
W ostatnià sobot´ wrzeÊnia,
kiedy mój ojciec z zawa∏em trafi∏
na klinik´ do Ochojca, mia∏ do
piel´gniarki spraw´:

- Siostro, nie wiem, jak si´ to
teraz mówi, bo ja nie chc´ obra-
ziç ani prezydenta ani jego bra-
ta premiera, i w∏aÊnie dlatego
nie wiem, jak mam siostr´ po-
prosiç...

- Ale o co?
No... o kaczk´!
Ojciec, kpiarz mimo bólu

w piersiach nie móg∏ przeoczyç
takiej okazji, ˝eby nie po˝arto-
waç z polityka, którego nie po-
wa˝a. Ja nie by∏bym jego synem,
gdybym nie skorzysta∏ z okazji,
jakà na ostatniej sesji RM da∏
mi radny Kazimierz Gut. Otó˝
pan radny domaga si´ wobec ga-
zety cenzury, albo wr´cz powo∏a-
nia dla potrzeb gazety jakiegoÊ
ministerstwa prawdy. Które b´-
dzie decydowa∏o, co jest obiek-
tywnà prawdà, a co subiektyw-
nà ocenà Dyrdy i spó∏ki.

Jeszcze bardziej nie rozumiem
jednak radnego Tomasza Nora-
sa. Pan Tomek ma do mnie pre-
tensje, ˝e mam umow´ na robie-
nie gazety 8-stronicowej, a cza-
sem zamiast tego, nie chcàc od
miasta ani grosza wi´cej, robi´
grubszà. Czy˝by pan radny uwa-
˝a∏, ˝e nikt nie ma prawa robiç
miastu po prostu przys∏ugi?

Pan Tomek uwa˝a, ˝e za-
mieszczamy te˝ wi´cej reklam
ni˝ w umowie. Umowa zak∏ada,
˝e ma byç tych reklam nie wi´cej
ni˝ 10 procent. Czyli na teksty
i zdj´cia o L´dzinach zostaje
tych procent 90. 90 procent z 8
stron ñ to nieco ponad stron 7.
JeÊli wi´c w 16-stronicowej ga-
zecie jest nawet 6 stron reklam,
to miasto zamiast 7 stron które
si´ mu nale˝à, dostaje stron 10.
Czyli trzy gratisowe. Dostaje, bo
reklamodawcy zap∏acili za swo-
je strony i za te dodatkowe miej-
skie. JeÊli pan radny Tomek te-
go nie rozumie, to ja przepra-
szam, ˝e dotychczas uwa˝a∏em
go za bardzo rozumnego m∏ode-
go cz∏owieka.

MyÊl´ jednak, ˝e pan Tomek
rozumny jest, tylko zwyczajnie
chcia∏ dokopaç gazecie, która
oÊmieli∏a si´ skrytykowaç pomy-
s∏y grupy radnych do których
pan Tomek nale˝y.

Za Trzciƒskiego ka˝dy móg∏
sobie iÊç na mównic´ rady gadaç
co mu Êlina na j´zyk przyniesie
ñ i robi∏a si´ knajpa nie sesja.
Teraz wolno gadaç tylko rad-
nym i skutek by∏ taki, ˝e chocia˝
Gut, Noras i inni jechali po
mnie przez bità godzin´, to nie
udzielono mi g∏osu, ˝ebym móg∏
si´ broniç... To te˝ nie jest chyba
dobry zwyczaj.

A na koniec, broniàc si´ za-
wczasu, przepraszam za ñ byç
mo˝e ñ sporà iloÊç literówek
w tym numerze. Korekt´ robi∏em
pó∏ godziny po tym, gdy dowie-
dzia∏em si´ o zawale ojca. Trud-
no si´ w takiej sytuacji skupiç...

DYRDA

Dyrdyma∏ki

Bij Dyrd´!

Joachim Pinocy zamierza∏ od
miasta kupiç bez przetargu kawa-
∏ek gruntu - 550 metrów. Zgod´
musia∏a wyraziç Rada Miasta. Ale
nie wyrazi∏a. Jedynie radni Marek
Korba i Tomasz Noras byli za tym,
aby Pinocemu daç t´ ziemi´.

Nowa sala restauracyjna Pino-
cego nie stoi na jego gruncie. Te-
ren ten dzier˝awi jedynie – na
dziesi´ç lat – od miasta. Kiedy
z burmistrzem W∏adys∏awem
Trzciƒskim podpisywa∏ na t´
dzier˝aw´ umow´, to po pierwsze
ustalono wr´cz symbolicznà staw-
k´ dzier˝awy, a po drugie w jej ra-
mach Pinocy móg∏ na gruncie
gminy stawiaç budynki. Dlatego
postawi∏ t´ sal´.

Nowe w∏adze postanowi∏y ureal-
niç wysokoÊç czynszu. I wtedy Pi-
nocy wystàpi∏ o sprzedanie mu tej
ziemi.

Radni jednak najcz´Êciej wyra˝a-
li zdumienie. Twierdzili w kulu-
arach, ˝e restaurator decydujàc si´
budowaç lokal na nie swoim – sam
decydowa∏, ˝e przez dziesi´ç lat b´-
dzie tu prowadzi∏ dzia∏alnoÊç, a po-

tem teren wraz z salà wraca do
miasta. Bo w myÊl prawa - czyj
grunt, tego budowla. Sprzedanie

wi´c Pinocemu tego kawa∏ka grun-
tu by∏oby w ich odczuciu dzia∏a-
niem na szkod´ miasta.

WàtpliwoÊci takich nie mieli pa-
nowie Korba i Noras – obaj zdecy-
dowanie podnieÊli r´k´ „za”. 

Radni Noras i Korba lobbystami Joachima Pinocego?

Nie kupi∏

Spotkania radnych z mieszkaƒcami 
odb´dà sie w nast´pujàcych terminach:

Ho∏dunów - Gimnazjum Nr 2: 8.10.2007 r. godz. 17.00,
SP nr 2 - 8.10.2007 r. godz. 18.00

SP nr 1 i Gimnazjum Nr 1: 9.10.2007 r. , godz. 18.00
Ko∏o Pszczelarza, Górki 10.10.2007 r. godz. 18.00
Zespó∏ Szkó∏ , Go∏awiec 10.10.2007 r. godz. 18.00

PisaliÊmy ju˝ obszernie na na-
szych ∏amach o powiatowej siedzi-
bie OSP w L´dzinach. Poniewa˝
jednak zarówno tygodnik „Echo”,
jak i pan Jan Kasprzyk stale rozpo-
wszechniajà informacje co naj-
mniej dziwne, ˝e burmistrz wyrzu-
ca stra˝aków z ich siedziby, wyja-
Ênimy jeszcze raz:

Po pierwsze, nikt nie usuwa
stra˝aków z ich stra˝nicy. Wprost
przeciwnie, stra˝acy uwa˝ajà, ˝e

z obecnymi w∏adzami wspó∏pracuje
im si´ bardzo dobrze.

Po drugie – oprócz l´dziƒskiej
OSP istnieje jeszcze OSP powiato-
wa. Nie bierze ona udzia∏u w ak-
cjach, nie ma w∏asnych stra˝nic,
stanowi wy∏àcznie struktur´ biuro-
kratycznà. To w takiej powiatowej
OSP dzia∏a Kasprzyk.

Po trzecie powiatowa OSP ma
swojà siedzib´ przy starostwie.
Biuro w L´dzinach do niczego jest

jej niepotrzebne. JeÊli pan Ka-
sprzyk chce mieç po coÊ takie biuro
w DG-2 – prosz´ bardzo, ale niech
jak ka˝dy p∏aci za nie z w∏asnej kie-
szeni, a nie ˝àda, ˝eby za jego za-
chcianki p∏aci∏o miasto. Poniewa˝
Kasprzyk p∏aciç nie chce, miasto
postanowi∏o go wyeksmitowaç.

Po czwarte: WczeÊniej burmistrz
Trzciƒski podarowa∏ powiatowej
OSP to biuro bez czynszu. Ponie-
wa˝ Trzciƒski jest szefem powiato-

wej OSP mo˝na powiedzieç, ˝e po-
darowa∏ to biuro sam sobie.

Po piàte, mówi Andrzej Wanot,
wieloletni szef l´dziƒskiej OSP:
Dzia∏am w stra˝y od dobrych czter-
dziestu lat. Nie przypominam so-
bie, aby Kasprzyk albo Trzciƒski
brali udzia∏ w akcjach. Powo∏ywa-
nie si´ wi´c przez nich na siedzib´,
z której stra˝acy ratujà ludziom ̋ y-
cie, jest nadu˝yciem. Powiatowi
stra˝acy nikomu ˝ycia nie ratujà!

O siedzibie powiatowej OSP po raz ostatni

Stàd nikt stra˝aków nie wygania To stra˝akom niepotrzebne
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Prawie ka˝dy w Polsce z grubsza
wie, co to takiego autyzm. Skàd
wiemy? Z amerykaƒskich filmów.
Najpierw fantastyczna kreacja Du-
stina Hoffmana w kultowym filmie
Rain Men, potem wyÊmienity
thriller z jeszcze wi´kszà gwiazdà –
Bruce Willisem. W obu osià fabu∏y
jest osoba chora na autyzm. Ge-
nialna i upoÊledzona zarazem.

Niestety, u dzieci z FAS tej ge-
nialnoÊci nie ma, nie sà wi´c holly-
wodzkim tematem. Dlatego o FAS
wie do dziÊ ma∏o kto, wcià˝ zdarza-
jà si´ lekarze, którzy nawet nie s∏y-
szeli o tej jednostce chorobowej.

- Ale prawdziwa batalia dopiero
przed nami. Musimy spowodowaç,
aby FAS zosta∏ uznany za niepe∏-

nosprawnoÊç – mówi Ma∏gorzata
Klecka, alfa i omega polskiego
FAS-u, autorka „FAStrygi”, naj-
lepszego w Europie programu re-
habilitacji dzieci z tym schorze-
niem, szefujàca jednej z organizacji
zast´pczego rodzicielstwa. Oprócz
bowiem w∏asnych, biologicznych
dzieci jest te˝ mamà przysposobio-
nych dzieci z FAS. Dlatego jak nikt
inny wie, ˝e dzieciom tym nale˝y
si´ status niepe∏nosprawnych. I ˝e
trudno go wywalczyç.

