
Gazeta jest wprawdzie dwa ra-
zy grubsza, do czytania jest nie 8
lecz kilkanaÊcie stron, ale miasta
nie kosztuje to ani grosza wi´cej.
Za wi´kszà obj´toÊç zap∏acili re-
klamodawcy. I nie zamierzam si´
tym chwaliç, nie zamierzam opo-
wiadaç, ˝e to dowód poczytnoÊci
gazety i tak dalej. Informuj´ jedy-
nie, ˝eby nie by∏o ˝adnych niepo-
rozumieƒ, ˝e miasto do drukowa-
nia reklam nie dop∏aca. Znam
gazetk´ miejskà, w której do re-
klam dop∏aca∏o, ale nazwy nie
podam, niech si´ czytelnicy sami
domyÊlà.

Choç na to domyÊlanie si´ mo-
gà nie mieç czasu, bo wiele si´
w mieÊcie ostatnio dzieje. Budo-
wa zadaszonego targowiska na
ukoƒczeniu, nareszcie rusza
normalny program ogranicze-
nia niskiej emisji (zresztà mi´-
dzy innymi stàd tyle reklam!),
emocje budzi przebieg drogi eks-
presowej S-1. 

Le˝àce przy takiej drodze miej-
scowoÊci szybko si´ bogacà, dlate-
go te˝ Êwietnà przysz∏oÊç widz´
przed L´dzinami. Zresztà co przy-
chodz´ do burmistrza lub wice-
burmistrza, majà spotkania z po-
tencjalnymi inwestorami , którzy
rozwa˝ajà mo˝liwoÊç postawie-
nia u nas swojej firmy. Ale to chy-
ba nie jest kwestia tylko tej drogi,
bo wiadomo o niej od lat, g∏oÊno
zrobi∏o si´ w roku zesz∏ym, a ja-
koÊ do Trzciƒskiego inwestorzy
nie chadzali. Ciekawe dlaczego?

Chocia˝ jak na razie z tej drogi
ani z tych inwestorów miasto jesz-
cze si´ nie wzbogaci∏o, to radna
Otylia Bubiak uwa˝a, ̋ e ma za ni-
skà diet´. Dostaje jej 800 z∏otych
a chcia∏aby co najmniej 900. Z∏o-
˝y∏a ten wniosek na sesji 21 mar-
ca, ale u innych radnych wywo∏a∏
przede wszystkim rozbawienie.

DYRDA

Dyrdyma∏ki
Gazeta, droga,
inwestorzy 
i radna Otylia

Gdy nasza gazeta sz∏a do druku,
w imieliƒskiej Sokolni przyznawa-
no Clemensy - powiatowe nagrody
w dziedzinie kultury i sztuki. Cho-
cia˝ nominowany by∏ m.in. Miro-
s∏aw Leszczyk (na zdj´ciu) ani
„Clemens pro arte” ani ten „pro
cultura” nie przypad∏ mieszkaƒco-
wi naszego miasta.

Nowy lider l´dziƒskich
Niemców - str 4-5
S-1 budzi emocje - str. 6
Taki b´dzie targ - str. 8-9
Piece i guliki (czyli eko-
logia) - str. 12-13
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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  MMiiaa--
ssttaa  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  SSppeeccjjaalliissttyycczznnyy
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

Bardzo nastrojowym koncertem
“PieÊni wielkopostne” rozpoczà∏
w niedzielne popo∏udnie 18 marca
uroczyste obchody 5-lecia swojej
artystycznej dzia∏alnoÊci parafial-
ny chór mieszany Sursum Corda
(W Gór´ Serca). Koncert prowa-
dzonego przez Mari´ Zuber chóru
mia∏ oczywiÊcie miejsce w ho∏du-
nowskim koÊciel Chrystusa Króla.

UroczystoÊç prowadzi∏ prezes chó-
ru Joachim Pinocy, który recyto-
wa∏ równie˝ fragmenty tekstów
wielkopostnych. Partie solowe wy-
konali Jadwiga Lis (mezzosopran)
i Rafa∏ Stuchlik (baryton). 

GoÊcinnie chór wspomogli Ze-
spó∏ Kameralistów Miasta Mys∏o-
wice “Pro Arte te Musica”, którym
przez wiele lat kierowa∏ Przemy-

s∏aw Salamoƒski oraz organista
Roman Sudlitz z Zebrzydowic
i Adam Romaƒski z Mys∏owic. 

- Dzi´kujemy za ju˝ i prosimy
o jeszcze – jak zwykle celnie ksiàdz
kanonik Józef Przyby∏a spuento-
wa∏ wszystkie gratulacje i ˝yczenia
sk∏adane chórowi po koncercie
w koÊciele.

Z kolei podczas spotkania bie-
siadnego w sali reprezentacyjnej
restauracji “Pinocy” przedstawi-
ciele w∏adz powiatowych, starosta
Piotr Czarnynoga, przewodniczàcy
Rady Powiatu, Henryk Barcik oraz
cz∏onek Zarzàdu Powiatu, Marek
Bania, serdecznie podzi´kowali
Sursum Corda za owocne szerzenie
kultury muzycznej nie tylko w mie-
Êcie i powiecie, ale tak˝e poza gra-
nicami naszego kraju (Holandia,
Belgia czy S∏owacja). 

Wiceburmistrz Mariusz ˚o∏na
i kierownik referatu Kultury Urz´-
du Miasta L´dziny, Krzysztof Bed-
narczyk, wr´czyli wszystkim chó-
rzystom dyplomy oraz symboliczne
kwiaty i nagrody w postaci wydaw-
nictwa Miejskiego OÊrodka Kultu-
ry pt.”L´dziny. Monografia histo-
ryczna”, autorstwa Ludwika Mu-
sio∏a. (lem)

Radna Otylia Bubiak uwa˝a, ˝e
ró˝nice mi´dzy dietà „szeregowe-
go” radnego a przewodniczàcego
komisji sà zbyt du˝e. Przewodni-
czàcy w L´dzinach, o ile przyjdzie
na wszystkie komisje i sesje, ma
diety 1200 z∏otych, jego zast´pca
1000 a radny bez funkcji 800. Rad-
na Otylia chcia∏aby, aby te ró˝nice
zmniejszyç, podnoszàc jej diet´ rad-
nej szeregowej. Twierdzi bowiem,
˝e wszyscy radni pracujà tak samo.

- Bardzo szanuj´ panià Otyli´, ale
nie wie ile pracy ma przewodniczà-
cy komisji. To nie tylko posiedzenie,
lecz kilka, czasem kilkanaÊcie go-
dzin przygotowaƒ do niego. I nie
jest prawdà, ˝e w innych gminach
te ró˝nice sà mniejsze. W takich Ty-
chach przewodniczàcy komisji ma
diet´ dwa razy takà jak radny sze-
regowy – odpowiada Jerzy ˚o∏na,
wiceprzewodniczàcy Rady.

Niedawno radni zmienili regula-
min p∏acenia sobie diet. W po-
przedniej kadencji p∏acili sobie za
ka˝de posiedzenie, wi´c radny na-

le˝a∏ do kilku komisji a komisje
zbiera∏y si´ po kilka razy w miesià-
cu. Teraz p∏acà sobie miesi´czny
rycza∏t od którego odejmujà za ka˝-
dà nieobecnoÊç. W efekcie niektó-
rzy radni rezygnujà w pracach kil-
ku komisji.

Z przewodniczenia komisji finan-
sów i bud˝etu zrezygnowa∏ radny
Kazimierz Gut. Ale trudno si´ dzi-
wiç, radni przyj´li bud˝et na 2007
rok (za miesiàc rozmowa o tym
z burmistrzem) a przewodniczàcy
komisji bud˝etu Gut by∏ jedynym,
który podniós∏ r´k´ przeciw.

Dy˝ury radnych w swoich okr´-
gach wyborczych, to dobry pomys∏.
Na wszystkich dy˝urach (23.02.-
01.03.) mieszkaƒcy toczyli z radny-
mi i ze sobà o˝ywione dyskusje,
zg∏aszali te˝ ciekawe propozycje. 

Radny Kazimierz Gut (na zdj´-
ciu na pierwszym planie z prawej),
któremu towarzyszy∏ wiceprze-
wodniczàcy RM, Alojzy Palka, mia∏
23 lutego rozmówców przez ca∏y
dy˝ur.

Dlatego na marcowej sesji radny
Emil Piàtek zasugerowa∏, aby takie
spotkania odbywa∏y si´ raz na
kwarta∏. Bo widaç, ˝e mieszkaƒcy
ich potrzebujà.

- Ale poza tym panie burmistrzu
warto by∏oby, aby i radny i „L´dzi-
ny-teraz!” informowali mieszkaƒ-

ców na bie˝àco, jaki jest los proble-
mów, z którymi mieszkaƒcy do
nas przychodzà – przekonywa∏

Piàtek. Zarówno reszta radnych,
jak i burmistrz zgodzili si´ z tà ar-
gumentacjà. (lem)

Podczas gali konkursu “L´dzi-
nianie XX wieku” nikt nie odebra∏
pamiàtkowego grawertonu i dy-
plomu przeznaczonego dla naj-
bli˝szej rodziny ks. Franciszka
Kupilasa, jednego z laureatów –
gdy˝ ani w L´dzinach, ani w oko-
licy nie ma rodziny zamordowa-
nego 29 paêdziernika 1940 roku
w obozie koncentracyjnym w Bu-
chenwaldzie ówczesnego probosz-

cza l´dziƒskiego, pochodzàcego
z Opolskiego. 

W tej sytuacji ksiàdz dziekan Jó-
zef Przyby∏a zaproponowa∏ komi-
tetowi organizacyjnemu konkursu
przekazanie powy˝szego grawerto-
nu do l´dziƒskiego klasztoru sióstr
boromeuszek, nad którym pro-
boszcz Kupilas ongiÊ sprawowa∏
piecz´ i wspomaga∏ ró˝norodnà je-
go dzia∏alnoÊç. 

