-
budzenie krytycznego podejÊcia
do w∏aÊcicieli, którzy nie chcà
przyjàç na siebie obowiàzku
sprzàtania po swoich podopiecz-
nych, wzmocnienie pozytywnych
postaw wobec osób, które czujà
si´ wspó∏odpowiedzialne za Êro-
dowisko i otoczenie w którym
mieszkajà.

Posprzàtaj! To nie
jest kupa roboty

Ten slogan powinien byç dzi-
siaj znany równie˝ w L´dzinach.

W wi´kszoÊci w∏aÊciciele czwo-
ronogów nie sprzàtajà po swoich

pupilach, dlatego, ˝e nie ma
w Polsce takiego zwyczaju.

Psie nieczystoÊci mo˝na za-
kwalifikowaç do grupy „odpadów
komunalnych pozosta∏ych”.
Dzi´ki temu mo˝na je by∏o wrzu-
caç do zwyk∏ego kosza ulicznego,
oczywiÊcie zapakowane w toreb-
k´ foliowà.

Akcj´ „Posprzàtaj po swoim
psie” miasto L´dziny chce rozpo-
czàç nie tylko artyku∏em w lokal-

nej prasie, ale równie˝ zakupem
specjalnie oznakowanych koszy
tzw. psich stacji (dystrybutorów
torebek na nieczystoÊci i koszy),
które zostanà zamontowane na
zieleƒcu przy nowym placu za-
baw oraz przy ul. L´dziƒskiej 47.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych b´-
dzie zajmowa∏ si´ opró˝nianiem
i utrzymaniem ich w nale˝ytym
stanie.

Mamy nadziej´, ˝e akcja wzbu-
dzi zainteresowanie i szerokie
uznanie wÊród lokalnej ludnoÊci,
czego dowodem b´dà zape∏niane
psimi odchodami pojemniki oraz
ubywajàce torebki na psie kupki.

Dzi´ki temu tereny publiczne,
zw∏aszcza miejsca zabaw na-

szych dzieci b´dà utrzymane
w czystoÊci, a w przysz∏oÊci w in-
nych miejscach na terenie miasta
stanà nowe „psie interesy”.

B´dzie to naprawd´ budujàce -
˝e ÊwiadomoÊç ekologiczna
mieszkaƒców L´dzin wzrasta.

Akcj´ edukacyjnà nale˝y rów-
nie˝ przeprowadzaç si´ w szko-
∏ach oraz organizowaç akcje pro-
mujàce obowiàzek sprzàtania
psich nieczystoÊci, pouczaç aby
obowiàzek sprzàtania po swoich
pupilkach sta∏ si´ nawykiem,
a nie wstydliwà koniecznoÊcià.

Kupa psów 
∏amie prawo

Ca∏ej kampanii powinny towa-
rzyszyç dzia∏ania kontrolne stra-
˝y miejskiej, dotyczàce przestrze-
gania obowiàzku przez w∏aÊcicie-

li psów - w zakresie nie tylko
sprzàtania nieczystoÊci, ale rów-
nie˝ wyprowadzania czworono-
gów na smyczy i w kagaƒcu.

Zarzàdcy nieruchomoÊci oraz
spó∏dzielni powinni si´ w∏àczyç
w dzia∏ania podejmowane przez
w∏adze miasta w celu uÊwiado-
mienia mieszkaƒców, ˝e nale˝y
sprzàtaç pozostawione przez ich
czworono˝nych podopiecznych
odchody, a dzia∏ania te sà s∏usz-
ne i godne naÊladowania.

Ujmij pupila 
swojà kulturà. 

Posprzàtaj!
Pies nie jest niczemu winny,

a wszystko zale˝y od kultury
i ÊwiadomoÊci ekologicznej w∏a-
Êciciela.

Bernadeta Stachoƒ
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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”

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

Psi interes

Ostatni czas wybraç piec
Kto zakwalifikowa∏ si´ do programu niskiej

emisji a jeszcze nie wybra∏ pieca i instalatora,
ma Êwietnà okazj´. W dniach 2-3 lipca w bazie

ZUK przy ul. Fredry odb´dzie si´ gie∏da firm
oferujàcych swoje towary i us∏ugi w ramach

programu niskiej emisji.

Torebki z takà instrukcjà b´dà do pobrania przy pojemnikach. Torebki sà oczywiÊcie bio-degradowalne.