Bo FAS to bardzo zdradziecka
choroba. Standardowe testy na in-
teligencj´ pokazujà, ˝e dzieci z FAS
sà w normie. A nic bardziej z∏udne-
go – wype∏niajà one prawid∏owo
tylko t´ cz´Êç, gdzie zadania sà me-

chaniczne. JeÊli pedagog robiàcy
test wgryzie si´ w niego, to zauwa-
˝y, ˝e te, które wymagajà myÊlenia
przyczynowo-skutkowego pozosta-
jà nietkni´te lub rozwiàzane sà êle.
Ma∏gorzata Klecka mówi obrazowo
o teÊcie IQ dla dzieci z FAS: - Do le-
karza przychodzi facet i narzeka,
˝e ma bóle w mostku, pewnie serce.
Lekarz robi badania i stwierdza: -
Wàtrob´ ma pan zdrowà! A serce
panie doktorze? Nie mam poj´cia,
serca nie badamy!

Bo mózg dzieci z FAS dzia∏a ina-
czej. Czasem przyswaja informa-
cje, ale nie potrafi ich przetworzyç,
czasem dla odmiany przetwarza
bez zarzutu, ale uszkodzona pa-
mi´ç krótka nie daje mu wiedzy.

Do tego 18-latek z FAS jest spo-
∏ecznie na poziomie zdrowego 8-
latka.

- A po zakoƒczeniu edukacji sta-
wia si´ wobec niego takie same wy-
magania, jak wobec zdrowej m∏o-
dzie˝y. Nie jest w stanie braç
udzia∏u w tej rywalizacji – mówi
Klecka. Dlatego chorzy na FAS po-
winni mieç szans´ ubiegania si´
o rent´ inwalidzkà. Teraz zaczyna
si´ batalia, przed komisjami orze-
kania o niepe∏nosprawnoÊci,
orzecznikami ZUS, przed kolejny-
mi urz´dnikami. Przewodnikiem
FAS-owców w tej drodze ma byç
Micha∏ Broniszewski z fundacji Sy-
napsa, który kilkanaÊcie lat temu
przeby∏ jà jako ojciec autystyczne-
go Micha∏a. On wyjaÊnia, ˝e naj-
pierw to orzecznictwo musi poznaç
istot´ FAS.

A to niezwykle z∏o˝ona choroba.
Jednym z jej bardziej przera˝ajà-
cych przejawów jest zaburzenie
propriocepcji. To zmys∏ na który
rzadko zwracamy uwag´, a który
pozwala nam wiedzieç, kiedy ma-
my zamkni´te oczy, czy le˝ymy na
brzuchu czy te˝ mo˝e stoimy. Cho-
ry na FAS tego nie wie, ˝eby wie-
dzieç gdzie ma nogi, u góry czy
u do∏u, musi na nie spojrzeç. Dlate-
go kiedy idzie, wzrok ma wbity
w ziemi´. Jego wzrok nie analizuje
obrazów, wi´c nie wie, czy jest da-
leko od muru, czy blisko.

- W efekcie ch∏opak b´dzie szed∏
tupiàc, ˝eby s∏yszeç swoje nogi. B´-
dzie wali∏ kijem w mur, ˝eby odna-
leêç swoje miejsce w przestrzeni.
A my uznamy go za niewychowane-
go ∏obuza! - wyjaÊnia istot´ tego pro-
blemu Klecka. I na koniec opowiada
przera˝ajàcà histori´ dziewczynki,
której na basenie kole˝anki powie-
dzia∏y: - Rozbierz si´ w tej szafce.

Dziewczyna zrozumiawszy pole-
cenie dos∏ownie próbowa∏a we-
pchnàç si´ do szafki. Stwierdziw-
szy, ˝e lewym ramieniem si´ nie
uda, zaatakowa∏a szafk´ prawym.
W szatni wybuch∏ gromki Êmiech...

- Ona nie ma wyczucia wielkoÊci
swojego cia∏a, wi´c nie wie, ̋ e w szaf-
ce si´ nie mieÊci. Nie ma wyczucia
symetrii cia∏a, wi´c nie wie, ˝e jeÊli
z lewej si´ nie zmieÊci, to z prawej
te˝ nie. Tymczasem w testach IQ
wychodzi, ˝e jej inteligencja jest
w normie. A ja si´ pytam: jeÊli to nie
jest niepe∏nosprawnoÊç, to czym ni-
by jest FAS??? - unosi si´ Klecka.

Od kilku ju˝ lat organizuje w Pol-
sce mi´dzynarodowe konferencje na
temat FAS, prowadzi szkolenia, or-
ganizuje akcje Cià˝a bez Alkoholu.

Jednak z wiedzà o FAS przebiç
si´ jej trudno, bo nie ma swojego
Dustina Hoffmana. Czy to ozna-
cza, ˝e dzieci dotkni´te tym syn-
dromem jeszcze d∏ugo nie zas∏u˝à
na miano niepe∏nosprawnych?

Dariusz Dyrda

I nie ma tu ˝adnej pomy∏ki, L´dziny sà abso-
lutnà polskà stolicà w tej dziedzinie. To tutaj
mia∏y miejsce pierwsze obchody Dnia FAS, któ-
re w tym roku odbywa∏y si´ ju˝ w 150 miastach.
Bo to Ma∏gorzata Klecka, od 9 lat l´dzinianka,
jest polskà propagatorkà wiedzy o FAS i euro-
pejskim autorytetem w tej dziedzinie. Kiedy b´-
dàc mys∏owiczankà otrzyma∏a grant Unii Euro-
pejskiej za najlepszy program rehabilitacji dzie-
ci z FAS, ówczesny burmistrz Mariusz ̊ o∏na za-
proponowa∏ jej na siedzib´ oÊrodka szkolenio-
wego niszczejàcy budynek za porodówkà. DziÊ
dzi´ki temu nazw´ L´dziny znajà na ca∏ym
Êwiecie specjaliÊci z dziedziny rehabilitacji dzie-
ci z neurologicznymi uszkodzeniami mózgu.

Jednak w miar´ jak dzieƒ FAS przybiera na
znaczeniu - przybywa te˝ organizatorów. Cho-
cia˝ centralne obchody odbywajà si´ wcià˝ „u
Kleckiej” czyli w L´dzinach, to organizatorami
sà: Stowarzyszenie Zast´pczego Rodzicielstwa,
Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych, Âlàskie Centrum Zdrowia
Publicznego w Katowicach i Miejski OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej w L´dzinach. Na konferen-
cj´ przyby∏o 160 osób z ca∏ego Êwiata.

Rodziny dzieci z FAS, przedstawiciele s∏u˝by
zdrowia, w∏adz paƒstwowych (w tym rzecznik
praw dziecka Anna Sobecka) i samorzàdowych
(m.in. burmistrz l´dziƒski Wies∏aw Stambrow-
ski i l´dziƒscy radni) oraz instytucji i organiza-

cji zainteresowanych promocjà abstynencji
podczas cià˝y, diagnozà, profilaktykà i terapià
FAS. Wys∏uchali oni szeÊciu wyk∏adów, w tym
oczywiÊcie Kleckiej, a po po∏udniu, podzieleni
na cztery grupy, uczestniczyli w warsztatach
tematycznych.

W przerwie zrelaksowali si´ wys∏uchaniem
koncertu w wykonaniu zespo∏u muzyków Opery

Âlàskiej w Bytomiu pod dyrekcjà koncertmistrza
Jana Knapika, któremu towarzyszyli Êpiewacy -
Sabina Olbrycht-Szafraniec (sopran) oraz Hu-
bert MiÊka (tenor) rodem z L´dzin. Dodajmy
jeszcze, i˝ w powy˝szym zespole gra∏o równie˝
ma∏˝eƒstwo z L´dzin-Ho∏dunowa, Anna i Jacek
Królowie. ˚ona na skrzypcach, a mà˝ na tràbce.
Oboje sà muzykami Opery Âlàskiej. (iza) 

FAS jest zespo∏em umys∏owych i fizycznych zabu-
rzeƒ, które mogà wyra˝aç si´ jako opóênienie umys∏o-
we, dysfunkcja mózgu, anomalia rozwojowe, zaburze-
nia w uczeniu si´ i zaburzenia psychologiczne. FAS
jest skutkiem dzia∏ania alkoholu na p∏ód w okresie
prenatalnym. Alkohol powoduje wi´cej szkód w roz-
wijajàcym si´ p∏odzie ni˝ inne substancje ∏àcznie
z marihuanà, heroinà i kokainà. (Institute of Medici-
ne, 1996) Efekty mogà byç groêne lub Êrednio nasilo-
ne i wyra˝ajà si´ obni˝eniem IQ, zaburzeniami uwa-
gi i zdolnoÊci uczenia si´, a˝ do wad serca, dysfunkcji
mózgu i Êmierci w∏àcznie. Wiele dzieci doÊwiadcza po-
wa˝nych zaburzeƒ zachowania i funkcjonowania spo-
∏ecznego, które trwajà ca∏e ˝ycie. Na Êwiat przychodzi

wi´cej dzieci z FAS, ni˝ z Zespo∏em Downa. Wi´k-
szoÊç przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub
zdiagnozowana niew∏aÊciwie.

Wi´kszoÊç dzieci z FAS charakteryzuje si´ defor-
macjami twarzy, problemami ze wzrostem oraz trwa-
∏ym uszkodzeniem mózgu. Skutki u˝ywania alkoholu
przez kobiety ci´˝arne mogà byç ró˝ne, dlatego nie
wszystkie dzieci obarczone zespo∏em b´dà do siebie
podobne. Niektóre z nich b´dà w wi´kszym stopniu
obarczone ni˝ pozosta∏e. Inne b´dà wykazywaç mniej
fizycznych ani˝eli zwiàzanych z zachowaniem si´
opóênieƒ, charakteryzujàc si´ przy tym lekkim upo-
Êledzeniem umys∏owym. Wiele spoÊród nich b´dzie
mia∏o trudnoÊci w nauce i w kontaktach spo∏ecznych.