Decyzjà wspomnianego komitetu
19 marca przedstawicielki grupy
m∏odzie˝owej zespo∏u “L´dzinianie”:
Bo˝ena Sikora, Barbara Burkacka
i El˝bieta Wagstyl oraz kierownik ze-
spo∏u Franciszek Moskwa, wr´czyli
uroczyÊcie w klasztorze siostrze
prze∏o˝onej Pelagii Fraus grawerton
i pamiàtkowy dyplom przyznane po-
Êmiertnie ks.Franciszkowi Kupilaso-
wi przez kapitu∏  ́konkursu. (lem)

W grudniu 2002 roku nagle prze-
rwano prowadzenie kroniki miasta
L´dziny. Uzupe∏nienia ponad czte-
roletnich ju˝ zaleg∏oÊci podjà∏ si´
l´dziƒski emerytowany nauczyciel
historii Miros∏aw Leszczyk.
W zwiàzku z powy˝szym prosi on
o pilny (do 15 kwietnia) kontakt
osobisty bàdê telefoniczny tych dy-
rektorów i kierowników instytucji
miejskich, prezesów i przewodni-
czàcych stowarzyszeƒ oraz organi-

zacji spo∏ecznych, w∏aÊcicieli firm
itp., którzy jeszcze z nim si´ nie
skontaktowali, gdy˝ chcia∏by za-
mieÊciç w tej˝e kronice wszystkie
najwa˝niejsze i najciekawsze infor-
macje dotyczàce ˝ycia spo∏eczno-
politycznego, gospodarczego, kul-
turalnego i sportowego w naszym
mieÊcie (lata 2003 – 2006). Dodaj-
my, ˝e pan Miros∏aw b´dzie te˝
prowadzi∏ kronik´ miasta L´dziny
na bie˝àco. (dd)

Przerwana kronika

Bud˝et jest a przewodniczàcego komisji bud˝etu nie ma

Dieta radnej, diety radnychDy˝ury - dobry pomys∏

Grawerton ks. Kupilasa przekazano siostrom boromeuszkom

Rodzin´ zastàpi∏y zakonnice

Koncert jubileuszowy (Dzi´kujemy za ju˝ i prosimy o jeszcze)

5 lat chóru
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- Rozmawiamy w siedzibie
MniejszoÊci, w sàsiedniej sali
jest spotkanie. Patrzàc na jego
uczestników, trudno spodzie-
waç si´ rozkwitu tej mniejszo-
Êci w mieÊcie. Sami starzy lu-
dzie... Pan wprawdzie zastàpi∏
niedawno znacznie starszego
od siebie przewodniczàcego
zwiàzku w Ledzinach, pana
Buball´. No ale pan te˝ jest ju˝
po pi´çdziesiàtce. 

- A w DFK jestem m∏odzie˝à...
To prawda, ˝e dziÊ Deutsche
Kreudschaftkreis in Schlesien czyli
Towarzystwo Spo∏eczno-Kultural-
ne Niemców na Âlàsku prze˝ywa
kryzys pokoleniowy. Jednak nie
jest to problem L´dzin, tylko ca∏ej
mniejszoÊci niemieckiej na Âlàsku.
Nasz ko∏o wcià˝ dzia∏a, choç w kil-
ku wi´kszych miastach struktury
ju˝ zanik∏y.

- Potwierdza∏oby to wi´c opi-
ni´ prawicowych polskich na-
cjonalistów z poczàtku lat 90.
˝e w Polsce nie ma ˝adnej
mniejszoÊci niemieckiej.
Twierdzili oni, ˝e to jedynie
ch´ç „podczepienia si´” pod
bogate Niemcy, korzystajàc ze
Êlàskiej historii... 

- Âwiadczy∏o to jedynie, o ich bra-
ku znajomoÊci realiów. Na Âlàsku

przez stulecia mieszkali Âlàzacy
o tendencjach propolskich, o ten-
dencjach proniemieckich i tacy,

którzy uwa˝ali si´ za Âlàzaków po
prostu. Ci pierwsi za∏o˝yli Zwiàzek
GórnoÊlàski i g∏oszà, ˝e Âlàzacy sà
Polakami, ci ostatni próbujà reje-
strowaç mniejszoÊç Êlàskà i dzia∏a-
jà w Ruchu Autonomii Âlàska. Ale
sà te˝ rodziny takie jak moja...
Przed wojnà w domu rozmawia∏o
si´ po niemiecku, po wojnie rodzice
te˝ mówili po niemiecku, moje po-
kolenie Êpiewa∏o dzieciom niemiec-
kie ko∏ysanki a w Êwi´ta niemiec-
kie kol´dy. Podczas imprez sporto-
wych kibicujemy niemieckim za-
wodnikom, choç Ma∏yszowi czy
Otylii J´drzejczak oczywiÊcie te˝.
Ale b´dàc obywatelami paƒstwa
polskiego czujemy wi´ê z niemiec-
kim narodem. I niech pan nie po-
wtarza tych bzdur o ch´ci, jak pan
powiedzia∏, podczepienia si´. Gdy-
by tak by∏o, mieszkalibyÊmy dziÊ
w Hannover, w Monachium,
w Gelsenkirchen... A mieszkam na
Go∏awcu, inni cz∏onkowie l´dziƒ-
skiego DFK mieszkajà w Ho∏duno-
wie, w L´dzinach. ZnaliÊmy j´zyk,
mieliÊmy prawo do obywatelstwa,
do emerytur. MogliÊmy wyjechaç
a siedzimy tutaj.

- Wi´c dlaczego wasze dzieci
nie poczuwajà si´ ju˝ do tej
niemieckoÊci? Mo˝e jednak
rzeczywiÊcie jest tak, ˝e czujà
odr´bnoÊç od Polski, ale uzna-
∏y na przyk∏ad, ˝e sà po prostu
Âlàzakami, ludêmi narodowo-
Êci Êlàskiej? Bo taki proces
przesz∏o wielu Âlàzaków. W ro-
ku 1990 ch´tnych do Mniejszo-
Êci Niemieckiej by∏y tabuny,
jednak po kilkunastu latach
wi´kszoÊç tych ludzi w spisie

powszechnym deklarowa∏a na-
rodowoÊç nie niemieckà lecz
Êlàskà! Takie poszukiwanie
w∏asnej to˝samoÊci, zakoƒczo-
ne wyborem nie niemieckim,
nie polskim lecz Êlàskim...

- To prawda, ̋ e wraz z upadkiem
komuny niemieckoÊç sta∏a si´ na
naszym terenie modna. W L´dzi-
nach do DFK przystàpi∏o prawie
pó∏ tysiàca ludzi. Ale minà∏ rok,
dwa i na zabrania chodzi∏o jak dziÊ
– kilkadziesiàt. Prawdà te˝ jest, ˝e
wiele z tych osób intuicyjnie wy-

czuwa∏o ˝e nie sà Polakami, potem
uznali, ˝e jednak Niemcami te˝ nie
sà – wi´c wybrali narodowoÊç Êlà-
skà. Jednak to wcale nie oznacza,
˝e nasze dzieci nie czujà si´ Niem-
cami, nie czujà tej wi´zi o której
mówi∏em. A ten Ruch Autonomii
Âlàska? Tylu zwolenników, a ko∏a
powiatowego jakoÊ za∏o˝yç nie
umiejà. A ten Zwiàzek GórnoÊlàski
– kilkanaÊcie lat temu pot´˝na or-
ganizacja, majàca swojego wojewo-
d´, swoich prezydentów du˝ych
miast, na przyk∏ad Katowic. Gdzie
oni sà? Podobnie jak u nas na za-
brania przychodzi kilku dziadków?
A inne organizacje, spo∏eczne, poli-
tyczne? AktywnoÊç widaç jeszcze
tylko u hobbystów: w´dkarzy, go∏´-

biorzy, dzia∏kowców. Reszta orga-
nizacji obumiera, a takie jak nasze
najszybciej, bo m∏odzie˝ w Europie
otwartych granic nie interesuje si´
dzia∏alnoÊcià na polu spo∏ecznym,
narodowym.

- Oznacza to wi´c koniec wa-
szego DFK. Mo˝e za lat 10, mo-
˝e za 20, ale kiedy wymrze po-
kolenie tych, którzy obecnie
si´ tu jeszcze spotykajà....

- Mam nadziej´, ˝e nie. JeÊli ak-
tywnoÊç DFK b´dzie si´ ogranicza-
∏a do wycieczek na Annaberg (Góra

Êw. Anny – przyp. red) czy zwie-
dzaç Niemcy to tak. Ale jeÊli posta-
wimy na formy dzia∏alnoÊci, które
przyciàgnà m∏odzie˝, mo˝e byç ró˝-
nie.

- Sam pan przecie˝ powie-
dzia∏, ˝e m∏odzie˝ si´ nie inte-
resuje tà dzia∏alnoÊcià...

- ... W takiej formie. Ale gdyby
zamiast tego organizowaç na przy-
k∏ad wyjazdy na pucharowe mecze
niemieckich dru˝yn, gdyby organi-
zowaç obozy j´zykowe, wymiany
m∏odzie˝y na przyk∏ad naszej
z m∏odzie˝à pochodzenia niemiec-
kiego we francuskiej Lotaryngii.
Poprzedni zarzàd DFK w L´dzi-
nach spowodowa∏, ˝e nasze ko∏o
przetrwa∏o, ˝e mamy swojà siedzi-
b´, co zawdzi´czamy Mariuszowi
˚o∏nie, ale przed nowym zarzàdem
stoi zadanie przyciàgni´cia m∏o-
dzie˝y. Zarazem jednak nie zapo-
minajàc, ˝e „o∏papy” i „o∏my” czyli
„starzyki” i „babki” stanowià ak-
tualnie o naszym istnieniu, Musi-
my mieç ofert´ dla jednych i dla
drugich. Przy czym dla tych star-
szych jest wa˝na mo˝liwoÊç spoty-
kania si´, wspólnego wspominania.
To te˝ robià.

- A m∏odzi?
- No w∏aÊnie, tutaj tkwi trud-

noÊç. Na pewno wrócimy do for-
mu∏y uczenia j´zyka niemieckiego.
Czy ktoÊ do mniejszoÊci nale˝y czy
nie – znajomoÊç j´zyka jest warto-
Êcià samà w sobie. Podejmowane
sà przez DFK w ró˝nych miastach
konkursy, chocia˝by plastyczne
dla dzieci, propagujàce histori´
Âlàska, wybitne postaci ze Âlàska
niemieckiego pochodzenia. Obec-
nie na przyk∏ad Eichendorffa, jed-
nego z najwi´kszych niemieckich
poetów, urodzonego pod Racibo-
rzem a zmar∏ego w Nysie. Ale aby
konkursy mia∏y oddêwi´k – ko-
nieczne sà wartoÊciowe nagrody,
ciekawe wycieczki. Nas na to nie

Przyciàgnàç m∏odzie˝
z Józefem Mandlà, przewodniczàcym mniejszoÊci niemieckiej w L´dzinach rozmawia Dariusz Dyrda

Spotkanie DFK – sami starsi ludzie...