Obowiàzek sprzàtania po swoim psie jest zapisany w regulaminie utrzy-
manie czystoÊci i porzàdku w gminie L´dziny. Niestety, widok opiekuna,
który sprzàta po swoim pupilku, nale˝y do rzadkoÊci.



13 czerwca odby∏ si´ w naszym
mieÊcie piaty ju˝ l´dziƒski traith-
lon dzieci i m∏odzie˝y. Triathlon,
czyli trójbój na który sk∏adajà si´
p∏ywanie, jazda na rowerze i bieg,
uprawiajà dzieci z klubu p∏ywac-
kiego Orka. I chocia˝ na starcie by-
li nie tylko oni, lecz tak˝e na przy-
k∏ad zawodnicy mys∏owickiego
Górnika,to jednak na najwy˝szym
podium prawie zawsze stawali re-
prezentanci Orki.

Na osiem kategorii wiekowych (4
dziewczyn i 4 ch∏opców) jedynie
wÊród ch∏opców 12-letnich zwyci´-
˝y∏ mys∏owicki zawodnik. Przypa-
d∏o im tak˝e w udziale pi´ciokrot-
nie srebro i jeden bràz. 15 medali

zosta∏o w L´dzinach. Na szczegól-
ne uznanie zas∏uguje Jakub Wal-
czysko, który w najm∏odszej kate-
gorii zajà∏ dopiero piàte miejsce.
Ale to Ñdopieroî okazuje si´ Ña˝î,
kiedy zauwa˝ymy, ˝e 7-letni Kuba,
który dopiero idzie do szko∏y, rywa-
lizowa∏ z ch∏opcami o trzy lata star-
szymi i o pó∏torej g∏owy wy˝szymi.

A najlepsi 
zawodnicy to:

Rocznik 1997 i m∏odsi, dziewczy-
ny: 1. Sara MARZEC 2. Martyna
WATO¸A 3. Marta KIERAGA:
ch∏opcy: 1. Karol KARKOSZKA 2.
Pawe∏ RATAJCZYK 3. Adam
ADAMUS

Rocznik 1996, dziewczyny: 1. Sa-
ra J ARCZAK 2. Monika KISIEL
(Mys∏owice), 3. Paulina BIA¸O¡;
ch∏opcy: 1. Rados∏aw OLEÂ 2. Ka-
mil ZA¸USKI (Mys∏owice) 3.
Oskar HUDY

Rocznik 1995, dziewczyny: 1.
Sylwia PAPIERNIK 2. Paulina
KLAMA 3. Paulina PARTYKA
(obie Mys∏owice); ch∏opcy: 1. Ar-
tur JONIEC (Mys∏owice) 2. To-
masz KURTOK 3. Bartosz
OLEÂ

Rocznik 1994, dziewczyny:1.
Emilia MAKOSZ 2. Katarzyna
PI¢TKA 3. Kinga DERMIN (obie
Mys∏owice); ch∏opcy: 1. Damian
PTASZKOWSKI 2. Dawid NO-
WAK 3. Andrzej KISIO¸EK (obaj
Mys∏owice)

Ogó∏em startowa∏o 54 zawodni-
ków.

V L¢DZI¡SKI TRIATHLON DZIECI I M¸ODZIE˚Y

Dzielny Kuba
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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

WWyyddaawwccaa:: Urząd Miasta Lędziny RReeaalliizzaaccjjaa
wwyyddaawwnniicczzaa:: Mega Press II, Izabela Dyrda, 43-
143 Ledziny, ul. Grunwaldzka 53; RReeddaakkttoorr  NNaa--
cczzeellnn:: Dariusz Dyrda RReeddaakkccjjaa:: 43-143

Ledziny, ul. Grunwaldzka 53, tel. 227 38 37, email: megapres@interia.pl; RReekkllaammaa:: Mega
Press II tel. 0501 411 994, 0501 444 142. DDrruukk:: Publish-Press, Czeladź, ul. Reymonta 9; Za
treść reklam redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.
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Wprawdzie w ostatnim okresie
w klubie ˝artowano, ˝e jedyne co
nam wychodzi to przedmeczowe
okrzyki, ale sezon zakoƒczono
nieêle, zdobywajàc w ostatnich
meczach po komplecie punktów.
Dru˝yna pod chwilowym trene-
rem Kazimierzem Rozmys∏ow-
skim spisuje si´ znacznie lepiej,
ni˝ przy Gabidze, wi´c niewyklu-
czone, ˝e wychowanek l´dziƒ-
skiego klubu poprowadzi swych
m∏odszych kolegów tak˝e w na-
st´pnych sezonach.