Fetal Alcohol Syndrome (alkoholowy zespó∏ p∏odowy), FAS

FAS - bez Dustina Hoffmana

Âwiatowy Dzieƒ FAS po raz siódmy w L´dzinach - a za L´dzinami i w Polsce

Tym razem te˝ o dziewiàtej zero dziewi´ç, ale...
Âwiatowy dzieƒ FAS rusza zawsze dziewiàtego wrzeÊnia o go-
dzinie 9.09. Czyli dziewiàtego dziewiàtego o dziewiàtej dzie-
wi´ç. Tym razem by∏o nieco inaczej, bo kulminacyjnym punk-
tem obchodów jest w Polsce l´dziƒska konferencja, a zaczy-
naç konferencji z udzia∏em wielu osób urz´dowych w niedzie-
l´ nie wypada - wi´c ostatecznie ruszono dziesiàtego dziewià-
tego o dziewiàtej dziewi´ç. W poniedzia∏ek 10 wrzeÊnia, w sa-
li Piast rozpocz´∏a si´ konferencja naukowa pod has∏em “Cià-
˝a bez alkoholu”, poÊwi´cona obchodom VII Âwiatowego Dnia
FAS w Polsce (ang.Fetal Alcohol Syndrome).
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Tak przynajmniej twierdzi∏, ko-
mentujàc „czo∏ówk´” poprzedniego
numeru. PisaliÊmy tam o tym, ˝e
„schola nostra”, a raczej rudera po
niej b´dzie mia∏a przez 10 lat nowego
u˝ytkownika, ChrzeÊcijaƒskie Sto-
warzyszenie Dobroczynne, bo tak za-
decydowa∏a Rada Miasta. PisaliÊmy
o tym, ˝e stowarzyszenie z w∏asnych
Êrodków wyremontuje t´ ruder´,
i b´dzie tu prowadziç dzia∏alnoÊç
charytatywnà. PisaliÊmy i o tym, ˝e

kilku radnych, w tym i Kazimierz
Gut, by∏o przeciwko takiemu zago-
spodarowaniu „scholi”.

MówiliÊmy, 
ale dyskusji 

nie by∏o!
Radny Kazimierz Gut twierdzi, ˝e

tekst by∏ nierzetelny, bo napisaliÊmy,
˝e by∏a w tej sprawie dyskusja. A zara-
zem radny Gut uwa˝a, ˝e ˝adnej dys-
kusji nie by∏o, choç jak przyznaje g∏os zabiera∏ on sam, radny Korba, radna

Ciep∏a, radna Dudek, radna Bubiak
a nawet sk∏adano pisemne wnioski.
Co wi´c jeszcze trzeba wed∏ug pana
Guta ˝eby to nazwaç dyskusjà?

Radny Gut twierdzi na przyk∏ad,
˝e tekst by∏ nierzetelny, bo nie poda-
wa∏ wielkoÊci dzia∏ki, na której
„schola” stoi. Na tej zasadzie panie
radny nie pisaliÊmy te˝, jaki ta dzia∏-
ka ma numer w ksi´gach wieczy-
stych, skàd si´ wzi´∏a nazwa „schola
nostra” i czemu ta „schola” upad∏a.
Nie pisaliÊmy, bo co ma niby – panie
Kazimierzu – piernik do wiatraka!

Kogo obchodzi 
nieistniejàcy Park...

Radny Gut uwa˝a, ˝e nasz tekst
by∏ nierzetelny ju˝ od samego poczàt-
ku, bo napisaliÊmy, ˝e Rada zajmo-
wa∏a si´ przekazaniem ruder po
„scholi” ChrzeÊcijaƒskiemu Stowa-
rzyszeniu, a uchwa∏a radnych nie
jest na ten temat, tylko mówi o wyco-
faniu tej rudery z Piastowskiego Par-
ku Przemys∏owego. Niby prawda,
tylko... Kto wie i pami´ta, co to jest
ten Piastowski Park? Prawie nikt.
A radni wycofywali grunt z „Parku”,
˝eby burmistrz móg∏ go na mocy
umowy przekazaç dla ChSD. W ca∏ej
dyskusji radni zajmowali si´ bardziej
tym ChSD ni˝ Parkiem, wi´c czy my,
upraszczajàc, byliÊmy nierzetelni?
Czy te˝ po prostu nie chcieliÊmy
Was, drodzy czytelnicy, zanudzaç za-
wi∏oÊciami prawnymi.

Obiektywny? 
Protokó∏ z sesji!

Radny Kazimierz Gut twierdzi, ˝e
„LT” majà do spe∏nienia misj´ dydak-
tycznà. I ju˝ wiemy, za jakà gazetà t´-
skni radny Gut. Za „Trybunà Ludu”.

Poj´cie „dydaktyczna rola gazety”
jest bowiem nam znane. Pochodzi
ono z czegoÊ, co obowiàzywa∏o za

Bieruta i Gomu∏ki, a nazywa∏o si´
„leninowskà koncepcjà prasy”. We-
d∏ug tej leninowskiej koncepcji gaze-
ty nie mia∏y dostarczaç informacji,
lecz wychowywaç czytelników, na
przyk∏ad poprzez drukowanie prze-
mówieƒ przywódców partii i narodu.
Tak jak robi∏a to w∏aÊnie „Trybuna
Ludu”. Tymczasem „L-t” nie druku-
jà przemówieƒ pana radnego... A on
chyba chcia∏by tego, bo zg∏osi∏ wnio-
sek, aby by∏o obiektywnie. Po czym
pytany, wed∏ug kogo obiektywnie,
wyjaÊni∏, ˝e obiektywnie znaczy do-
k∏adnie tak jak by∏o na sesji. Czyli
mamy drukowaç protokó∏ posiedze-
nia Rady? Z ca∏ym szacunkiem panie
radny Gut, ale kto chcia∏by to czytaç?
Nawet radni nie czytajà, chocia˝ g∏o-
sujà nad tym ˝e zapoznali si´ i przyj-
mujà protokó∏ z poprzedniej sesji.

Radny Gut twierdzi wreszcie, ˝e
nasz tekst by∏ nierzetelny, bo nie by-

∏o w nim ani s∏owa o pisemnym
„Wniosku” komisji oÊwiaty rady
miasta w tej sprawie. No wi´c drodzy
czytelnicy, zamieszczamy obok nie-
wielkie fragmenty tego „Wniosku”
i pytamy, czy chcecie w „LT” mieç
takie publikacje...

A tak na marginesie, nie cytowali-
Êmy tego „Wniosku”, ̋ eby nie oÊmie-
szaç jego twórców. Jego autorzy pi-
szà tam bowiem, ˝eby owszem, u˝y-
czyç ChSD pomieszczenia, ale nie
„schol´ nostr´”, tylko pomieszczenia
w dawnym DG-2. Jest to zabawne,
bo ChSD ani przez chwil´ tych po-
mieszczeƒ nie chcia∏o, zwróci∏o si´ do
w∏adz miasta o budynki „Scholi”. To
mniej wi´cej tak, jakby radny Gut
przyszed∏ po˝yczyç do sàsiada kosiar-
k´, a sàsiad mu odpowiedzia∏, ˝e jak
najbardziej, ale kosiarki mu nie po˝y-
czy, mo˝e mu za to po˝yczyç pó∏ litra.

DD

Rady Kazimierz Gut domaga∏ si´ na sesji, aby rada nakaza∏a zamieÊciç spro-
stowanie naszego poprzedniego tekstu. Niestety radni nie zgodzili si´ z Gu-
tem. A szkoda, ciekawe by∏oby przeczytaç to „obiektywne” sprostowanie.

O ile oczywiÊcie zgodzi∏bym si´ je wydrukowaç. Pan Gut bowiem tego nie
wie, bo i niby skàd, ale o tym czy sprostowanie zamieÊciç czy nie, w myÊl pra-
wa prasowego nie decyduje ani burmistrz, ani Rada, inny w∏aÊciciel gazety,
tylko redaktor naczelny. Decyduje o tym, jak ka˝e ustawa, jeÊli sprostowa-
nie odnosi si´ do nieprawdziwych faktów zawartych w publikacji. Niepraw-
dziwych faktów! Tymczasem pan Gut nie twierdzi, ˝e napisaliÊmy niepraw-
d´. On jedynie twierdzi, ̋ e powinniÊmy napisaç o tej sprawie du˝o wi´cej.I ˝e
to on - Gut, nie ja, ma decydowaç, co w moim-dyrdowym tekÊcie jest wa˝ne.
Co mam prawo uznaç za wa˝ne, a co za niewa˝ne.

Wi´c informuj´ pana, panie Kazimierzu. Burmistrz ma prawo rozwiàzaç
ze mnà umow´ na wydawanie tej gazety. Natomiast nie ma prawa decydo-
waç, co si´ w niej uka˝e, a co nie. Od tego jest redaktor nie burmistrz.

Zresztà ten˝e burmistrz wyjaÊni∏ to panu jasno, ˝e ten kto chce stosowaç
takie naciski na pras´, nawet jeÊli jest tej prasy w∏aÊcicielem, nie rozumie na
czym polega demokracja. Ale oczywiÊcie nie wszyscy musimy byç zwolenni-
kami demokracji.

Pan oczywiÊcie panie Kazimierzu ma te˝ prawa. Nie do „sprostowania”
ale do polemiki. Nie wydaje mi si´, ˝ebym zamknà∏ ∏amy „Lt” przed polemi-
kà radnego. JeÊli wi´c paƒska wola - zapraszam!

Dariusz Dyrda

Fragmenty wniosku 
komisji edukacji:

W imieniu cz∏onków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Spo∏ecznej sk∏adam wniosek formalny o wyprowadze-
nie gruntów Scholi Nostry z Piastowskiego Parku Przemys∏owego z równo-
czesnym ich uj´ciem w majàcy powstaç w jak najszybszym czasie Programie
Strategii Rozwoju Miasta oraz o oddanie w u˝yczenie pomieszczeƒ admini-
stracyjno-biurowych w budynku przy ul. L´dziƒskiej 47 ChrzeÊcijaƒskiemu
Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w celu realizacji jego zadaƒ statutowych
zbie˝nych z zadaniami miasta.

