
Awantury o wod´ ciàg dalszy.
Stawki, jakie chce od nas RPWiK sà
wysokie, wi´c miasto sàdzi si  ́z wodo-
ciàgami. Burmistrz bowiem i radni –
i wszyscy mieszkaƒcy te  ̋– nie chcà si´
pogodziç z faktem, ˝e RPWiK to nas
obcià˝a tym, ˝e ucieka mu na sieci po-
∏owa wody.

W sàdach na razie jest remis. Jeden
sk∏ad s´dziowski uznaje racje miasta,
inny sk∏ad s´dziowski uznaje racje fir-
my wodociàgowej. W tej sytuacji pew-
nie przyjdzie szukaç rozstrzygni´ç
w Naczelnym Sàdzie Administracyj-
nym, w Warszawie.

Chocia˝ burmistrz Stambrowski
przestrzega przed udrami za wszelkà
cen .́ Bo miasto i RPWiK jeszcze przez
lata sà na siebie skazani, jeszcze nieraz
przyjdzie im wspó∏pracowaç, przy re-
montach sieci czy budowaniu nowej.
Przy kolejnych taryfach. A co to za
wspó∏praca z kimÊ, z kim na no˝e by∏o
w sàdzie? W L´dzinach jest kilku
mieszkaƒców, lubiàcych chadzaç do
sàdów – i nietrudno zauwa˝yç, ˝e nie-
wielu chce z nimi wspó∏pracowaç. Na-
zwisk nie wymieni ,́ bo ja dla odmia-
ny, nawet jak mam racj  ́ po sàdach
w∏àczyç si  ́nie lubi .́

O wodociàgach jednak napiszemy
obszerniej za miesiàc. Tym razem zaÊ
o bud˝ecie i burmistrzowych planach
rozwoju miasta. O dwóch ciekawych
l´dziƒskich kobietach – jednej znanej
a drugiej mniej, choç majàcej za to
niezwyk∏e hobby.

Wiosna w L´dzinach zapowiada si´
ciekawie, choç na Âlàsku mamy okres
bardzo smutny. Smutny chocia˝by
z powodu Euro 12. Wprawdzie opty-
miÊci wierzà, ˝e mecze u nas b´dà,ale
prawda jest taka, ˝e nasza delegacja
w polsko-ukraiƒskiej ofercie pomin´∏a
Stadion Âlàski. Tak wielkiego lekce-
wa˝enia w Warszawie naszego regio-
nu sobie nie przypominam – i wstyd to
przede wszystkim dla Êlàskich pos∏ów
PiS, którzy pogodzili si  ́z takà pogar-
dà okazanà ich regionowi. W moim
odczuciu pose∏, który si  ́przy tej okazji
nie postawi∏, nie zagrozi∏ opuszcze-
niem klubu – nie ma prawa mówiç, ˝e
kocha Âlàsk.

Dotkn´∏a nas te  ̋druga, innego ro-
dzaju tragedia. „L´dziny-teraz!” sà
kolportowane od poniedzia∏ku rano,
tego samego poniedzia∏kowego poran-
ka, którego odbywa si  ́pogrzeb Barba-
ry Blidy. Nie wiem, czy Blida dawa∏a
( albo bra∏a ) ∏apówki. Nie wiem, czy
ona sama si  ́zastrzeli∏a, czy te  ̋ktoÊ jej
w tym pomóg∏. Ale wiem, ˝e jeÊli do
znanego polityka przychodzà s∏u˝by
specjalne, a ten polityk w ich obecnoÊci
ginie od kuli we w∏asnym domu – to
normalny mieszkaniec w takim kraju,
w takim regionie nie mo˝e czuç si  ́bez-
pieczny. To u ruskich i w Niemczech
za Hitlera opowiadano dowcip, ˝e po-
licja odwiedzi∏a faceta, który widzàc
ich si  ́zastrzeli∏ trzy razy a potem wy-
skoczy∏ przez okno z ósmego pi´tra.
A teraz w Siemianowicach, ledwie 25
kiloemtrów stàd ABW odwiedza Blid´
i Blida umiera...

Ca∏oÊç dzieje si´ w atmosferze afery
w górnictwie. A ja si´ boj´ czy ta at-
mosfera to nie przygrywka, ˝eby gór-
nictwu (a zarazem Âlàskowi) znów
dokopaç.

DYRDA

Dyrdyma∏ki

Smuta Êlàska

Ilona ogólnopolska
– str 6
Urz´dniczka w siodle
– str. 10-11
Powiatowy Zespó∏ Szkó∏
zaprasza – str. 8-9
Boçkom tu dobrze 
– str. 13

- Celem konkursu jest wyra˝e-
nie wdzi´cznoÊci z okazji Dnia
Matki dla mam poprzez w∏asno-
r´cznie wykonane prace – wyja-
Ênia ide´ przedsi´wzi´cia kierow-
nik referatu edukacji UM Krzysz-
tof Bednarczyk Chodzi o konkurs
„Upominek dla mojej mamy” or-
ganizowany dla l´dziƒskich dzieci
przez jego referat.