Wraz z upadkiem komuny niemieckoÊç sta∏a
si´ na naszym terenie modna. W L´dzinach
do DFK przystàpi∏o prawie pó∏ tysiàca ludzi.
Ale minà∏ rok, dwa i na zabrania chodzi∏o jak
dziÊ – kilkadziesiàt. Prawdà te˝ jest, ˝e wiele
z tych osób intuicyjnie wyczuwa∏o ˝e nie sà
Polakami, potem uznali, ˝e jednak Niemcami
te˝ nie sà – wi´c wybrali narodowoÊç Êlàskà.
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BIO-WULKAN jest to stalowy kocio∏ wodny,
przystosowany do pracy w otwartych systemach cen-
tralnego ogrzewania, z p∏ynnie regulowanà mocà,
spalajàcy ekologiczne sorty w´gla kamiennego
o uziarnieniu od 5 do 31,5 mm. Paliwo znajdujàce si´
w zasobniku usytuowanym z boku kot∏a przenoszone
jest do komory spalania przez automatycznie stero-
wany podajnik. PojemnoÊç zasobnika paliwa umo˝li-
wia nieprzerwanà kilkudziesi´ciogodzinnà prac´ ko-
t∏a. Mo˝liwoÊç precyzyjnego dozowania iloÊci spala-
nego paliwa pozwala na p∏ynnà zmian´ mocy kot∏a
w szerokim zakresie. Ca∏ym procesem pracy kot∏a
steruje regulator mikroprocesorowy. Dodatkowo
umo˝liwia on zaprogramowanie nawet 6 zmian tem-
peratury kot∏a w ciàgu doby, co pozwala dostosowaç
jego prac´ do wymagaƒ mieszkaƒców np.: obni˝enie
temperatury w godzinach nieobecnoÊci domowników
lub nocà, podwy˝szenie temperatury w godzinach
rannych, popo∏udniowych czy wieczornych. 

Kocio∏ automatyczny
BIO-WULKAN zosta∏ przeba-
dany pod kàtem sprawnoÊci
energetycznej i wielkoÊci emisji
spalin uzyskujàc znak bezpieczeƒ-
stwa ekologicznego w laborato-
rium Instytutu Chemicznej Prze-
róbki W´gla w Zabrzu posiadajà-
cego akredytacj´ Polskiego Cen-
trum Badaƒ i Certyfikacji w zakresie
oceny energetyczno-emisyjnej paliw
sta∏ych i urzàdzeƒ grzewczych. 

U˝ytkownicy mieszkajàcy na terenie gmin,
które uzyska∏y dotacje z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej (L´dziny!) mogà ubiegaç si´ o cz´Êciowà
refundacj´ kosztów poniesionych w zwiàzku
z zakupem i instalacjà kot∏a.

reklama

staç. Wierz´, ˝e jeÊli szerzej otwo-
rzymy drzwi naszej siedziby, udo-
st´pnimy jà innym organizacjom,
instytucjom, to tak˝e o˝ywi naszà
dzia∏alnoÊç. Ju˝ dziÊ prowadzone
sà u nas zaj´cia dla dzieci z lalkar-
stwa. Poza tym jak mówi´, m∏o-
dzie˝y musimy chyba zapropono-
waç to, co m∏odzie˝ interesuje. Wy-

jazdy do Niemiec, owszem, ale nie
do miejsc historycznej refleksji,
tylko na koncert muzyki m∏odzie-
˝owej, na imprez´ sportowà. Po
wcale nie jest tak, ˝e nasza m∏o-
dzie˝ wypar∏a si´ korzeni – ona po
prostu nie ma „z dziadkami”
o czym rozmawiaç. Chocia˝ te˝ nie
ca∏a – bo mój syn podjà∏ si´ na

przyk∏ad uporzàdkowania naszej
biblioteki. Mamy w DFK sporà
niemieckà bibliotek´, gdyby ktoÊ
chcia∏ skorzystaç, serdecznie za-
praszamy. Zresztà mam nadziej´
po∏àczyç jakoÊ jej zasoby z Bibliote-
kà Miejskà.

- Wróçmy jeszcze do spraw
doros∏ych. A jaki jest stosunek
l´dziƒskiej mniejszoÊci do Êlà-
skich autonomistów, do ludzi
przyznajàcych si´ do narodo-
woÊci Êlàskiej?

- O stosunku ca∏ej mniejszoÊci
trudno mówiç, mog  ́o sobie. A ja je-
stem za, bogactwem Âlàska by∏a za-
wsze jego ró˝norodnoÊç. Jednak cho-
cia  ̋zwolenników autonomii Âlàska
i ludzi przyznajàcych si  ́do narodo-
woÊci Êlàskiej u nas sporo – ich orga-
nizacji w naszym powiecie nie ma.
Jak mówi ,́ organizacje nie sà w mo-
dzie. Ale jeÊli si  ́pojawi, wierz ,́ ˝e
b´dziemy wspó∏pracowaç. Z drugiej
strony wiem, ˝e spora cz´Êç naszych
starszych cz∏onków odnosi si  ́ do
tych autonomistów niech´tnie. Mo-
˝e woleliby, ˝eby ka˝dy musia∏ si´
okreÊliç, albo Polak, albo Niemiec...

- Liczy pan w dzia∏alnoÊci na
przychylnoÊç obecnych w∏adz
miasta. W czym mogà oni wam
pomóc?

- Licz´ na pomóc w∏adz, zw∏asz-
cza wiceburmistrza Mariusza ˚o∏-
ny, który zawsze by∏ dla nas bardzo
˝yczliwy. Ale nie oszukujmy si´,
w∏adza mo˝e pomóc, ale najpierw
my musimy przyjÊç z konkretnymi
propozycjami. Na razie nad nimi
pracujemy.Biblioteka

Chocia˝ daleko od nas do mo-
rza, coraz wi´kszà popularnoÊç
zyskujà festiwale piosenki ˝e-
glarskiej, albo inaczej szant. Od
kilku lat festiwal taki, pod nazwà
Keja odbywa si´ te˝ w L´dzinach.

Tym razem „Keja” gra∏a w Êro-
d´, 14 marca jak zawsze w Po-
wiatowym Zespole Szkó∏ w L´-
dzinach, gdy˝ jej organizatorem
jest tutejsze ˚eglarskie Ko∏o M∏o-
dzie˝owe LOK . 

W III Festiwalu Piosenki ˚e-
glarskiej Keja 2007 uczestniczy∏o
osiem zespo∏ów z okolicznych
gimnazjów i szkó∏ ponadgimna-
zjalnych oraz solista Krzysiek
Szymaszek z G1 Bieruƒ N. 

Jury pierwsze miejsce przyzna-
∏o grupie “Allo” z PZS w L´dzi-
nach, kierowanej przez Sylwi´
Witu∏´-Majchrzyk (wystàpi∏a te˝

na scenie) za znakomite wykona-
nie szanty pt. ”John Kanaka”,
drugà lokat´ wyÊpiewa∏ zespó∏
z LO Bieruƒ St., trzecià Marek
Stolecki z reprezentacjà chóru
szkolnego “Czerwono-Czarni”
z G 1 w Imielinie, natomiast wy-
ró˝nienie otrzyma∏ wspomniany
Krzysiek.

Micha∏ Gramatyka, jeden
z bardziej znanych polskich szan-
tymenów, wokalista zespo∏u
„Per∏y i ¸otry”, twórca du˝ego
tyskiego festiwalu szant „Port
PieÊni Pracy” a zarazem prze-
wodniczàcy Rady Miasta Tychy
˝a∏uje, ˝e nie wiedzia∏ wczeÊniej
o l´dziƒskiej Kei. 

- Mo˝e da∏oby si´ któryÊ z ze-
spo∏ów pokazaç w ramach tyskie-
go „Portu...” – mówi. Bic straco-
nego, Keja znów za rok. (lem)

Keja 2007
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Jednak teraz wyskakuje prawda
porzekad∏a „co si  ́ odwlecze, to nie
uciecze”, bo prace zwiàzane z drogà
nabra∏y ogromnego tempa. Zapew-
ne i tak nie b´dzie nam dane jeêdziç
po niej szybciej ni  ̋za 8, mo˝e 10 lat
(a mo˝e i dopiero za dwadzieÊcia, jak
znam polski styl budowy dróg!) ale
teraz prace projektowe sà na ukoƒ-
czeniu, a potem zacznie si  ́wst´pny
proces budowy: wykupowanie grun-
tów, wyburzenia tego, co stoi na tra-
sie i tak dalej.

Dlatego dziÊ mnóstwo ludzi zaj-
muje si  ́ tym, któr´dy ta droga po-
biegnie. Rzecz budzi tym wi´ksze
emocje, ˝e projektanci przewidzieli
dwa warianty budowy drogi. Zaczà∏
si  ́wi´c bój, który wariant lepszy -
a mo˝e raczej który gorszy.

Punkt widzenia zale˝y oczywiÊcie
od punktu siedzenia. Goràcy spór
jest wi´c na samej pó∏nocy trasy.
Tam S-1 ma iÊç polami mi´dzy L´-
dzinami a Imielinem. Jeden wariant
przewiduje pójÊcie ekspresówski nie-
spe∏na dwieÊcie metrów od domków
fiƒskich, drugi - niemal równolegle
z ulicà Podmiejskà, od domków dale-

ko, ale od domów przy tej Podmiej-
skiej raptem o sto metrów. Nikt dro-
gi nie chce pod samymi oknami -
wi´c obie strony przerzucajà si  ́ar-
gumentami dowodzàcymi, ˝e ten
drugi wariant jest lepszy.

Takie same emocje budzi droga na
Go∏awcu, jeden wariant prowadzi
niemal przez samà osad ,́ ze skrzy-
˝owaniem Êlimakowym niemal mi´-
dzy domami, drugi wariant przewi-
duje budow  ́w pewnym oddaleniu.

- To jakiÊ absurd, ten wariant
w Êrodku Go∏awca. Przecie  ̋ przez
lata ta droga by∏y wytyczono po dru-
giej stronie Potoku Go∏awieckiego,
po to nawet kopalnia zostawi∏a filar
ochronny i nie wybiera∏a tam w´gla.
Ten filar widaç wyraênie, bo dooko-
∏a grunt siad∏ a tam nie. Wi´c wszy-
scy byli przekonani, ̋ e droga pójdzie
tamt´dy, a nie mi´dzy domami - de-
nerwuje si  ́radna Teresa Ciep∏y.

Pani Teresa, podobnie jak inni
radni i burmistrz ma jeszcze jeden
problem. Mieszkaƒcy ze swoimi ar-
gumentami przychodzà do nich,
chcà, ˝eby wp∏yn´li na taki nie inny
kszta∏t drogi. A zarówno burmistrz

jak i radni majà tu niewiele do po-
wiedzenia. Droga, w oparciu o bar-
dzo precyzyjne przepisy, projekto-
wana jest w Warszawie na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicz-
nych. I to ta dyrekcja, a nie radni, nie

burmistrzowie, wójtowie i prezyden-
ci miast zdecydujà o jej ostatecznym
kszta∏cie.