Uzasadnienie:
1. Wyprowadzenie gruntów Scholi Nostry z Piastowskiego Parku Przemy-

s∏owego z jednoczesnym ich uj´ciem w majàcym powstaç Programie Strate-
gii Rozwoju Miasta zwi´kszy∏oby mo˝liwoÊci pozyskiwania Êrodków ze-
wn´trznych. Zapewni∏oby to gminie rozwój, a co za tym idzie sta∏y dop∏yw
Êrodków pieni´˝nych do bud˝etu, co stworzy∏oby nowe miejsca pracy m.in.
Dla zresocjalizowanych mieszkaƒców, wyrywajàc ich tym samym z kr´gu
beznadziejnoÊci.

Korzystnie po∏o˝one grunty mog∏yby byç przeznaczone na cele inwesty-
cyjne budownictwa mieszkaniowego lub lokalizacj´ filii wy˝szych uczelni.

Wiele obaw budzi brak zainteresowania gruntami Scholi Nostry ze strony
inwestorów, dlatego powinniÊmy, odpowiedzieç sobie na pytania:

czy do tej pory by∏a mo˝liwoÊç zagospodarowania tych terenów, jeÊli by∏y
one „zamro˝one” w programie Piastowskiego Parku Przemys∏owego?

Czy mogliÊmy pozyskiwaç jakichkolwiek inwestorów, jeÊli do tej pory nie
by∏o ani czasu ani mo˝liwoÊci?

A mo˝e powinniÊmy zastanowiç si´ nad przebudowà obiektów Scholi No-
stry na upragnione, nowoczesne przedszkole, obecnie mieszczàce si´ przy
Szkole Podstawowej nr 1, si´gajàc po Êrodki zewn´trzne?

(...)
Prawdà jest, ˝e ka˝dy Radny pragnie godnie reprezentowaç spo∏eczeƒ-

stwo L´dzin, dlatego powinniÊmy sobie odpowiedzieç na pytania:
czy rozmawialiÊmy z mieszkaƒcami na temat decyzji, jakà Burmistrz Mia-

sta chce podjàç w sprawi Scholi Nostry?
Czy poznaliÊmy ich reakcje i emocje odnoÊnie decyzji burmistrza, która za-

padnie po zatwierdzeniu przez nas uchwa∏ proponowanych porzàdkiem ob-
rad w pkt. 3f oraz pkt. 3g.

Czy wyjaÊniliÊmy swoim mieszkaƒcom, czym zajmuje si´ ChrzeÊcijaƒskie
Stowarzyszenie Dobroczynne?

Zacytowane fragmenty to ledwie jedna trzecia „Wniosku” cz∏onków Ko-
misji Edukacji Rady Miasta. GdybyÊmy chcieli drukowaç w „L-t” takie sta-
nowiska, to gazeta musia∏by mieç nie 8 stron lecz 48. Ale jeÊli radni tak po-
stanowià...

Pan radny t´skni za „Trybunà Ludu”?

Schola nostra? No i GUT!
„L´dziny-teraz” sà gazetà nieobiektywnà i fa∏-
szujàcà rzeczywistoÊç? Tak w ka˝dym razie
uwa˝a radny Kazimierz Gut. A dlaczego pan
radny tak uwa˝a? Przyczyn jest wiele, ale cho-
dzi zasadniczo o to, ˝e nie piszemy dok∏adnie
tego, co mówi ka˝dy z radnych. My w redakcji
staramy si´ dotrzeç do sedna ka˝dej sprawy
i w skrótowej wersji przedstawiç jà czytelni-
kom. Rady Gut zaÊ chcia∏by, ˝ebyÊmy zamiesz-
czali dok∏adne wypowiedzi swoje i kolegów.
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Testy? Mog∏oby byç lepiej
Kilka lat temu byliÊmy dumni z l´dziƒskiej oÊwia-

ty. Sporo remontów, nowoczesne kot∏ownie, budo-
wane sale gimnastyczne, zaj´cia na basenie, konkur-
sy j´zykowe z wyjazdem za granic´ jako nagrodà. No
i coraz wy˝szy poziom nauczania. Coraz wi´cej l´dzi-
nian w dobrych liceach, na uczelniach. L´dziƒskie
szko∏y zbli˝a∏y si´ do tych z Tychów czy Katowic.
A niczym nie ust´powaliÊmy na przyk∏ad Bierunio-
wi.

Pierwsza od pi´ciu lat
Ale tak by∏o kiedyÊ. Po kilku latach, kiedy oÊwiata

nie by∏a w mieÊcie czymÊ szczególnie wa˝nym, odby-
∏a si´ sesja Rady Miasta poÊwi´cona szkolnictwu.
Ostatnia taka sesja mia∏a miejsce w maju 2002 roku,
za czasów W∏adys∏awa Trzciƒskiego radni ani raz
nie debatowali o stanie l´dziƒskiej oÊwiaty!

No i efekty widaç. Pierwszym efektem jest ten, ˝e
tak naprawd´ po likwidacji Miejskiego Zak∏adu Edu-
kacji nikt nie wie, jaki ten poziom nauczania jest. Na

sesji ka˝dy z dyrektorów mówi∏ o swojej szkole, ale
nikt nie poda∏ danych zbiorczych – ilu absolwentów
gimnazjów idzie dalej do liceów, a ilu z nich dalej na
studia. Nikt nie poda∏ jak miasto wypada w testach
po gimnazjum i VI klasie – w porównaniu z krajem,
z województwem, z powiatem. Owszem, ka˝dy dy-
rektor mówi∏ o swojej szkole, ale o mieÊcie nikt.
Zresztà nauczyciele wi´cej ni˝ o edukacji mówili
o samej infrastrukturze szko∏y i pieniàdzach – bo
przez ostatnie lata szko∏y by∏y bardzo niedoinwesto-
wane.

Test – nie jest dobrze
O poziomie edukacji oÊwiaty Êwiadczy test. Jego

wynik podawany jest w punktach. W 2007 roku Êred-
nia krajowa z testu po podstawówce wynios∏a 26,2.
Ârednia wojewódzka na Âlàsku jest w zasadzie iden-
tyczna. A u nas?

Tylko SP 1 ma lepszy wynik od Êredniej – 27,6. Sp-
3 nie osiàgn´∏a nawet 25, a SP-4 mia∏a zaledwie 23,4.
Dla porównania w Tychach szko∏y cz´sto miewa∏y
wynik w okolicach 30, a podstawówka muzyczna na-
wet 38! Chocia˝by po tym widaç, jak daleko odsta∏y
nasze szko∏y od sàsiadów. Z gimnazjami jest podob-
nie, znów tylko to w L´dzinach jest lepsze od Êred-
niej krajowej.

Nie jest to oczywiÊcie wina tylko poprzednich
w∏adz a tym bardziej nauczycieli. Wiedzà powszech-
nà i oczywistà jest, ˝e ogromne znaczenia ma Êrodo-
wisko. Najs∏absze wyniki sà zawsze w Êrodowiskach

wiejskich, nieco lepsze w osadach przemys∏owych,
najlepsze w du˝ych miastach. Jest to kwestia wiedzy
i zwyczaju uczenia si´ wyniesionych z domu rodzin-
nego ale te˝ dost´pu do ksià˝ek, komputera, interne-
tu, globusa, atlasu itd.

Nadziejach w nauczycielach...
Zdawa∏em sobie spraw´, ˝e dzieci l´dziƒskie, ho∏-

dunowskie majà z za∏o˝enia gorszy start ni˝ te z cen-
trum Katowic czy Tychów. Dlatego przez osiem lat
robi∏em wszystko, by im ten start wyrównaç – mówi
Mariusz ˚o∏na, obecnie wiceburmistrz a w latach
1994-2002 burmistrz L´dzin i dodaje – Potem te wy-
si∏ki zniweczono. Jednak jestem dobrej myÊli. Fakt,
˝e l´dzinianie burmistrzem wybrali Wies∏aw Stam-
browskiego, nauczyciela, dyrektora szko∏y, szefa l´-
dziƒskiej oÊwiaty z czasów, gdy o nià dbano dowodzi,
˝e nie tylko ja, ale ogó∏ mieszkaƒców zdaje sobie
spraw´, jak wa˝ne jest przygotowanie szkolne na-
szych dzieci. Powtórz´ tu has∏o wyborcze pana bur-
mistrza: „Nasze dzieci b´dà albo wykszta∏cone, albo
bezrobotne”. Z niepokojem patrz´ na wyniki testów

i stan oÊwiaty, bo przez kilka ostatnich lat zrobiono
wiele, ˝eby nasze dzieci by∏y bezrobotne a nie wy-
kszta∏cone. Poniewa˝ jednak znam te˝ l´dziƒskich
nauczycieli to jestem spokojny, ˝e jeÊli stworzyç im
warunki, poziom naszych szkó∏ zacznie szybko ro-
snàç. Dlatego planujemy du˝e oÊwiatowe inwestycje.

... i w inwestycjach
Wprawdzie porównujàc wyniki testów w L´dzi-

nach z testami w innych gminach powiatu trzeba
stwierdziç, ˝e nie jest u nas specjalnie gorzej – ale
niewielka to pociecha. Bo przecie˝ powinniÊmy mieç
ambicj´, ˝eby by∏o lepiej. Tymczasem jeÊli porównaç
to, co przez ostatnie cztery lata zrobiono w infra-
strukturze szkolnej Imielina czy Bierunia, to widaç,
jak oni daleko nam uciekli.

I chocia˝ radna Otylia Bubiak podczas debaty
oÊwiatowej podkreÊla∏a, ˝e inne dziedziny sà jeszcze
bardziej zaniedbane, to w∏adzom o szkolnictwie zapo-
mnieç nie wolno. ZaÊ radny Kazimierz Gut uwa˝a∏,
˝e odpowiedzià na wszystkie bolàczki oÊwiaty b´dzie
wieloletni plan. Jednak zaniedbania sà tego rodzaju,
˝e bez pieni´dzy unijnych trudno je b´dzie dogoniç.
Dopóki nie wiemy, na co pieniàdze dostaniemy, a na
co nie – taki plan by∏by raczej spisem pobo˝nych ˝y-
czeƒ ni˝ czymÊ, co zamierzamy realizowaç.