Nie zobaczymy ju˝ za to za-
pewne Ryszarda Wowry. Nasz

torman koƒczàcym sezon me-
czem z AKS Miko∏ów 2: 0 (2:0)
najpewniej zakoƒczy∏ karier´.

A dru˝yna utrzyma∏a si´ na 11
miejscu w tabeli I grupy okr´-
gówki. Nie wiemy jednak, w ja-
kim kszta∏cie liga wystartuje
w przysz∏ym sezonie.

- Jest coÊ nienormalnego w pol-
skiej pi∏ce, gdzie gra si´ nie wie-
dzàc, które miejsce zapewnia
utrzymanie. To loteria a nie sport
ñ mówi Ryszard Wowro, przypo-
minajàc zarazem sezon, gdy L´-
dziny b´dàc powy˝ej po∏owy
stawki wypad∏y z III ligi. (lem)

Utrzymali 11 pozycj´
W sobotni wieczór 23 czerwca Towarzystwo Kultural-

ne im. Anielina Fabery zamiast jubileuszowej, dziesiàtej
ju  ̋edycji otwartego festynu Êrodowiskowego “Noc Âwi´-
tojaƒska” urzàdzi∏o jedynie spotkanie biesiadne dla swo-
ich cz∏onków i sympatyków.

Po raz pierwszy stowarzyszenie nie by∏o w stanie - po-
mimo najszczerszych ch´ci - udêwignàç kosztów organi-
zacji imprezy, mi´dzy innymi op∏at za jej ochron  ́czy te˝
spe∏niç coraz wi´kszych wymagaƒ policji.

Dodajmy do tego coraz mniej ch´tne dofinansowywa-
nie tego typu dzia∏aƒ przez prywatnych sponsorów
i przypomnijmy ubieg∏oroczne przerwanie festynu przez
policj́  po godz. 22.

Chyba wi´c czasy urzàdzania otwartych dla ogó∏u im-
prez Êrodowiskowych li tylko si∏ami lokalnych spo∏eczni-
ków w szybkim tempie przechodzà do historii.

Jednak na szcz´Êcie nie oznacza to, ˝e 23 czerwca nic
si  ́nie dzia∏o. Odby∏ si  ́bardzo ciekawy spektakl plene-
rowy “Don Kichot”, który o godz.21.00 zaprezentowali
aktorzy Teatru Otwartego “TO” z Krakowa na placu
przy oÊrodka “Centrum”, a zorganizowany przez Miejski
OÊrodka Kultury. Spektakl obejrza∏o ko∏o 100 ludzi.

- Troch  ́szkoda, ˝e nie mieliÊmy Êrodków, aby oprócz
teatru by∏ tu te  ̋jakiÊ konkurs, jakiÊ plac zabaw. Wów-
czas zapewne publika dopisa∏aby o wiele liczniej - mówi
Sonia Szymaƒska z MCK. (lem)

Teatr zamiast festynu

Moda fryzur w tym sezo-
nie jest zró˝nicowana, od
krótkich ci´ç po przed∏u-
˝one, postrz´pione, lekkie,
szalone. Kolory lata to
blondy, rudoÊci i bràzy
z lekkim akcentem deli-
katnego pasma w innym
odcieniu.

Jednak zbli˝ajà si´ wa-
kacje, wi´c warto pami´-
taç, ˝e urlop to czas od-
poczynku tak˝e we fryzu-
rach. Powinny byç takie,
by nie zmuszaç do zbyt
wielu piel´gnacji, zara-
zem powinny mieç te˝

w swoim wyglàdzie waka-
cyjny luz.

StyliÊci Farouk opraco-
wali wiele takich fryzur -
a w naszym salonie mo˝e-
my wykonaç i te fryzury
i wariacje na ich temat.

ZaÊ wszystkim, niezale˝-
nie od koloru i d∏ugoÊci
w∏osów, od ich kszta∏tu, ˝y-
czymy udanych wakacji.
A przed wyjazdem na
urlop zapraszamy koniecz-
nie - w salonie po atrakcyj-
nych cenach sprzedajemy
produkty do stylizacji w∏o-
sów marki Farouk.

Paris - Farouk System
L´dziny ul. Fredry 6H, tel. 0-504-138-185
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