- Dlatego na spotkaniu w sali ki-
nowej z projektantami z Warszawy
by∏em takim samym mieszkaƒcem
jak wszyscy inni - mówi wicebur-
mistrz Mariusz ˚o∏na - Spotkanie to
mia∏o charakter konsultacji spo∏ecz-
nych, ale odbywa si  ́nie tylko w L´-
dzinach. O kszta∏cie drogi, o wybo-
rze wariantu zdecyduje wprawdzie
nasza opinia, ale te  ̋ opinia miesz-
kaƒców Kosztów, mieszkaƒców Bie-
runia i tak dalej.

Oraz przepisy. Mieszkaƒcy chcie-
liby, aby obie drogi ∏àczàce L´dziny
z Imielinem, to znaczy Gwarków
i Fredry, zachowa∏y dotychczasowy
charakter. Projektanci jednak wy-
kluczajà takà mo˝liwoÊç. W tak bli-
skiej odleg∏oÊci od siebie nie posta-
wià dwóch wiaduktów nad (lub pod)
drogami lokalnymi. Za drogo. Albo
jedna, albo druga. Ich koncepcja
przewiduje, ˝e wiadukt b´dzie przy
Gwarków, mieszkaƒcy jednak na
spotkaniu mówili, ˝e przecie  ̋ po
Fredry chodzà dzieci z Podmiejskiej
do szko∏y w L´dzinach, ludzie je˝d˝à
na targ, do przychodni... 

- Sugerowali, ˝e to miejsce jest dla
nich wa˝niejsze. Jednak tam wia-
dukt musia∏by powstaç niemal mi´-
dzy domami. To nie jest szcz´Êliwe
rozwiàzanie, zw∏aszcza dla mieszka-
jàcych w pobli˝u. Dla je˝d˝àcych au-
tem nad∏o˝enie kilometra nie jest
problemem, dla pieszych mo˝na zro-
biç k∏adk  ́ nad drogà. Choç mam
ÊwiadomoÊç, ˝e wspinanie si  ́ po
schodach, jak na trzecie pi´tro, wie-
lu zniech´ca i próbujà przechodziç

przez drog  ́ - mówi∏ jeden z obec-
nych na spotkaniu konsultantów fir-
my projektowej.

Najmniej w sumie wypowiadajà
si´ mieszkaƒcy Smardzowic. Nie-
zale˝nie od wariantu droga pójdzie
prawie pod oknami tych, którzy
mieszkajà tu˝ pod lasem, przy
stawku. Niektóre domy zostanà
wyburzone, choç za godziwym od-
szkodowaniem. Ci w sumie wolà
takie rozwiàzanie, ni˝ mieszkaç sto
czy dwieÊcie metrów od autostra-
dy. Bardziej zniech´ceni sà ci, któ-
rzy do drogi majà bardzo blisko, ale
zbyt daleko, aby ich wyburzyç. Co
to za przyjemnoÊç byç otoczonym
zamiast ∏àkami - ekranami energo-
oszcz´dnymi.

Problemów jest wiele wi´cej.
U jednych z∏oÊç, u drugich nadziej́
na biznes budzà lokalizacje w´z∏ów
komunikacyjnych, czyli bezkolizyj-
nych skrzy˝owaƒ czy te  ̋lokalizacje
Miejsc Obs∏ugi Podró˝nych (taki
MOP to stacja benzynowa, restaura-
cja, hotel itp). Przesunàç je nie jest
tak prosto, bo na przyk∏ad taki MOP
musi byç oddalony co najmniej o 3
kilometry od w´z∏a komunikacyjne-
go. Zak∏adajàc, ˝e jeden w´ze∏ jest
w Go∏awcu a drugi na Gwarków, na-
prawd  ́niewiele miejsca na przesu-
wanie MOP-a zostaje.

Niemniej nic nie jest przesàdzone.
Mo˝na pisaç uwagi, skargi, pomys∏y.

- Tylko nie do urz´du, bo my nie
mamy nic do powiedzenia. Bezpo-
Êrednio do Dyrekcji Dróg Publicz-
nych. Zawsze w urz´dzie s∏u˝  ́radà
jak i gdzie skierowaç pismo - mówi
Jacek Saternus z Urz´du Miasta
w L´dzinach.

- Ta droga budzi wiele emocji...
- To prawda, ale musimy pami´taç, ˝e przede

wszystkim jest naszà szansà. Wsz´dzie na Êwiecie
tereny w pobli˝u autostrad i dróg ekspresowych
prze˝ywajà o˝ywienie gospodarcze, ceny gruntów
szybko idà w gór´. Tychy odwrotnie ni˝ my, mar-
twià si´, ˝e obecna trasa stanie si´ w porównaniu
z tà naszà nieco uboczna. My b´dziemy przy jed-
nym wa˝nym ciàgu komunikacyjnym, w odleg∏oÊci
dziesi´ciu zaledwie kilometrów od drugiego, auto-
strady Kraków-Katowice. B´dziemy, a to we
wspó∏czesnym Êwiecie wr´cz najwa˝niejsze, ideal-
nie po∏o˝eni komunikacyjnie.

- Trudno si´ jednak z tego cieszyç komuÊ,
komu sznur aut dzieƒ i noc b´dzie sunà∏ pod
oknem.

- OczywiÊcie, ˝e przyjemne to nie jest a ekrany
ochronne, chocia˝ majà staç wzd∏u˝ drogi prawie
wsz´dzie, tylko cz´Êciowo zmniejszà t´ ucià˝li-
woÊç. Mieszkaç mo˝e rzeczywiÊcie b´dzie si´ w po-
bli˝u gorzej, za to mieç tu firm´ czy zarabiaç b´-
dzie si´ o wiele lepiej. Droga ma minusy, ale jed-
nak ma o wiele wi´cej plusów.

- Niektórym zburzà domy, innym zabiorà
grunt.

- I na to warto zwróciç uwag´, bo prawo si´ zmie-
ni∏o. Teraz budowniczowie wchodzà na wytyczony
teren i budujà, a procesy przejmowania ziemi to-
czà si´ równolegle. Mo˝na oczywiÊcie wymyÊliç so-

bie horrendalnà cen´ za grunt, wtedy jednak oni
jej nie zap∏acà i o cenie rzeczywistej zdecyduje sàd.
Lepiej zachowaç si´ z rozwagà, bo w granicach roz-
sàdku sà ugodowi i skorzy do ust´pstw. To samo
dotyczy wyburzeƒ – o ile wiem wartoÊç odszkodo-
wania z naddatkiem wystarcza na kupienie dzia∏ki
i wybudowanie domu podobnej klasy. W przypad-
ku budowania na naszym gruncie lepiej jednak
przypomnieç si´ drogowcom samemu. A jeÊli ktoÊ
chce si´ zapoznaç z przebiegiem drogi, mo˝na oba
warianty obejrzeç na mapie w naszym urz´dzie lub
w internecie, na stronie internetowej www.tebo-
dinsap.pl.

Z rozwagà
rozmowa z Mariuszem ˚o∏nà, wiceburmistrzem L´dzin

Dwa warianty budowy l´dziƒskiej drogi ekspresowej

Droga nadziei, 
droga nienawiÊci

O drodze ekspresowej S-1, którà przez Kosztowy, L´dziny, Bieruƒ, Bojszowy pop´dzi na po∏udnie, na s∏owackà granic´, mówi sie od
lat. Nie tylko si´ mówi - dziesi´ç lat temu zosta∏a wst´pnie zaprojektowana, w jej pasie przestano wydawaç zezwolenia budowla-
ne, niektórzy nawet próbowali skupowaç ziemi´, aby mieç jà potem „pod wykup”. Jednak czas p∏ynà∏, a o drodze by∏o coraz ciszej.

Na spotkaniu radna Teresa Ciep∏y mówi∏a o wàtpliwoÊciach mieszkaƒców Go∏awca.
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L´dziƒski targ u zbiegu uli Ho∏-
dunowskiej i Fredry rodzi∏ si´ po-
woli od pierwszej po∏owy lat dzie-
wi´çdziesiàtych. Poczàtkowo sta∏o
tu kilka straganów, jednak stale
ich przybywa∏o. W okresie rzàdów
burmistrza Mariusza ˚o∏ny plac
wypuzlowano, pojawi∏y si´ te˝ wo-
kó∏ niego zgrabne pawilony han-
dlowe. L´dziƒki targ zyskiwa∏ na
znaczeniu, coraz liczniej zjawiali
si´ na nim klienci z sàsiednich
miejscowoÊci. Przede wszystkim

majàcy najbli˝ej mieszkaƒcy Imie-
lina, ale te˝ Che∏mu, po∏udniowych
dzielnic Mys∏owic (¸awki, Kraso-
wy, Kosztowy, Brzezinka i inne),
Bierunia – a kiedy przed czterema
laty zlikwidowano w Tychach co-
dzienny „ruski” targ – tak˝e wielu
tyszan zacz´∏o zaglàdaç na l´dziƒ-
skie targowisko.

I tak targ – chocia˝ nie bez po-
mocy w∏adz miasta – nabiera∏ naj-
pierw charakteru powiatowego
a potem wr´cz ponadpowiatowego.

Jednak dusi∏ si´ w swoich ramach.
Ju˝ kilka lat temu kupcy przestali
si´ mieÊciç na utwardzonym placu
i przenieÊli si´ na sàsiedni, wysypa-
ny walcowanym ˝wirem. Jednak
i tutaj by∏o coraz ciaÊniej, a przy

tym podczas z∏ej pogody warunku
kupowania (i sprzedawania) by∏y
z∏e. Do tego jedna niewielka toale-
ta. Niewygodne te warunki mog∏y
spowodowaç, ˝e pewnego dnia na
przyk∏ad burmistrz Imielina wyty-
czy∏by u siebie plac i cz´Êç kupców
przenios∏a by si´ tam.

- Porzàdnym standardem jest
dziÊ targowisko pod dachem.
UznaliÊmy, ˝e mo˝na spróbowaç

znaleêç na to Êrodki pomocowe
Unii Europejskiej – mówi Piotr
Buchta. – I rzeczywiÊcie, dostali-
Êmy je, chocia˝ terminy by∏y tak
napi´te, ˝e og∏osiliÊmy przetarg,
zanim jeszcze zapad∏a ostateczna

decyzja. Ale czekaç nie mo˝na by∏o,
gdy˝ w przeciwnym razie nie zmie-
ÊcilibyÊmy si´ w terminie rozpocz´-
cia inwestycji.