Co jednak najdziwniejsze taki optymistyczny plan
istnieje – i pan radny powinien o tym wiedzieç. Jed-
nym z najwa˝niejszych jego elementów jest moderni-
zacja SP 1 w L´dzinach. Piszemy o niej obok.

L´dziƒska oÊwiata anno domini 2007

Idea budowania centralnego gim-
nazjum upad∏a. A wraz z nià ciasno
zrobi∏o si´ w „jedynce”. JeÊli jednak
zostanie stàd wyprowadzone przed-
szkole (pytanie gdzie) i jeÊli zosta-
nie zmodernizowana tak jak zapla-
nowano, to ta szko∏a b´dzie miejskà
wizytówkà. Piszemy „jeÊli” bo
koszt tej inwestycji to prawie 20 mi-
lionów z∏otych. A oprócz tego jest
niewiele taƒsza i te˝ projektowana
budowa basenu w ho∏dunowskim
gimnazjum i inne.

Wprawdzie w∏adze miasta sà na
te przedsi´wzi´cia zdecydowane -
ale te˝ dopóki si´ tylko da trzeba
walczyç, aby do∏o˝y∏a si´ do nich
Unia Europejska. Rady Kazimierz
Gut domaga si´ wprawdzie (pisze-
my o tym obok), a i stanowisko ko-
misji edukacji RM idzie w tym kie-
runku, ˝eby opracowaç plan zmian
w oÊwiacie. Ale taki plan zak∏ada
pewne ramy czasowe - a skàd dziÊ
mamy wiedzieç kiedy nam Unia da
pieniàdze, ile da i czy w ogóle da...

Wracajàc jednak do samej szko∏y
i jej rozbudowy. Pierwszym etapem

jest dostosowanie szko∏y dla nie-
pe∏nosprawnych. Z jednej strony
mamy bowiem szko∏´ z klasami in-
tegracyjnymi - z drugiej w tej inte-
gracyjnej szkole uczeƒ na wózku
nie ma jak dostaç si´ z jednego pi´-
tra na drugie. Konieczne wi´c staje
si´ zamontowanie to windy dla nie-
pe∏nosprawnych i dostosowanie dla
nich przynajmniej jednej (wschod-
niej) cz´Êci.

Sala sportowa
Jednak to dopiero poczàtek.

Prawdziwà rozbudowà szko∏y b´-
dzie powstanie sali gimnastycznej.
L´dziny majà wprawdzie hal´ spor-
towà, ale ju˝ nie najnowszà, a poza
tym dla sportu szkolnego w mieÊcie
jeden taki obiekt nie wystarczy.
Budowanie du˝ej hali z widownià
na 500 czy 1000 osób specjalnie po-
trzebne nie jest - natomiast po-
rzàdna sala od hali ró˝ni si´ w∏a-
Ênie brakiem du˝ej widowni, bo
standardy sportowe obiektu sà ta-
kie same. Widownia te˝ ma byç, ale
nie taka du˝a, na ok. 200 miejsc.

I dlatego projektowana sala spor-
towa o wymiarach 2 na 36 metrów
i wysokoÊci 7 metrów pozwoli na
uprawianie tu praktycznie wszyst-
kich sportów halowych. Sala ma
mieç odpowiednie zaplecze: 4 szat-
nie normalne, 2 dla niepe∏nospraw-
nych (zgodnie ze statusem szko∏y)
i pe∏en w´ze∏ sanitarny. Ponadto
b´dzie tu sala do çwiczeƒ korekcyj-
nych i si∏ownia. Ca∏oÊç jest zapro-
jektowana tak, aby nieco oddzielo-
na od reszty szko∏y popo∏udniami
mog∏a s∏u˝yç nie tylko uczniom, ale
ogó∏owi mieszkaƒców.

Zak∏adajàc ˝e obiekt b´dzie nie
tylko miejscem WF-u, ale te˝ ró˝-
nych zmagaƒ sportowych zaprojek-
towano obok parking na 50 miejsc.

Stadion
Wprawdzie w projekcie szko∏y

mowa jest o boiskach szkolnych,
ale patrzàc na mapy widaç wr´cz
stadion. Zaprojektowano tu bo-
wiem miniboiska do pi∏ki no˝nej,
pe∏nowymiarowe boiska do r´cz-
nej, koszykówki i siatkówki. Oraz

bie˝nie na 60 i 100 metrów, skocz-
ni´ w dal i wzwy˝. Tak wi´c b´dzie
to doskona∏y kompleks dla sportów
zespo∏owych i lekkiej atletyki. Czy-
li tych dyscyplin, które cieszà si´
najwi´kszym zainteresowaniem.
No i jest ich najwi´cej w progra-
mach WF.

Rozbudowa 
pomieszczeƒ 
lekcyjnych

Istniejàca cz´Êç dydaktyczna te˝
ma zostaç rozbudowana i zmoder-
nizowana. W nowym segmencie
szko∏y majà powstaç dwie sale lek-
cyjne z magazynami podr´cznymi,
dwie sale j´zykowe, dwie sale
komputerowe, biblioteka z czytel-
nià, Êwietlica podzielona na dwie
cz´Êci. Ca∏oÊç uzupe∏ni du˝y pokój
nauczycielski. Poniewa˝ przenie-
siona zostanie tam te˝ administra-
cja szko∏y, w istniejàcej cz´Êci po-
jawià si´ nowe miejsca do zaadap-
towania.

Pozostaje pytanie „kiedy”? Za-
le˝y to od wielu czynników.
Al;e jak wyjaÊni∏ nam burmistrz
Wies∏aw Stambrowski: - To nie sà
mrzonki, tylko projekt który b´-
dziemy realizowaç. Gdybym nie
by∏ przekonany, ˝e za trzy lata,
podczas kolejnych miejskich wy-
borów, ta inwestycja b´dzie, to
bym jej nie obiecywa∏.

SP 1 - koncepcja na miar´ XXI wieku

Sala i stadion
O potrzebie budowy szko∏y - takie czy innej - mówi si´ w mieÊcie przynaj-
mniej od 7 lat. Bo obecna baza jest ciasna. A przede wszystkim nie przy-
staje do rosnàcych standardów.

Radna Otylia Bubiak uwa˝a, ˝e sà sprawy pilniejsze od oÊwiaty
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Co musimy mieç?

Z punktu widzenia mieszkaƒca
najwa˝niejszy jest punkt 5 owej
ustawy, który mówi o obowiàzku
wyposa˝enia nieruchomoÊci w urzà-
dzenia s∏u˝àce do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz utrzymy-
wania tych urzadzeƒ w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porzàdko-
wym i technicznym. Ustawa mówi
tylko tyle - ale zarazem odsy∏ajàc do
gminnego regulaminu.

Natom,iast jeÊli zajrzymy do tego
regulaminu, przeczytamy, ̋ e odpady
komunalne - nie segregowane - mogà
byç gromadzone jedynie w zamkni´-
tych, specjalistycznych pojemnikach
lub kontenerach. Regulamin mówi

jeszcze oczywiÊcie o workach do se-
gregowania surowców wtórnych.

Stàd nie do przyj´cia jest groma-
dzenie odpadów w jakichÊ starych
beczkach, wannach, kalfasach,
taczkach lub przyczepach - wyja-
Ênia komendant l´dziƒskiej Stra˝y
Miejskiej Jan Hudzikowski doda-
jàc, ˝e jego podw∏adni takie pojem-
niki zmuszeni sà tak samo karaç
jak brak pojemników.

Podpisana umowa!
OczywiÊcie równie  ̋pozbywanie si´

z terenu nieruchomoÊci Êmieci, zwa-
nych przez ustaw  ́ nieczystoÊciami
sta∏ymi, musi tak˝e odbywaç si  ́zgod-
nie z zapisami ustawy oraz innymi
obowiàzujàcymi przepisami prawa.

A ustawa mówi o udokumento-
wanym w formie umowy korzysta-
niu z us∏ug wykonywanych przez
przedsi´biorc´ posiadajàcego ze-
zwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych i transportu
tych odpadów. W praktyce oznacza
to, ˝e musimy posiadaç umow´
z jakàÊ wywo˝àcà firmà.

- W przypadku kontroli nale˝y
okazaç takà umow´ i dowody p∏a-
cenia za takà us∏ug´ - twierdzi ko-
mendant Hudzikowski, chocia˝ tu-
taj ju˝ zdania sà podzielone, ponie-
wa˝ cz´Êç prawników twierdzi, ˝e

SM mnie ma prawa sprawdzaç na
ile rzetelnie obywatel p∏aci swoje
zobowiàzania wobec firmy odbiera-
jàcej Êmieci. Ale tylko do momentu,
kiedy firma przestaje odbieraç je od
nierzetelnego p∏atnika. Bo wtedy
p∏atnik ten b´dzie potraktowany
jak osoba nie posiadajàca umowy.

Warto zwróciç uwag´, ˝e w myÊl
tych przepisów nawet posiadanie
rachunków z wysypiska Êmieci, ˝e
tam sami je wywozimy, nie za∏a-
twia sprawy. Zgodnie bowiem
z przepisami do wywo˝enia nie-
zb´dny jest specjalistyczny sprz´t
oraz zezwolenie burmistrza na pro-
wadzenie tego typu dzia∏alnoÊci.

Âmieci ma ka˝dy
Nie ma te˝ mo˝liwoÊci, ˝eby ktoÊ

odpowiedzia∏ nam, ˝e nie ma umo-
wy, bo on nie ma Êmieci - mówi da-
lej Hudzikowski i wyjaÊnia, ˝e za-
równo sejmowa ustawa, jak
i uchwa∏a Rady Miasta nie dopusz-
czajà takiej rzeczywistoÊci, w której
ktoÊ ˝yje, pracuje a nie wytwarza
Êmieci. Takie sytuacje po prostu
nie wyst´pujà, wi´c i takie t∏uma-
czenie nie b´dzie respektowane.
Ka˝dy musi mieç pojemniki.

Co wi´cej, przepisy stanowià te ,̋
ile tych pojemników trzeba mieç. Na
przyk∏ad punkt 9 regulaminu utrzy-
mania czystoÊci mówi, ˝e na terenie

ka˝dej nieruchomoÊci zabudowanej
musi byç co najmniej jeden pojemnik
komunalne sta∏e o pojemnoÊci mini-
malnej 110 litrów. Zarazem regula-
min wskazuje cz´stotliwoÊç wywozu
odpadów komunalnych z nierucho-
moÊci - nie mo˝e to byç rzadziej ni˝
raz na dwa tygodnie w terenie zabu-
dowy jednorodzinnej i nie rzadziej
ni  ̋ raz w tygodniu na terenie blo-
ków. Natomiast odpady segregowa-
ne wywo˝one sà raz w miesiàcu, we-
d∏ug ustalonego harmonogramu.

Mo˝e przyjÊç 
kontrola

Regulamin nakazuje równie˝
przechowywania przez trzy lata
dowodów odbierania odpadów
(w tym zresztà tak˝e ciek∏ych w ra-
zie posiadania szamba). I okazywa-
nia im organom kontrolujàcym.
Praktyka uczy jednak, zarówno l´-
dziƒska jak i innych gmin, ˝e
mieszkaƒcy którzy nie zmieniajà
stale firm wywozowych i nie unika-
jà posiadania kub∏ów, raczej si´ nie
muszà kontroli spodziewaç.

- I jeszcze jedna wa˝na informacja
na koniec - mówi komendant Hudzi-
kowski - Wprawdzie ustawa i uchwa-
∏a RM mówià o w∏aÊcicielach nieru-
chomoÊci, ale dodajà te ,̋ ˝e ich obo-
wiàzki dotyczà w takim samym stop-
niu wszystkich, którzy sà wspó∏w∏a-

Êcicielami, u˝ytkownikami wieczy-
stymi oraz jednostkami organizacyj-
nymi i osobami posiadajàcymi nieru-
chomoÊç w zarzàdzaniu lub u˝ytko-
waniu, a tak˝e innymi podmiotami
w∏adajàcymi nieruchomoÊcià. Mó-
wiàc proÊciej, ka˝dy kto na danej po-
sesji jest jej gospodarzem, ma obo-
wiàzek przestrzegania tych przepi-
sów! Odpada wi´c t∏umaczenie si´
funkcjonariuszowi, ˝e „nie jestem
w∏aÊcicielem, wi´c nie musz  ́si  ́sto-
sowaç”. Na takie wyjaÊnienie zgod-
nie z ustawà b´dziemy wystawiaç
mandat lub pisaç wniosek u ukara-
nie do sàdu grodzkiego. Bowiem ta-
kie post´powanie jest wykroczeniem.

Dla Êrodowiska
Wed∏ug Hudzikowskiego kolejne

nowelizacje ustawy wskazujà na
tendencje do coraz bardziej szcze-
gó∏owych regulacji, nie pozwalajà-
cych na dowolne interpretowanie
przepisów. Tak, aby nie dochodzi∏o
do nielegalnego odprowadzania
Êmieci, a tym samym zanieczysz-
czania Êrodowiska naturalnego.

- Nie ma bowiem co ukrywaç. Ci,
którzy unikajà podpisywania umów,
posiadania kub∏ów, gdzieÊ swoje Êmie-
ci muszà usuwaç. Czasem do cudzych
kub∏ów i p∏aci za nich kto inny, ale
równie cz´sto, jeÊli nie cz´Êciej, po pro-
stu do rowu lub na dzikie wysypiska.

Âmieci - czyli co musimy robiç, ˝eby nie p∏aciç mandatu

Kube∏, umowa, kontrola
Mimo, ˝e obecna ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gmi-

nach obowiàzuje ju  ̋od 11 lat, wielu z nas nadal nie bardzo wie, jakie
na nich cià˝à obowiàzki - mówi komendant Stra˝y Miejskiej Jan Hu-
dzikowski. To na Stra˝y spoczywa obowiàzek egzekwowania prawa.
Jednak funkcjonariusze SM cz´sto majà do czynienia z osobami, któ-
rych poglàdy na temat gromadzenia odpadów sà co najmniej dziwne.
Dlatego na proÊb  ́komendanta Hudzikowskiego jeszcze raz pokrótce
przypominamy przepisy zwiàzane z gromadzeniem i pozbywaniem
si  ́odpadów. Ponadto do ustawy ka˝da gmina uchwala swoje dodat-
kowe prawa lokalne. W L´dzinach ostatnia uchwa∏a na ten temat,
w sprawie przyj´cia regulaminu czystoÊci i porzàdku na terenie gmio-
ny, przyj´ta zosta∏a na ubieg∏orocznej styczniowej sesji Rady Miasta.

Obowiàzki w kwestii odpa-
dów komunalnych precyzuje
ustawa z dnia 13 wrzeÊnia
1996 roku „o utrzymaniu czy-
stoÊci i porzàdku w gmi-
nach” (tekst jednolity Dz.U.
2005. nr 236 poz.2008) oraz
uchwa∏a Rady Miejskiej
w L´dzinach z dnia 12 stycz-
nia 2006 roku, nr XLIV/289/06
w sprawie przyj´cia regula-
minu utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie Gminy
Miejskiej L´dziny

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROÂLIN I NASIENNICTWA
W KATOWICACH

w sprawie obowiàzkowego badania sprz´tu do stosowania Êrodków ochrony roÊlin

ROLNIKU!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina

o obowiàzku badania opryskiwacza ciàgnikowego – polowego, sadowniczego w cyklu
3- letnim. Zg∏oÊ si´ do najbli˝szej jednostki upowa˝nionej do badaƒ opryskiwaczy.

Badania przeprowadzajà:
• Zak∏ad Us∏ugowy „AGRO-SERWIS”- Jan MoÊ
Stara WieÊ, ul. Dolna 3 tel. (0 33) 845 75 96
Czechowice Dziedzice, ul. Dworcowa 15 a tel. (032) 215-67-69, kom. 0 602 289 577
• Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkó∏ Rolniczych w Pszczynie
Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12 tel. (032) 210 34 63
• Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGROKOMPLEKS”
Skoczów, Ochaby Wielkie 5 tel. (033) 853 56 10, (033) 852 87 96
Pami´taj o odpowiednim przygotowaniu opryskiwacza do badaƒ:
• wymyj opryskiwacz wewnàtrz i na zewnàtrz
• wype∏nij wodà zbiornik opryskiwacza w 2/3 jego obj´toÊci
• zamontuj os∏ony zabezpieczajàce ruchome elementy
Stosowanie Êrodków ochrony roÊlin sprz´tem niesprawnym technicznie bez aktual-

nego badania, zgodnie z art. 107 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin podlega odpowiedzialnoÊci karnej.

K O M U N I K A T

Obiad do˝ynkowy mia∏ od-
byç si  ́nad Zalewem. Poniewa˝
jednak tu  ̋ przed do˝ynkami
sala sp∏on´∏a, trzeba by∏o zna-
leêç miejsce zast´pcze. Osta-
tecznie wi´c goÊcie do˝ynkowi
udali si´ na hal´ sportowà
oÊrodka Centrum. Jedynie ze
sztandarami, pod którymi
przyby∏y tu delegacje, by∏ pro-
blem. Nie przygotowano odpo-
wiedniego stojaka, wi´c sztan-
dary ma∏o dostojnie w trakcie
obiadu sta∏y w kàcie.

Do obiadu przygrywa∏a orkiestra
d´ta kopalni Ziemowit pod dyrekcjà
Bronis∏awa Latochy wystàpi∏ te  ̋ze-
spó∏ L´dzinianie. Z powodu deszczu
tak˝e na hali - zamiast jak pierwot-
nie planowano pod nià, na parkingu
- odby∏ si  ́ uroczysty akt do˝ynek.
M∏odzi rolnicy z Smardzowic, staro-
Êcina Renata Porwit i starosta Le-
szek Okoƒ, wr´czyli burmistrzowi

Wies∏awowi Stambrowskiemu bo-
chen chleba z tegorocznej màki.
W ocenie rolników nie by∏ to z∏y rok.

Z powodu deszczu nie odby∏ si´
te  ̋zapowiadany na 15.00 do˝ynko-
wy korowód, a ci, którzy przyszli go
zobaczyç, musieli zadowoliç si  ́wy-

stawà p∏odów rolnych i stoiskami
pszczelarzy oraz ko∏a ∏owieckiego.

Wszyscy ch´tni po obiedzie udali
si  ́ do sali kinowej, gdzie wystàpi∏
kabaret “Rak” a tak˝e miejscowe
m∏odzie˝owe zespo∏y: muzyczne,
wokalne i taneczne.

Do˝ynki w ostatniej 
chwili przeniesiono
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- Co to takiego, spo∏eczna od-
powiedzialnoÊç firm, o której
pan pisze?

- Poczàtki spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci biznesu mo˝na odnaleêç w ka˝-
dym z nas. Poniewa˝ ka˝dy cz∏owiek
powinien przecie˝ byç odpowiedzialny
za siebie a w szczególnoÊci za to co ro-
bi. Dla chrzeÊcijan êród∏em tej odpo-
wiedzialnoÊci jest dziesi´ç przykazaç.
I dekalog obowiàzuje przecie˝ tak˝e
w biznesie. Przek∏adajàc to na j´zyk
ekonomii mo˝na powiedzieç, ˝e spo-
∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu – to
koncepcja wed∏ug której firma dobro-
wolnie prowadzi strategi´ uwzgl´d-
niajàcà interesy spo∏eczne czy ochro-
n´ Êrodowiska oraz wszystkich, któ-
rzy majà z tà firmà cokolwiek wspól-
nego – od w∏aÊciciela przez pracowni-
ka a˝ po kontrahenta czy po prostu
sàsiada. Bycie odpowiedzialnà firmà
oznacza nie tylko spe∏nienie wszyst-
kich wymogów formalnych, praw-
nych, ale równie˝ dba∏oÊç o to ca∏e
otoczenie.

- Od dawna si´ pan tym zaj-
muje?