W czasie budowy zadaszenia –
i utwardzania nawierzchni pod
nim – handel na targu ma wiele
niedogodnoÊci. Najgorszy by∏ chy-
ba okres, gdy handlowano na placu
miedzy targiem a pocztà. Tutaj
i sprzedajàcy i kupujàc w trakcie

120 miejsc pod dachem i 10 w pawilonach

RoÊnie targ
W∏adze poprzedniej kadencji zaprzepaÊci∏y u nas szanse na ró˝ne instytucje powiatowe. Dobrze choç, ˝e nie uda∏o im si´ zmarnowaç
tego, co rodzi si´ samo. Czyli targowiska. Staraniem w∏adz miasta ale te˝ urz´dników, szczególnie Piotra Buchty, targ ten staje si´
powoli l´dziƒskà wizytówkà. Za mniej ni˝ pó∏ roku b´dzie zadaszony. Nie b´dziemy ju˝ robiç zakupów w deszczu, ani brnàc w b∏ocie.

Targ by∏ wiodàcym tematem kolejnego spotkania
w∏adz miasta z lokalnym biznesem. Podczas rozmowy
przy kawie w Kamei wspólnie zastanawiano si´, jak
ten targ wp∏ynie na miejscowy handel. Kupcy zara-
zem zwracali uwag´, ˝e targowisku brakuje wystar-
czajàco du˝ego parkingu. I ˝e ulica Fredry jest
w zwiàzku z tym w targowe dni niemal nieprzejezdna.

- To rzeczywiÊcie problem – przyznawa∏ wicebur-
mistrz Mariusz ˚o∏na, dodawa∏ jednak, ˝e Fredry jest
obecnie arterià ∏àczàcà L´dziny i Imielin, wi´c jest na
niej du˝y ruch lokalny. Jednak kiedy powstanie trasa S-
1, Fredry stanie si  ́najprawdopodobniej Êlepà ulicà. Je-
Êli natomiast chodzi o parking, w∏adze miasta czynià
starania, by nabyç pod niego któràÊ z sàsiednich dzia∏ek.

Inna sprawa, ˝e jeÊli przypadkiem oka˝e si ,́ i  ̋wszyscy
kupcy zmieszczà si  ́pod dachem, to i na dotychczaso-
wym placu zmieÊci si  ́kilkadziesiàt samochodów.

- Rozwa˝aliÊmy nawet mo˝liwoÊç budowy parkingu
pi´trowego. Ale nawet na taki brakuje tam teraz miej-
sca. Mamy dzia∏k´ na której powstanie parking na do-
datkowe 50, mo˝e 60 aut, a dalej b´dziemy si´ przyglà-
daç i zastanawiaç jak te problemy rozwiàzywaç na bie-
˝àco – mówi∏ ˚o∏na.

Drugim g∏ównym tematem spotkania by∏a w∏aÊnie
planowana droga S-1. Lokalni przedsi´biorcy wiedzà
bowiem, ˝e inwestycja ta spowoduje przy niej o˝ywie-
nie gospodarcze – i chcà oczywiÊcie na tej hossie te˝
skorzystaç.

Kupcy o targu



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

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!

reklama

reklama

reklama
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b∏otnistego grudnia i stycznia stali
czasem po kostki w b∏ocie. Wraz
jednak z przeniesieniem cz´Êci tar-
gu na drugà stron´ ulicy i na szkol-
ny plac te niedogodnoÊci te˝ znik∏y.
Zresztà kupcy nie narzekali – bo
wszyscy oni czekajà na nowe, lep-
sze warunki handlu, jakie dostanà
ju˝ na prze∏omie wiosny i lata.

Pod dachem majàcym 2000 me-
trów kwadratowych (tyle co niedu-
˝y hipermarket) znajdzie si´ miej-
sce na 120 straganów. Poza tym

przy targu powstajà dwa nowe pa-
wilony handlowe – a w ka˝dym b´-
dzie po pi´ç boksów. Ca∏oÊç inwe-
stycji kosztuje ponad cztery i pó∏
miliona. Z tego prawie dwa miliony
dostaniemy od Unii Europejskiej.
Wówczas b´dzie to naprawd´ tar-
gowe centrum dla kilku okolicz-
nych miejscowoÊci. Pozostaje tylko
pytanie, czy wszyscy kupcy zmiesz-
czà si´ pod dachem. A jeÊli tak – co
b´dzie na tym wypuzlowanym pla-
cu, na którym do tej pory by∏ targ.

reklama
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- To ju˝ czwarty sezon, kie-
dy Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa b´-
dzie przyjmowa∏a wnioski
o dop∏aty bezpoÊrednie. 

- Tak. I podobnie jak w po-
przednich latach sà akcja b´dzie
trwa∏a do 15 maja. Spóênialscy
mogà z∏o˝yç wniosek do 9 czerw-
ca, z tym ˝e za ka˝dy dzieƒ zw∏o-
ki b´dziemy potràcaç 1 procent
z nale˝nej kwoty. Czyli osoba,
która spóêni si´ 10 dni b´dzie
mia∏a potràcone 10 procent. Po 9
czerwca nie b´dziemy ju˝ w tym

roku przyjmowaç wniosków
w ogóle. Chocia˝... nie mo˝na
mieç pewnoÊci, ˝e termin zakoƒ-
czenia akcji wyznaczony na 15
maja zostanie tak˝e w tym roku
przez Komisj´ Europejskà wy-
d∏u˝ony. Ponadto bazujàc na do-
Êwiadczeniach z poprzednich lat
wiem, ˝e ostatni tydzieƒ w na-
szym biurze jest tylu chcàcych
z∏o˝yç wniosek, ˝e niestety trze-
ba czasem odczekaç kilkadziesiàt
minut, aby tego dokonaç.

- Podobno w tym roku rol-
ników czeka niespodzianka

w postaci bardziej zawi∏ych
zasad wype∏niania wniosku 

- Sam wzór druku jest bardzo
podobny do tych, które sk∏ada∏o
si´ w poprzednich latach, lecz fak-
tycznie zmieni∏y si´ zasady wype∏-
niania wniosku i przyznawania
Êrodków. W tym roku ca∏kowicie
zmieni∏a si´ definicja dzia∏ki rol-
nej - we wnioskach nie wpisuje si´
ju˝ konkretnych upraw, czyli np.
˝yto, j´czmieƒ, ale grupy upraw
uprawnione do danej p∏atnoÊci.

Czyli je˝eli mamy kompleks pól,
na których uprawiamy zbo˝a -
wpisujemy „UPO” (uzupe∏niajàca
p∏atnoÊç obszarowa), natomiast
je˝eli mamy przyk∏adowo obok
siebie ziemniaki i ugór, wówczas
wpisujemy „JPO” (jednolita p∏at-
noÊç obszarowa). Od tego roku do
∏àk b´dzie tylko jednolita p∏atnoÊç
obszarowa, a w zamian za p∏at-
noÊç uzupe∏niajàcà wprowadzono
dop∏at´ do roÊlin przeznaczonych
na pasz´ - tzw. p∏atnoÊç zwierz´cà
do takich gatunków jak byd∏o,
owce, kozy, konie. Ponadto nowo-
Êcià sà dop∏aty do roÊlin energe-
tycznych oraz do suszu paszowe-
go. Dok∏adne wskazówki sà
przedstawione w zasadach wype∏-
niana wniosku, który albo ju˝ do-
tar∏, albo niebawem dotrze do rol-
ników.

- Czyli ARiMR wyÊle takà
instrukcj´ równie˝ do na-
szych rolników

- Przesy∏ka b´dzie zawiera∏a
przede wszystkim tzw. spersona-
lizowany wniosek, za∏àczniki gra-
ficzne, tabelaryczne zestawienie
powierzchni kwalifikowanej oraz
wspomnianà instrukcj´. Za przy-
gotowanie i wys∏anie takich li-
stów odpowiada firma, której
Centrala ARiMR zleci∏a to zada-
nie. Jest zamiar, aby w przysz∏ym
roku wysy∏ki nie by∏y realizowa-
ne tylko w formie listownej, ale
równie˝ elektronicznie - na p∏ycie

CD lub do pobrania bezpoÊrednio
ze strony internetowej. 

- Gdzie osoby, które b´dà
mia∏y problemy z wype∏nie-
niem wniosku b´dà mog∏y
szukaç pomocy.

- Niestety nie u pracowników
naszej Agencji. Chocia˝by ze
wzgl´dów zapobiegania korupcji
nie mo˝e byç tak, ˝e przedstawi-

ciele jednej instytucji biorà
udzia∏ w wype∏nianiu wniosku,
jego weryfikacji, wydawaniu de-
cyzji i wyp∏acie pieni´dzy. Nie
mog´ natomiast wskazaç innych
instytucji, poniewa˝ w tym roku,
w odró˝nieniu do lat poprzed-
nich, za wype∏nienie wniosku po-
bierane sà op∏aty. Wiem tylko, ˝e
w budynku, w którym si´ mieÊci
nasze biuro, co najmniej jedna
firma zorganizuje takà, niestety
odp∏atnà pomoc.

- Ilu wniosków spodziewa
si´ pan z terenu L´dzin. 

- W 2006 roku z∏o˝ono takich
wniosków 170. W tym roku my-
Êl´, ˝e b´dzie to podobna iloÊç.
OczywiÊcie, im wi´ksza iloÊç
wniosków rolniczych i przyzna-
nych unijnych dop∏at, tym wi´k-
sza korzyÊç dla ca∏ych L´dzin, bo
przecie˝ pieniàdze te rolnicy wy-
dadzà w swoim mieÊcie, w skle-
pach, w zak∏adach rzemieÊlni-
czych... Z tego wynika, ˝e dop∏a-
ty, skierowane do rolników, s∏u-
˝à równie˝ innym, w tym przed-
si´biorcom, z us∏ug których ko-
rzystajà nasi beneficjenci.
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Firma zatrudni
osoby do pracy w sklepach 
spo˝ywczo- przemys∏owych 

na terenie Bierunia Starego, na stanowiskach: 
• kierownik sklepu i zmiany,
• fakturzysta
• magazynier
• kasjer, sprzedawca

Osoby zainteresowane prosimy o przes∏anie CV, 
listu motywacyjnego i zdj´cia na adres: 

„U Rafa∏a” Sp. z o.o.
ul. Pi∏sudskiego7

43-300 Bielsko-Bia∏a
tel. 033 819 86 60

Dzia∏ke budowlanà kupi´ 
w L´dzinach lub okolicy. 

WiadomoÊç tel. 500 808 817 

Do wynaj´cia dwa lokale na dzia∏alnoÊç:
handlowà, us∏ugowà lub biura o powierzch-
ni 20 i 17 m2 w budynku przy targowisku
w L´dzinach. Kontakt 0504 120 358

og∏oszenie p∏atne og∏oszenie p∏atne

og∏oszenie p∏atne

Lepiej nie czekaç
Rozmowa z Antonim Zazakownym, kierownikiem biura powiatowego ARiMR

Im wi´ksza iloÊç wniosków rolniczych i przy-
znanych unijnych dop∏at, tym wi´ksza ko-
rzyÊç dla ca∏ych L´dzin, bo przecie˝ pienià-
dze te rolnicy wydadzà w swoim mieÊcie,
w sklepach, w zak∏adach rzemieÊlniczych...

WWyyddaawwccaa:: Urząd Miasta Lędziny RReeaalliizzaaccjjaa
wwyyddaawwnniicczzaa:: Mega Press II, Izabela Dyrda,
43-143 Ledziny, ul. Grunwaldzka 53; RRee--
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Reymonta 9; Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów
nie zamówionych; RReekkllaammaa:: Mega Press II tel. 0501 411 994, 0501 444 142.

Rolnicy z L´dzin na XIII Mi´dzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.
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Strony 12-13 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

Temat kanalizacji sta∏ si´ wi´c
nie tylko ekologicznym, ale te˝
spo∏ecznym i wyborczym. Ekipa
Wies∏awa Stambrowskiego zapo-
wiada∏a, ˝e znacznie obni˝y cen´
Êcieków.

- Zarzucano nam, ˝e mówimy
nieprawd´, ˝e nie dotrzymamy
s∏owa bo koszty oczyszczalni sà
wysokie – wspomina Mariusz
˚o∏na. – Tymczasem okaza∏o si´,
˝e jednak mo˝na zwi´kszyç do-
p∏aty gminy do kubika Êcieków.
Owszem, kosztujà one prawie 6
z∏otych netto, jednak mieszkaƒca
interesuje to, co zap∏aci on sam.
Zap∏aci 2 z∏ote 87 groszy, reszt´
bierze na siebie miasto. Uda∏o
nam si´ te˝, choç w mniejszym
stopniu, obni˝yç cen´ kubika wo-
dy. DotrzymaliÊmy wi´c wybor-
czego s∏owa. Ale liczy si´ nie tyl-
ko, mo˝e nawet nie przede
wszystkim efekt wyborczy.
Oczyszczalnia i kanalizacja ist-
niejà z przyczyn ekologicznych.
Dotychczasowe stawki odstra-
sza∏y ludzi od podpinania si´ do

kanalizacji. A tych, którzy sà
podpi´ci na dziko, od przyznania
si´ do tego. Obecne stawki po-
winny spowodowaç, ˝e mieszkaƒ-
cy masowo zacznà si´ podpinaç
a ci którzy sà podpi´ci, zg∏aszaç.

RzeczywiÊcie, w spó∏ce Partner
szacujà, ˝e dotychczas nie zg∏osi-
∏o si´ oko∏o 30 procent posiada-
czy domów.

Nie zamierzamy zgadywaç, ja-
ki procent jest podpi´ty na dziko,
a jaki naprawd´ korzysta ze swo-
ich szamb. Natomiast od 1 kwiet-
nia rozpoczynamy kontrole tych
posesji, które nie majà zawartej
umowy.

OczywiÊcie pracownicy Partne-
ra nie majà prawa kontrolowaç
naszych przydomowych szamb.
Majà jednak prawo kontrolowaç
swoje studzienki, sprawdzaç, czy
sà w nich przy∏àcza. JeÊli sà, to
mo˝na byç niemal pewnym, ˝e sà
to przy∏àcza w∏aÊnie kontrolowa-
nych posesji. Wówczas Partner
mo˝e wystàpiç do organów Êciga-
nia o wspólnà kontrol´.

- Nie chcia∏bym uciekaç si´ do
takich Êrodków, ale Ustawa
o Zbiorowym Zaopatrzeniu
w Wod´ przewiduje, ˝e kto wpro-
wadza Êcieki do sieci kanalizacyj-
nej bez zawarcia umowy, podlega
karze grzywny do 10 000 z∏otych
lub nawet karze wi´zienia do
trzech lat. My w Partnerze sto-
imy raczej na stanowisku, ˝e jeÊli
znajdziemy takà posesj´, za˝y-
czymy sobie zap∏acenia za Êcieki
na trzy lata wstecz. JeÊli ktoÊ nie
b´dzie chcia∏, oczywiÊcie zawsze
mo˝emy skorzystaç z wspomnia-
nych zapisów ustawy. Kontrolo-
waç b´dziemy zarówno tych
z Ho∏dunowa, jak i mieszkaƒców
L´dzin, b´dàcych w zasi´gu
oczyszczalni kopalnianej – mówi
prezes Styczeƒ.

Burmistrz Wies∏aw Stambrow-
ski podkreÊla jednak, ˝e nie mo˝-
na tak surowo karaç ludzi, któ-
rzy bojàc si´, i˝ nie udêwignà
kosztów, ukrywali fakt pod∏àcze-
nia przed laty. Jednak poniewa˝
prawo musi byç przestrzegane,
w Partnerze wprowadzono aboli-
cj´ – kto do koƒca kwietnia ujaw-
ni, i˝ jest podpi´ty do kanalizacji,
nie poniesie ˝adnych konsekwen-
cji. Po prostu zacznie p∏aciç od
tego momentu.

- Zbyt wielu mieszkaƒców, któ-
rzy p∏acà, czuje si´ oszukanych
przez tych, którzy te˝ sà podpi´ci
a nie p∏acà. Stale docierajà do
mnie takie skargi, sygna∏y. W tej

sytuacji jedynym rozsàdnym roz-
wiàzaniem jest szybkie zalegali-
zowanie tego stanu rzeczy, bez
groênych sankcji karnych. W po-
równaniu z rokiem ubieg∏ym ce-
ny wody i Êcieków dla mieszkaƒ-
ców jednak znacznie zmala∏y.
Wzi´∏a je na siebie gmina, jednak
kosztem wielu innych wyrze-
czeƒ, bo przecie˝ my te pieniàdze
musimy wy∏o˝yç z naszej miej-
skiej kasy. JeÊli jednak miasto
dop∏aca 2/3 ceny, to my – wszyscy
mieszkaƒcy – mamy prawo wy-
magaç, aby ka˝dy p∏aci∏ t´ 1/3,
która na niego przypada.

Jedno jest pewne – Wies∏aw
Stambrowski s∏owa danego
w kampanii dotrzyma∏ i cena
Êcieków jest znacznie ni˝sza ni˝
w latach ubieg∏ych. Teraz pozo-
staje tylko pytanie, czy miesz-
kaƒcy te˝ dotrzymajà s∏owa – ˝e
ch´tnie by korzystali z kanaliza-
cji, ale nie takiej drogiej...

Zarazem warto pami´taç, ̋ e L´-
dziny majà ju˝ prawie pewne 100
milionów z∏otych z Unii Europej-
skiej na budow´ nowoczesnej ka-
nalizacji rozdzielnej. Era szamb
i tak odchodzi do lamusa – i wszy-
scy muszà si´ z tym pogodziç.

Tabela taryf za odprowadzanie Êcieków w L´dzinach wyglàda jak wy˝ej. Jednak to sà ceny, jakie wyliczono w oparciu o kosz-

ty funkcjonowania kanalizacji i oczyszczalni. Dla mieszkaƒca nie jest wa˝ne, jaka jest taryfa, lecz ile zap∏aci on sam. A miesz-

kaniec zap∏aci za metr szeÊcienny Êcieków brutto 2 z∏ote 87 groszy.

Za Êcieki zap∏acimy mniej. Dotychczas p∏aciliÊmy 4,39 z∏ za kubik, teraz jest 2,87 z∏

Reszt´ dop∏aci miasto
Kanalizacja, która mia∏a byç dobrodziejstwem – dla wielu mieszkaƒców sta∏a si´ na przestrzeni ostatnich kilku lat przekleƒ-
stwem. Nie spodziewali si´ oni, ˝e koszty Êcieków b´dà wynosiç nawet, jak straszono, 7 z∏otych za kubik. Czyli w przypadku
4-osobowej rodziny, zu˝ywajàcej oko∏o 20 kubików wody op∏ata za odprowadzanie Êcieków do tej kanalizacji wynosi∏aby na-
wet 140 z∏otych miesi´cznie. Razem z cenà wody dobrze ponad 200 z∏otych. O takich obcià˝eniach domowych bud˝etów l´-
dzinianie nawet s∏yszeç nie chcieli. Jedni si´ buntowali, inni odmawiali podpinania si´ do tak drogiej kanalizacji.

Do szamba domku fiƒskiego w trakcie kontroli nikt zaglàda∏ nie b´dzie – jeÊli jed-

nak w studzience jest przy∏àcze, to wiadomo, i˝ takie szambo jest fikcjà

Podczas kontroli b´dà sprawdzaç przy∏àcza w studzienkach
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Programy ograniczenia niskiej
emisji w okolicy wprowadzane sà
od lat. Finansowane sà z po˝yczek
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska a ich idea jest w naj-
prostszym zarysie taka: - jeÊli b´-
dzie si´ spala∏o w´giel (bo inne pa-
liwo to jednak rzadkoÊç) w wysoko-
wydajnych piecach, to spali si´ tego
w´gla znacznie mniej. Wi´c i dy-
mów, py∏ów b´dzie znacznie mniej.
A jeÊli dodatkowo b´dzie to w´giel
ekologiczny, o mniejszej zawartoÊci
substancji szkodliwych, to ten po-
zytywny efekt jeszcze wzroÊnie.

Dlatego sensem takiego progra-
mu jest montowanie wydajnych,

ekologicznych pieców w jak naj-
wi´kszej iloÊci domów. Tak by∏o
wsz´dzie. Wsz´dzie poza L´dzi-
nami, bo tutaj Jan Huzarewicz
stworzy∏ dla mieszkaƒców dzie-
siàtki barier – finansowych i biu-
rokratycznych. Tutaj nie mo˝na
by∏o po prostu wymieniç pieca,
tutaj trzeba by∏o przystàpiç do
kompleksowej termomoderniza-
cji budynku. Chocia˝ WFOÂ fi-
nansowa∏ 70m procent tej inwe-
stycji, to dla wielu mieszkaƒców
ich 30 procent by∏o nadal zbyt du-

˝o. Ponadto aby tego dokonaç,
trzeba by∏o wype∏niaç specjali-
styczne ankiety. No i trzeba by∏o
wynajàç audytorów, którzy doko-
najà audytu energetycznego bu-
dynku. Uff. Podobno prokuratu-
ra bada, czy za pomys∏ami tymi
nie sta∏o lobbowanie na rzecz
okreÊlonych firm, mi´dzy innymi
audytorskich.