- Siedem lat. Temat zainteresowa∏
mnie podczas mi´dzynarodowej kon-
ferencji w „Galerii Zach´ta” w War-
szawie, w 2000 roku. Pozna∏em tam
ludzi, którzy jako pierwsi w Polsce or-
ganizowali stowarzyszenie zajmujàce
si´ promowaniem idei spo∏ecznej od-
powiedzialnoÊci biznesu. No i zosta-
∏em pierwszym na Âlàsku cz∏onkiem
Forum OdpowiedzialnoÊci Biznesu.

- Ale od tego do bycia autorem
ministerialnego raportu droga
jeszcze daleka!

- Owszem, jednak ju  ̋od kilku lat pu-
blikuj́  naukowe artyku∏y na ten temat
w prasie specjalistycznej, ukoƒczy∏em
te  ̋ studia doktoranckie na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Wszyst-
kie te elementy spowodowa∏y, ˝e Mini-
ster Skarbu wyrazi∏ zgod ,́ abym nale-
˝a∏ do grona autorów raportu.

- Poza tym paƒstwem rzàdzi
PiS a pan nale˝y do tej partii. To
te˝ mog∏o pomóc?

- Na pewno nie mog∏o zaszkodziç,
ale starajàc si´ do∏àczyç do zespo∏u
nie wymachiwa∏em legitymacjà
partyjnà.

- A czy to, co pan wie o spo∏ecz-
nej odpowiedzialnoÊci firm, mo˝-
na prze∏o˝yç jakoÊ na l´dziƒski
grunt?

- MyÊl´ o tym. Takim poczàt-
kiem by∏a ankieta na V Powiato-
wych Targach Przedsi´biorczoÊci
i Ekologii, która by∏a zgodna
z kryteriami zalecanymi dla ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
przez Komisj´ Europejskà. Chc´
te˝ wystàpiç do l´dziƒskich przed-
si´biorców o wype∏nienie tej ano-
nimowej ankiety, aby dowiedzieç
si´ w jakich obszarach dzia∏alnoÊci
mo˝na ich wesprzeç. Aby lepiej
konkurowaç na rynku europej-
skim, trzeba byç coraz cz´Êciej od-
powiedzialnym nie tylko wobec
pracowników, ale te˝ wobec klien-
tów, odbiorców, dostawców czy
Êrodowiska naturalnego.

I nie chodzi wcale o ˝adne lustracje, jak dziÊ ka˝demu kojarzy si´ miesz-
kaniec w raporcie ministerstwa. Chodzi o to, ˝e Krzysztof Pawlas, miesz-
kajàcy na osiedlu Centrum radny powiatowy i pracownik „Ziemowita” -
jest wspó∏autorem wydanego przez ministerstwo skarbu paƒstwa „Rapor-
tu o przekszta∏ceniach w∏asnoÊciowych” w 2005 roku. Jest te˝ zarazem bo-

daj pierwszym l´dzinianinem, który bra∏ udzia∏ w opracowaniu ministe-
rialnych raportów. O ile oczywiÊcie pominiemy Klemensa Âcierskiego, ale
jego rola by∏a zupe∏nie inna, bo sam by∏ ministrem. Pawlas w raporcie na-
pisa∏ rozdzia∏ „Zarzàdzanie odpowiedzialnym biznesem w praktyce spó∏ek
skarbu paƒstwa”.

Krzysztof Pawlas w raporcie ministerstwa

Pierwszy l´dzinianin
Rozmowa z Krzysztofem Pawlasem

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami z 21 sierpnia 1997 r. (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
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzeda˝ niezabudowanych nieruchomoÊci oznaczonych jako:
dzia∏ka powierzchnia poz. rej. gruntów klasyfikacja gruntów/pow.
172/22 0,2993 ha G.1575 N – 0,0134 ha

Bi – 0,2859 ha
180/22 0,1647 ha G.1575 Bi – 0,1647 ha
W∏asnoÊç powy˝szych nieruchomoÊci wpisana jest na rzecz Gminy L´dziny w KW KA1T/00021882/9 pro-

wadzonej przez Wydzia∏ V Ksiàg Wieczystego Sàdu Rejonowego w Tychach.
W planie zagospodarowania przestrzennego powy˝sze grunty oznaczone sà symbolem PU – tereny aktyw-

noÊci gospodarczej o charakterze przemys∏owo-sk∏adowym.
Przedmiotowe dzia∏ki po∏o˝one sà w L´dzinach, obr´b L´dziny, km. 12 przy ul. L´dziƒskiej w bezpoÊrednim

sàsiedztwie nieruchomoÊci przeznaczonych i wykorzystywanych na cele dzia∏alnoÊci gospodarczej. Dzia∏ki po-
siadajà kszta∏t regularny. Przez dzia∏k´ numer 172/22 przebiega kabel energetyczny wysokiego napi´cia.

W pobli˝u zbywanych nieruchomoÊci znajduje si´ uzbrojenie techniczne: sieç wodociàgowa, linia energetycz-
na, sieç gazowa.

Dojazd do dzia∏ek drogà wewn´trznà o nawierzchni gruntowej. Prawny dojazd do dzia∏ek okreÊlony jest po-
przez s∏u˝ebnoÊç przejazdu i przechodu po dzia∏kach gruntu nr 176/22 i 175/22 obj´tych KW 34787 prowadzo-
nà przez Sàd Rejonowy w Tychach do dzia∏ki 183/22 zapisanej w KW 21882 Sàdu Rejonowego w Tychach,
b´dàcej w∏asnoÊcià Gminy L´dziny.

NieruchomoÊci mogà byç wykorzystywane pod zabudow´ z zastrze˝eniem, ̋ e projektowane obiekty budow-
lane nie mogà naruszaç istniejàcego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostanà zachowane
odpowiednie odleg∏oÊci od sieci.

W przypadku jednak, gdyby projektowana zabudowa kolidowa∏a z przebiegiem sieci, nabywca dokona jej
prze∏o˝enia na w∏asny koszt i we w∏asnym zakresie, po dokonaniu uzgodnieƒ z gestorami.

Nabywca zobowiàzany b´dzie do zapewnienia w∏aÊcicielowi sieci dost´pu do sieci, celem przeprowadzenia
konserwacji lub usuni´cia awarii.

Nabywcy zobowiàzany jest równie  ̋do wykonania na w∏asny koszt: niezb´dnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbro-
jenia technicznego i uzyskania we w∏asnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, niwelacji i uporzàdkowania terenu.

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

Cena wywo∏awcza dzia∏ki: 172/22 wynosi 150.000 z∏ (s∏ownie: sto pi´çdziesiàt tysi´cy z∏otych)
180/22 wynosi 80.000 z∏ (s∏ownie: osiemdziesiàt tysi´cy z∏otych).

Postàpienie w przetargu (dla ka˝dej nieruchomoÊci oddzielnie) nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1% ceny wywo-
∏awczej nieruchomoÊci, z zaokràgleniem w gór´ do pe∏nych dziesiàtek z∏otych.

Do ceny nieruchomoÊci wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i us∏ug
VAT w wysokoÊci 22%.

Ca∏a cena sprzeda˝y nieruchomoÊci musi byç uiszczona w ca∏oÊci przed zawarciem umowy notarialnej. Za
potwierdzenie wp∏aty przyjmuje si´ dat´ uznania rachunku bankowego UM L´dziny.

Ponadto osoba, która wygra przetarg, zobowiàzana jest do poniesienia wszelkich kosztów zwiàzanych z na-
byciem nieruchomoÊci.

Wadium ustalone zosta∏o w wysokoÊci:
22.500 z∏ (s∏ownie: dwadzieÊcia dwa tysiàce pi´çset z∏otych) dla dzia∏ki 172/22,
12.000 z∏ (s∏ownie: dwanaÊcie tysi´cy z∏otych) dla dzia∏ki 180/22.
Warunkiem przystàpienia do ka˝dego z przetargów jest:
wniesienie wadium najpóêniej do dnia 22 paêdziernika 2007 r. w formie przelewu bankowego na rachunek

bankowy Urz´du Miasta L´dziny: PKO BP S.A. O/L¢DZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211.
Wadium mo˝e byç wniesione równie˝ w obligacjach Skarbu Paƒstwa lub papierach wartoÊciowych dopusz-

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

wem 3 dni od dnia odwo∏ania lub zamkni´cia przetargu.
Wadium wniesione w pieniàdzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra∏, zalicza si´ na poczet ceny

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

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania si´ uczestnika, który przetarg wygra∏ od zawarcia umowy kup-
na ustalonej przez Urzàd Miasta L´dziny.

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

Przetargi odb´dà si´ w dniu 26 paêdziernika 2007 r.
o godz. 14.30 dla dzia∏ki 172/22
o godz. 15.00 dla dzia∏ki 180/22

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

moÊciami 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, na stronie internetowej UM L´dziny – w biuletynie informa-

cji publicznej (www.ledziny.pl) oraz na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta L´dziny w terminie od dnia 17.09.2007
r. do dnia 26.10.2007 r. (do dnia przetargu).
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miejskie sprawy

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

Taneczna Jesieƒ
W sobot´ 22 wrzeÊnia w oÊrodku Centrum ponad 100 par rywa-

lizowa∏o w II ogólnopolskim turnieju taƒca towarzyskiego “Ta-
neczna Jesieƒ” o puchar l´dziƒskiego burmistrza w siedemnastu
kategoriach wiekowych, klasach i stylach.

WÊród zwyci´zców znalaz∏y si´ dwie najm∏odsze pary l´dziƒskie,
trenujàce w klubie WIR Mys∏owice: Remigiusz Kula i Ola Dudek
w kategorii 10-11 lat “G” oraz rodzeƒstwo Bartek i Marysia Pro-
czowie w kat.12-13 lat “G”, obydwie prowadzone przez Marzen´
Loziszek.

Natomiast w kat. pow. 15 lat, kl.B, Latin zwyci´˝y∏ l´dzinianin
Tomasz Gibas z partnerkà Beatà Bluj, trenujàcy w MCK Mys∏owi-
ce. (ml)

Nagrody za skarby ∏àk i pól
W sobot´ 1 wrzeÊnia w centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej wr´-

czono nagrody laureatom otwartego konkursu plastycznego na najpi´k-
niejszà kompozycj´ kwiatowà “Skarby ∏àk i pól”, w którym uczestniczy-
∏o 14 dzieci i m∏odzie˝y. Zwyci´zcami okazali si´ ̧ ukasz Grabowski, Ad-
rianna Brzozowska i utalentowany 6-latek Mirek Michalski. (mp)

Krótko

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.