Jednak chocia˝ po znikni´ciu
ekipy Trzciƒskiego i Huzarewicza
szybko przygotowano prostszy pro-
gram, zbli˝ony do tego w innych

gminach - to nadal nie do koƒca.
Tam bowiem wsz´dzie dopuszcza-
no piece mia∏owe, a jeÊli ju˝ nie
mia∏owe to takie, w których mo˝na
paliç nie tylko groszkiem, ale i w´-
glem drobniejszym. Jednak l´dziƒ-
ski program tak˝e w nowej wersji
poczàtkowo wykluczy∏ te wielo-
funkcyjne piece.

Spora cz´Êç radnych, g∏ównie
Edward ˚o∏na i Otylia Bubiak, do-
maga∏o si´, aby dopisaç je do pro-
gramu. Zespó∏ d/s zarzàdzania
energià w urz´dzie protestowa∏,

jednak ostatecznie stan´∏o na tym,
˝e w za∏o˝eniach l´dziƒskiego pro-
gramu zostanà dopuszczone
wszystkie piece, spalajàce eko-gro-
szek, tak˝e te, które poza grosz-
kiem mogà paliç praktycznie
wszystko inne.

- Nie widz´ powodu, aby dopusz-
czaç piece tylko na mia∏, bo ich eko-
logicznoÊç mnie nie przekonuje.
Jednak jeÊli jakiÊ producent skon-
struowa∏ kocio∏, w którym mo˝na
spalaç eko-groszek, ale te˝ pelety
drewna, s∏om´, olej opa∏owy, mia∏
w´glowy czy cokolwiek innego, to
przecie˝ nie mo˝na tego producen-
ta karaç za to, ˝e stworzy∏ tak uni-
wersalny piec. Mo˝na w nim paliç
groszkiem, wi´c nadaje si´ do na-
szego programu. Nie mo˝na te˝ ka-
raç kogoÊ, kto zamiast pieca na jed-
no paliwo chce mieç piec uniwer-
salny. Dlatego ka˝dy piec, którego
„deteerka”czyli dokumentacja
techniczno-ruchowa, przewiduje
spalanie w´gla o granulacji oko∏o
20 mm, b´dzie dopuszczony do na-
szego programu, o ile oczywiÊcie
posiada certyfikaty, ˝e jest ekolo-
giczny - mówi wiceburmistrz Ma-
riusz ˚o∏na.

Tym sposobem ostatnie dziwacz-
ne ograniczenie programu w L´dzi-
nach zniknie. Tylko... czy nie mo˝-
na by∏o tak od razu?

- Edek, strasznie si´ upar∏eÊ
na te piece mia∏owe!

- Po pierwsze nie na mia∏owe,
tylko na takie, w których mo˝na
paliç tak˝e drobniejszym od grosz-
ku w´glem. Po drugie nie tylko ja
si´ upar∏em, setki ludzi chce w∏a-
Ênie taki piec!

- Chcà, bo mia∏ jest nieco
taƒszy. Ale kiedy przekonajà
si´, jaki wygodny jest piec na
groszek, nie b´dà chcieli tym
mia∏em paliç. Bo ró˝nica w ce-
nie niewielka, a w wygodzie
ogromna.

- Te˝ tak myÊl´, ale dajmy lu-
dziom wybór. Nie bàdêmy bar-
dziej papiescy od papie˝a; jeÊli Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Âro-
dowiska dopuszcza takie piece, my
nie zabraniajmy. Wreszcie jeÊli
chodzi o ten groszek ekologiczny...
Skàd go braç? Produkuje go kopal-

nia Juliusz w Sosnowcu - i to na
tyle. W Piekarach jest kopalnia
która go niby produkuje, ale teraz
akurat nie, bo nie ma odpowied-
niej Êciany. A nasze kopalnie, Zie-
mowit i Piast przechodzà na w´-
giel wzbogacony, ale nieco drob-
niejszy od eko-groszku. I co, jeÊli
w zimie tego groszku braknie? B´-
dzie trzeba si´gnàç po drobniejszy
w´giel. Jestem przekonany, ˝e
piece z podajnikiem t∏okowym, bo
o takie walczy∏em, w przypadku
tego w´gla b´dà mniej awaryjne
ni˝ te z podajnikiem Êlimakowym.
CzyjÊ upór, bo nie chc´ przypusz-
czaç, ˝e by∏o to „lobbowanie”
okreÊlonych producentów pieców,
blokowa∏o u nas piece t∏okowe.
Teraz nareszcie zwalczyliÊmy t´
przeszkod´, w za∏o˝enia naszego
programu b´dzie wpisane, ˝e do-
puszczone sà wszystkie piece spa-

lajàce groszek a nie te „tylko spa-
lajàce groszek”.

- Jednak w Bojszowach
w piecach podobno ekologicz-
nych palà mia∏em, i z tamtej-
szych kominów unosi si´ dym.

- Nie wiem, czym palà w Bojszo-
wach, ale widzia∏em u instalato-
rów piece mia∏owe, których jedynà
zaletà by∏o to, ˝e mia∏y nieco lep-
szà wydajnoÊç. Ja mówi´ o piecach
retortowych, tylko przystosowa-
nych do w´gla o ni˝szej ni˝ 20 mm
granulacji, te˝ wzbogaconego. Jest
oczywiste, ˝e sà tak samo ekolo-
giczne, jak te do samego groszku.
˚aden w´giel nie jest bardziej lub
mniej ekologiczny zale˝nie od te-
go, jak drobno go pomielono. A po-
dajnik t∏okowy nie jest mniej eko-
logiczny od Êlimakowego. Poza
tym nie dajmy si´ zwariowaç, ˝e
w tym t∏okowym mo˝na paliç byle

czym a w Êlimakowym nie. Poka˝
mi dowolny retortowy piec Êlima-
kowy, a ja ci poka˝e, ˝e w pó∏ mi-
nuty spal´ na tym retortowym pa-

lenisku gumioka i waciok. To jest
kwestia przede wszystkim ekolo-
gicznej ÊwiadomoÊci a dopiero po-
tem urzàdzeƒ!

T∏ok nie gorszy od Êlimaka
Z Edwardem ˚o∏nà, wiceprzewodniczàcym Rady Miasta rozmawia Dariusz Dyrda

Piece ekologiczne - kolejna batalia wygrana przez rozsàdek

Mo˝na u˝ywaç 
wielofunkcyjnych
Nad programem ogra-
niczenia niskiej emisji
w L´dzinach wisi od
dawna jakieÊ z∏e fa-
tum, cieƒ Jana Huza-
rewicza. Byç mo˝e
jednak w∏aÊnie prze-
zwyci´˝ono ostatnie
zakl´cie tego fatum.
Ostatnie z ograniczeƒ,
które denerwowa∏y
mieszkaƒców, zosta∏o
zlikwidowane.

W L´dzinach (na przyk∏ad przy Grunwaldzkiej) nietrudno znaleêç dom, z którego komina cz´sto leci taki dym. Czy naprawd´ nie

lepiej zastàpiç ten piec jakimkolwiek na w´giel ekologiczny.
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Problem w tym, jaki w∏aÊciwie ju-
bileusz powinniÊmy obchodziç pod-
czas planowanych na wrzesieƒ uro-
czystoÊciach. 70-lecia czy te  ̋75-lecia
? A mo˝e prawie 90?

Moim zdaniem powsta∏e w 1919
roku Towarzystwo Gimnastyczne
“Sokó∏” (najpierw w “starych” L´-
dzinach, a nast´pnie w Smardzowi-
cach) nie spe∏nia∏o kryteriów klubu
sportowego, a wi´c w naszych jubile-
uszowych rozwa˝aniach nie powin-
no byç brane pod uwag .́ 

Pozostaje wi´c do rozstrzygni´cia
kwestia : czy poczàtki pierwszego
klubu sportowego w dziejach L´-
dzin, czyli pi∏karskiego, si´gajà 1937
roku (na co wskazywa∏yby znane do-
tychczas dokumenty), czy na przy-
k∏ad datujà si  ́ na rok 1932 (a nie
brak równie  ̋ku temu przes∏anek).

WàtpliwoÊci nie budzi fakt, ˝e ofi-
cjalnie miejscowa dru˝yna pi∏karska
pod nazwà “Piast” L´dziny zosta∏a
zg∏oszona do rozgrywek, organizo-
wanych przez Okr´gowy Zwiàzek
Pi∏ki No˝nej w Katowicach, dopiero
w 1937 roku. Rozpocz´∏a je od naj-
ni˝szej wówczas klasy “C” i gra∏a
w niej a  ̋ do wrzeÊnia 1939 roku.
Zdaniem nie˝yjàcego ju  ̋Feliksa Ko-
niecznego, nieformalnego kronika-
rza l´dziƒskiego pi∏karstwa, podsta-
wowy sk∏ad tej dru˝yny stanowili :
Józef Szlawicki, Karol Ficek, Jerzy
Cyba, Rajmund Handy, Teofil Jopek,
Alojzy Górnik, Pawe∏ Seku∏a, Teofil
Musio∏, Micha∏ Piekorz, Ewald Szy-
don, Henryk Kajdasz, Józef Nyc, Jó-
zef Rudzki i Wilhelm Hachu∏a. 

Przewa˝a opinia (m.in. prof.
Franciszek Serafin, Karol Koniecz-

ny i Jan Pasierbek), ˝e za∏o˝yciela-
mi klubu pi∏karskiego o nazwie
“Piast” (nawiàzujàcej zapewne do
nazwy ówczesnej l´dziƒskiej kopal-
ni) i oficjalnej dru˝yny pi∏karskiej
byli miejscowi mi∏oÊnicy sportu Wil-
helm Hachu∏a oraz Karol Ficek
i Alojzy Jarosz.

Nie ma natomiast zgodnoÊci co
do tego, kiedy urzàdzono pierwsze
w L´dzinach boisko pi∏ki no˝nej
(na tak zwanych Morgach), nazy-
wane popularnie koziƒcem, jakie
mecze tam rozgrywano i kto zorga-
nizowa∏ pierwszà l´dziƒskà dru˝y-
n´ pi∏karskà. Zdaniem nie˝yjàcych
ju˝ Antoniego Szczyg∏a, Alfreda
Stru˝yny, Franciszka Ficka i Karo-
la Koniecznego zdarzy∏o si´ to
prawdopodobnie w 1932 roku. Po-
dobnie sàdzi te˝ Jan Pasierbek,
który ongiÊ na ∏amach tyskiego ty-
godnika “Echo” sformu∏owa∏ na-
wet tez´ (popartà m.in. przez Fran-
ciszka Ficka), jakoby ju˝ wtedy
dru˝yna pi∏karska przyj´∏a oficjal-
nà nazw´ “Piast” L´dziny.

Wiadomo, ˝e na “koziƒcu” odby-
wa∏y si  ́mecze towarzyskie z repre-
zentacjami Che∏ma Wielkiego (obec-
nie Âlàskiego), Imielina, Kosztów,

Krasów, Larysza i Bierunia Starego.
Sporo wàtpliwoÊci budzi pewien
przekaz ustny (ale odnotowany
przed laty w “Echu”), i  ̋ pierwszy
oficjalny mecz pi∏ki no˝nej na tym
boisku rozegrano z “Pogonià” Imie-
lin i ˝e zakoƒczy∏ si  ́on ponoç dru-
zgocàcà pora˝kà l´dzinian 0 : 13. 

Wspomniany prof. Serafin uwa-
˝a∏, ˝e mecze na “koziƒcu” mia∏y
miejsce ju  ̋w latach dwudziestych,
natomiast w roku 1932 l´dziƒscy
bezrobotni rozpocz´li budow  ́pe∏no-
wymiarowego boiska sportowego na
tak zwanej Saharze (obecnie przy
ul.Asnyka), obok szko∏y powszech-
nej, a wyÊwi´cono je 3 maja roku na-
st´pnego.

Zawiàzany 6 stycznia komitet or-
ganizacyjny d.s. Jubileuszu oraz
przygotowania i wydania monografii
l´dziƒskiego sportu pod przewodnic-
twem Emila Piàtka, goràco apeluje
do wszystkich zainteresowanych
sprawà l´dzinian o jak najszybszà
pomoc w rozstrzygni´ciu powy˝-
szych spornych kwestii. Informacje
prosimy przekazywaç bàdê na r´ce
wspomnianego Emila Piàtka, bàdê
na adres redakcji “L´dzin-Teraz !”.
Z góry serdecznie dzi´kujemy ! (lem)

W sobot  ́ 10 marca w hali
sportowej oÊrodka Centrum ro-
zegrano I Turniej Pi∏karski
Dzieci “L´dziny Cup 2007”. Po-
mys∏odawcami tych zawodów
byli Ilona Kula i Robert ̊ mijew-
ski, rodzice dwojga ch∏opców
z l´dziƒskiej grupy dzieci szko-
lenia wst´pnego, trenowanych
przez Wies∏awa Szwarockiego. 

Organizacjà turnieju halowego,
z ramienia MKS-u L´dziny, zajà∏
si´ g∏ównie jego wiceprezes Edward
Urbaƒczyk. Mecze s´dziowali Eu-
geniusz Pluszczyk Tadeusz Kufel,
zawodowi s´dziowie pi∏karscy,
zwiàzani z l´dziƒskim sportem. 

Rywalizowa∏o 5 dru˝yn 12-osobo-
wych. Zwyci´˝y∏ znany na krajowych
a nawet mi´dzynarodowych arenach
Chrzciciel Tychy (trener Sebastian
Idczak-zawodnik MKS L´dziny),
przed Unià OÊwi´cim, MKS I L´dzi-
ny, MKS II L´dziny i Unià Bieruƒ St.
Sponsorami pucharów, statuetek,
nagród rzeczowych i pocz´stunku by-
li : Urzàd Miasta L´dziny, MKS L´-
dziny, WZZ “Sierpieƒ 80” przy KWK
“Ziemowit” oraz l´dzinianie Richard
Piechutta, Józef Krzemieƒ, El˝bieta
Bogacka i Tomasz Chwistek, a hali
sportowej u˝yczy∏a Fundacja Rozwo-
ju Sportu, Kultury Fizycznej i Tury-
styki w L´dzinach. (lem)

W dniach 16 – 17 marca w Ra-
ciborzu rozegrane zosta∏y Mi-
strzostwa Âlàska w P∏ywaniu 12
i 13-latków. Zawodnicy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Or-
ka” L´dziny w kategorii wieko-
wej 12-latków przywie˝li z tych
zawodów 10 medali.

Indywidualnie medale zdobywali :
Pawe∏ Adamus wygra∏ na dystan-
sach 100 i 200m stylem grzbieto-
wym natomiast na 100m stylem mo-
tylkowym i 100m stylem zmiennym
by∏ drugi; Adrian Pomiet∏o na
100m stylem klasycznym by∏ drugi
a na dystansie o po∏ow  ́ d∏u˝szym
zajà∏ trzecià lokat´; Marcin Malczyk
dwukrotnie zajmowa∏ trzecie miej-
sce na dystansach 50 i 100m stylem
motylkowym. 

W sztafecie 4x100m stylem
zmiennym, ch∏opcy w sk∏adzie : Pa-
we∏ Adamus, Adrian Pomiet∏o, Mar-
cin Malczyk, Wojciech Obtu∏owicz
wywalczyli tytu∏ Mistrzów Âlàska

natomiast w sztafecie 4x100m sty-
lem dowolnym, ch∏opcy w tym sa-
mym sk∏adzie zaj́ li drugie miejsce. 

Dobrze wypadli równie  ̋pozostali
zawodnicy. Sylwia Papiernik zaj́ ∏a
siódme miejsce na 200m i dziesiàte
na 100m stylem zmiennym, dzie-
wiàte miejsce na 100m stylem do-
wolnym,oraz jedenaste na 50m sty-
lem motylkowym, Anna Kruk zaj́ ∏a
dziesiàte miejsce na 200m stylem
grzbietowym i jedenaste na
200m stylem klasycznym, Wojciech
Obtu∏owicz zajà∏ dwa razy piàte
miejsce na dystansach
100m i 200m stylem dowolnym
i dwa razy szóste miejsce na
400m stylem dowolnym i 50m sty-
lem motylkowym.

W kategorii wiekowej 13-latków
Judyta Czarnecka zaj́ ∏a piàte miej-

sce na 100m i dziewiàte na
200m stylem zmiennym, szóste
miejsce na 100m stylem dowolnym
i siódme miejsce na 100m stylem
klasycznym. Damian Ptaszkowski
dwukrotnie zajà∏ siódme miejsce na
200m i 400m stylem dowolnym oraz
dziewiàte miejsce na 100m stylem
dowolnym

Zawodnicy przygotowywani byli
do udzia∏u w Mistrzostwach Âlàska
przez trenerów : Joann  ́Poradzisz,
Marcina Jawor i Sebastiana Wala.

Wyniki osiàgni´te w Mistrzo-
stwach Âlàska przez zawodników
12-letnich UKS „Orka” L´dziny sà
niez∏ym prognostykiem przed zbli-
˝ajàcymi si  ́ eliminacjami do Let-
nich Mistrzostw Polski 12-latków,
które odb´dà si  ́ju  ̋za dwa tygodnie
na p∏ywalni w Radlinie. 

Rewan˝owy mecz sparin-
gowy z Unià Kosztowy (20
stycznia by∏ remis 2:2), roze-
grany 10 marca na boisku
przy ul.Asnyka, zakoƒczy∏ si´
zwyci´stwem pierwszej dru-
˝yny MKS L´dziny 4:3(1:0),
ale goÊciom niewiele brako-
wa∏o do remisu. 

W drugiej po∏owie meczu za-
gra∏ bowiem ich trener Dariusz
Szabraƒski, którego l´dzinianom
przedstawiaç nie trzeba, i tak po-
kierowa∏ poczynaniami koszto-
wian, ˝e drugà ods∏on´ zremiso-

wali, a “Szaber” zdoby∏ nawet
w 90 minucie gola, demonstrujàc
o wiele m∏odszym od niego za-
wodnikom jak nale˝y przyjmo-
waç pi∏k´ na pierÊ, by jà nast´p-
nie skierowaç z zimnà krwià do
bramki. Z naszych zawodników
gole strzelili : ¸ukasz Gardawski,
S∏awomir Magiera, Marek Kra-
siƒski i ¸ukasz Samek.

Trzy dni wczeÊniej I zespó∏
MKS-u wygra∏ na wyjeêdzie 2 : 1
z Soko∏em Zabrzeg, dzi´ki bram-
kom S∏awomira Magiery i Marka
Krasiƒskiego. (lem)

Informujemy, i˝ w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w L´dzinach prowa-
dzone sà bezp∏atne zaj´cia samo-
obrony dla dzieci i doros∏ych pro-
wadzone przez OÊrodek Szkolenia
Sztuk Walki Big Boss.

Treningi odbywajà si´ w Êrody
od godz. 14.45 oraz piàtki od
18.30, trwajà 75 min. 

Zaj´cia finansowane sà przez
Urzàd Miasta L´dziny. Wszyst-
kich ch´tnych zapraszamy!

W piàtek 2 marca dru˝yny junio-
rów MKS L´dziny (trener Kazi-
mierz Rozmys∏owski) i Unii Bieruƒ
St. (trener Miros∏aw Wowro) roze-
gra∏y na l´dziƒskim boisku przy
ul.Asnyka pi∏karski mecz sparingo-
wy, który zakoƒczy∏ si´ remisem 2
: 2 (2 : 1). Bramki dla naszych zdo-
byli Pawe∏ Kostrzewa i Krzysztof
Salamon). 

- Ciesz´ si´, ̋ e moi zawodnicy nie
nabawili si´ kontuzji na dosyç ci´˝-
kim do grania boisku - powiedzia∏
Rozmys∏owski. – Poziom gry by∏
dobry, akcje przenosi∏y si´ szybko
spod jednej bramko pod drugà. Je-
stem zadowolony z wyniku. Dzi´-
kuj´ te˝ gospodarzowi obiektu Ed-
mundowi Sekule za dobre przygo-
towanie boiska do meczu. (lem)

Jubileusz! Ale który?
L´dzinianie wygrali, ale Szaber mimo 41 lat wcià˝ groêny

Rewan˝owy sparing
Ile lat ma nasz sport...

Co do poczàtków spor-
tu w zorganizowanej
formie na obszarze dzi-
siejszego miasta L´-
dziny panujà sprzecz-
ne opinie wÊród jego
mieszkaƒców. 

Dru˝yna pi∏ki no˝nej z L´dzin. Zdj´cie z roku 1940 – jego w∏aÊciciel Jerzy Konieczny pro-

si Czytelników o pomoc w ustaleniu nazwisk tych pi∏karzy (arc)

10 medali Orki

Zaj´cia samoobrony

Sparing juniorów l´dziƒskich trenerów

L´dziny Cup 2007



Lędziny Teraz
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Lędziny Teraz
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