Projekt ECDL opracowa∏ na-
uczyciel informatyki w miejsco-
wym Powiatowym Zespole Szkó∏,
Ireneusz Wróbel, od 1 wrzeÊnia dy-
rektor tej˝e placówki. ECDL czyli
Europejski Certyfikat Umiej´tno-
Êci Komputerowych mo˝liwy do
uzyskania przez l´dziƒskà m∏o-
dzie˝, jest rzetelnym Êwiadectwem
i obiektywnym miernikiem rzeczy-
wistych umiej´tnoÊci informatycz-
nych oraz dokumentem uznawa-
nym we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. I ma s∏u˝yç wyrów-
nywaniu szans edukacyjnych
uczniów.

Dlatego Wróbel zdo∏a∏ zaintere-
sowaç powy˝szym projektem dy-
rektorów l´dziƒskich gimnazjów
i wspólnie zorganizowano we wto-
rek 18 wrzeÊnia uroczyste spotka-
nie w sali Piast, na które zaproszo-
no m.in. przedstawicielk´ Âlàskie-
go Kuratora OÊwiaty, pos∏a Józefa
Bergera z Bierunia, prezesa Izby
RzemieÊlniczej w Katowicach, Ja-
na Klimka z Che∏mu Âl., czy miej-
scowych radnych.

Dr Janusz Trawka, prezes Gór-
noÊlàskiego Oddzia∏u Polskiego
Towarzystwa Informatycznego,
wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat formo-

wania spo∏eczeƒstwa informacyj-
nego, po czym g∏os zabrali oficjalni
goÊcie. Po troje przedstawicieli G1,
G2, G3 i PZS, reprezentujàcych
oko∏o stu uczniów tych˝e placówek
uczestniczàcych w omawianym
projekcie, odebra∏o Europejskie
Karty Umiej´tnoÊci, na których do
grudnia odnotowywane b´dà kolej-
ne egzaminy z siedmiu modu∏ów
ECDL.

Mi∏ym akcentem uroczystej in-
auguracji projektu by∏ wyst´p
dziewcz´cego zespo∏u wokalnego
Ars Nova pod kierunkiem Sylwii
Witu∏y- Majchrzak. (dd)

Spotkanie
z Kosmowskà

25 wrzeÊnia Miejska Bibliote-
ka Publiczna rozpocz´∏a kolej-
ny cykl spotkaƒ ze znanymi
i popularnymi pisarzami dla
dzieci i m∏odzie˝y. W tym dniu
goÊci∏a tu Barbara Kosmowska,
która jest autorkà m.in. tak
znanych ksià˝ek dla najm∏od-
szych czytelników, jak “Buba”,
“Buba sezon ogórkowy” czy
“MyÊlinki”.

Pisarka jest laureatkà I na-
grody w konkursie na “Dzien-
nik polskiej Bridget Jones” za
utwór “Teren prywatny”,
wspó∏pracuje z czasopismem
o literaturze dla dzieci “Guli-
wer”, jest adiunktem Pomor-
skiej Akademii Pedagogicznej
w S∏upsku. Na spotkanie z nià
przysz∏y do biblioteki grupy
uczniów z l´dziƒskich SP 1 i SP
3, pod wodzà szkolnych biblio-
tekarek. (mp)

To by∏ ju  ̋drugi w tym roku fe-
styn Êrodowiskowy We Dworze,
zorganizowany na Stawiskach przy
ul. Sobieskiego przez ekip  ́radnego
Emila Piàtka pod egidà Klubu Se-
niora Przy MKS L´dziny. W nie-
dziel  ́23 wrzeÊnia przez wspomnia-
ne Stawiska przewin´∏o si  ́w sumie
pó∏tora tysiàca osób. Nierzadko ba-
wi∏y tu ca∏e rodziny, co jest nama-
calnym dowodem na to, i  ̋l´dzinia-
nie potrzebujà od czasu do czasu te-
go typu rozrywki. Chwa∏a wi´c
Emilowi Piàtkowi i jego pomagie-
rom, którzy trafnie odczytujà inten-
cje wspó∏mieszkaƒców. Na ich fe-
stynach ka˝dy znajdzie coÊ cieka-
wego i dobrego dla siebie.

Tradycyjnie imprez´ rozpoczà∏
koncert niezawodnej orkiestry d´tej
kopalni Ziemowit pod dyrekcjà Bro-
nis∏awa Latochy, po czym na tam-
tejszym boisku pi∏karskim dru˝yna
osiedla Centrum toczy∏a wyrówna-
ny bój ze wspólnà reprezentacjà
dzia∏aczy MKS L´dziny i Klubu Se-

niora przy tym˝e MKS-sie o puchar
przewodniczàcego Rady Powiatu,
l´dzinianina Henryka Barcika.
Mecz zakoƒczy∏ si  ́ remisem 5:5
i dopiero lepiej wykonywane rzuty
karne przez pi∏karzy Centrum
w stosunku 5:3, zadecydowa∏y o ich
ostatecznym sukcesie.

Wyst´p zespo∏u wokalnego dziew-
czàt Stars Show, prowadzonego
przez Franciszka Moskw ,́ przeko-
na∏ nawet najwi´kszych niedowiar-
ków i malkontentów, i  ̋Ela Wagstyl,
Monika Kuênik, Bo˝ena Sikora, sio-
stry Klaudia i Angelika M´dlewskie,
Basia Burkacka, Justyna Âliwa
i Weronika Kuênik nie tylko znako-
micie Êpiewajà folklor Êlàski w ra-
mach zespo∏u L´dzinanie, ale wcale
nie gorzej prezentujà si  ́te  ̋w reper-
tuarze muzyki wspó∏czesnej.

Bez wàtpienia gwoêdziem progra-
mu festynu by∏ koncert znanego
w kraju zespo∏u muzycznego Mona
Lisa. Âwietne i silne g∏osy, bardzo cie-
kawy repertuar oraz gracja nieustan-
nie taƒczàcych piosenkarek, stworzy-
∏y niezapomniane widowisko.

S∏oneczna pogoda, bezp∏atny lu-
napark dmuchaƒców dla dzieci, sto-
iska ze s∏odyczami, napojami itp.
sprzyja∏y wi´c piknikowemu i bie-
siadnemu charakterowi imprezy
We Dworze. (mp)

Inauguracja projektu ECDL w sali Piast

Festyn We Dworze

Burmistrz Miasta L´dziny informuje, ˝e posiada budynek przeznaczony do roz-
biórki, w L´dzinach przy ul. Ho∏dunowskiej, w zamian za odzyskane materia∏y i do-
p∏at´ w wysokoÊci deklarowanej w ofercie.

Budynek – pawilon handlowy, stojàcy na dzia∏ce nr 2744/155 o pow. 206m2 zo-
sta∏ wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Fundamenty ˝elbetowe, Êciany
murowane z pustaków Siporex na zaprawie cem.-wap. Dach dwuspadowy o konstruk-
cji drewnianej pokryty papà. Stolarka okienna i drzwiowa stalowa. Drzwi wewn´trzne
drewniane. Posadzka wykoƒczona p∏ytkami lastryko. Tynk wewn´trzny cem.-wap -
bielony. Sufit podwieszony wykoƒczony boazerià. Elewacja budynku nie tynkowana.
Budynek posiada instalacj´ elektrycznà, wod.-kan. oraz gazowà.

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:
• rozbiórk´ obiektu budowlanego wraz z przy∏àczami;
• uporzàdkowanie terenu
Urzàd Miasta dokona zg∏oszenia zamiaru rozpocz´cia robót rozbiórkowych Staro-

stwie Powiatowym w Bieruniu.
Ch´tni proszeni sà o sk∏adanie pisemnych ofert, w których nale˝y zawrzeç deklaracj´

przeprowadzenia rozbiórki we w∏asnym zakresie oraz zaoferowaç wysokoÊç dop∏aty.
Za najkorzystniejszà zostanie uznana oferta z najwy˝szà deklarowanà dop∏atà.
Oferty - nale˝y sk∏adaç w zamkní tych kopertach do dnia 12.10.2007r. do godziny 12.00

Wszelkich informacji na temat rozbiórki udziela P. Grzegorz Berger
tel: 032 21 66 511 wew. 54.

Budynek mo˝na oglàdaç indywidualnie o ka˝dej porze, bàdê w obecnoÊci pracow-
nika UM L´dziny w godzinach pracy urz´du.

Burmistrz Miasta L´dziny 

mgr Wies∏aw Stambrowski
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Pizza na miejscu i z dostawà do domu

Pizzeria 
SSYY&&TTAA

Imielin ul. Kowalska 1 (centrum)

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

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

reklama

Junior z∏owi∏ 
Puchar Jesieni

Tegoroczny sezon sportowy za-
rzàd Ko∏a Polskiego Zwiàzku W´d-
karskiego nr 32 w L´dzinach za-
koƒczy∏ zawodami o Puchar Jesie-
ni metodà gruntowà na zbiorniku
Ziemowit, malowniczo usytuowa-
nym nieopodal ha∏dy kopalnianej.

Okaza∏o si ,́ ˝e po raz kolejny
w tym roku zwyci´˝y∏ junior, i to
bezapelacyjnie. Zaledwie 13-letni
Grzesiek Jeziorski z Imielina, ale
nale˝àcy do l´dziƒskiego ko∏a nie
mia∏ sobie równych. - Trafnie do-
bra∏em zan´t  ́dla ryb i dzi´ki temu
z∏owi∏em trzy ̋ ar∏oczne karpie, wa-
˝àce w sumie a  ̋ 4 300 gramów -
mówi∏ po odebraniu pucharu
w kszta∏cie ryby z ràk prezesa ko∏a
Franciszka Kucza.

W pierwszej trójce znaleêli si´: Nor-
bert Bieruƒski (2 225 gramów, czyli
punktów), Jerzy Gumiƒski (1 880),
Szczepan Urbaƒczyk (1 820). (mp)