W konkursie mogà braç udzia∏
dzieci i m∏odzie˝ z l´dziƒskich
przedszkoli, szkó∏ podstawowych,
gimnazjalnych, Êwietlicy socjotera-

peutycznej i innych placówek mia-
sta. A mo˝liwe formy sà literackie
i plastyczne.

WÊród form j´zykowych mogà to
byç po prostu urocze ˝yczenia dla
mamy lub opowiadanie tematycz-
ne zwiàzane z mamà (niewyklu-
czone, ˝e najciekawsze opublikuje-
my na ∏amach LT). Natomiast
w kategorii plastycznej znów mo˝e
to byç albo Êwietnie znana laurka
albo portret mamy.

Uczestnicy b´dà oceniani w ka-
tegoriach wiekowych: 1. Przed-

szkola; 2. Szko∏y podstawowe:; kla-
sy I – III; klasy IV- VI; Gimnazja;
Warsztaty terapii zaj´ciowej , Êwie-
tlica socjoterapeutyczna. Uczest-
nik konkursu mo˝e przed∏o˝yç tyl-
ko jednà prac´.

1. Prace nale˝y przes∏aç pocztà
lub osobiÊcie do 18 maja na adres
Urzàd Miasta L´dziny, ul.L´dziƒ-
ska 47; 43 – 143 L´dziny.

A w Dzieƒ Dziecka (1 czerwca)
w sali kinowej dla najlepszych na-
stàpi wr´czenie nagród-niespo-
dzianek.

Porównaj swój upominek 
- WYGRAJ KONKURS

B´dà inwestycje

Rozmowa o bud˝ecie na rok 2007 z burmistrzem
Wies∏awem Stambrowskim str. 4-5

Przedszkole w klubie? str 6
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Panie wyjaÊnia∏y wi´kszym
i drobniejszym l´dziƒskim przed-
si´biorcom, jak uzyskiwaç dota-
cje do nowych miejsc pracy, jak
skutecznie szukaç dobrych pra-
cowników. WyjaÊnia∏y wreszcie,

˝e jeÊli pracodawca chce zatrud-
niç ludzi o okreÊlonych kwalifi-
kacjach, to PUP pokryje koszty
takiego szkolenia. Przedstawicie-
le firm ˝alili si´ dla odmiany, ˝e
bezrobotni przysy∏ani z PUP

bardzo cz´sto albo chcà tylko pie-
czàtk´, ˝e sà tu niepotrzebni, al-
bo po pierwszej wyp∏acie (zalicz-
ce) znikajà, a˝ do jej przepicia.
Dlatego i oni, i dyrektor Borycz
zgadzali si´, ˝e sztukà jest dopro-
wadziç do kontaktu w∏aÊciciela
firmy z osobà, która naprawd´
chce solidnie pracowaç.

Spotkania odbywajà si´ w re-
stauracji Kamea, wst´p na nie
jest wolny. Nast´pne odb´dzie
si´ 11 maja roku o godz. 16.00

Tematem spotkania b´dzie:
„Perspektywa dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw na lata
2007-2013”

WÊród zaproszonych goÊci jest
Witold Màczarowski Prezes Za-
rzàdu GórnoÊlàskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. W Kato-
wicach, czyli instytucji odpowie-
dzialnej za przyznawanie Êrod-
ków UE.

Prelegentami wyk∏adów b´dà:
Pani Bo˝ena Rojewska – Dy-

rektor Zespó∏ ds. Regionalnej In-
stytucji Finansujàcej GARR S.A. 

Pani Iwona Czaplikowska –
Kierownik Regionalnego Punktu
Konsultacyjnego GARR S.A.

Wiedza merytoryczna i do-
Êwiadczenie goÊci z pewnoÊcià

przyczynia si´ do o˝ywionej dys-
kusji oraz pomogà przygotowaç
przedsi´biorców z terenu L´dzin
do skutecznego dzia∏ania i zdoby-
ciu praktycznej wiedzy z zakresu
pozyskiwania Êrodków pomoco-
wych .

Burmistrz Miasta serdecznie
zaprasza na spotkanie i prosi
o zg∏oszenie udzia∏u w „Spotka-
niu Przedsi´biorców” pod nr tel.
032 21-66-511 wew. 57 lub 52 lub
osobiÊcie w Urz´dzie Miasta L´-
dziny , Referat Rozwoju Regio-
nalnego i Przedsi´biorczoÊci do
dnia 8 maja 2007 do godz. 15.00

W kwietniu szefowa Urz´du Pracy, w maju specjaliÊci od unijnych dotacji

Spotkania Przedsi´biorców
Od kilku miesi´cy spotkania przedstawicieli l´-
dziƒskiego biznesu z w∏adzami miasta stajà si´
zwyczajem. Zarazem w∏adze dbajà jednak, aby
w tych spotkaniach uczestniczy∏ jakiÊ wa˝ny
z punktu widzenia firm goÊç. Na spotkaniu kwiet-
niowym takimi goÊçmi by∏y przedstawicielki Po-
wiatowego Urz´du Pracy w Tychach, mi´dzy in-
nymi szefowa tego urz´du, Barbara Borycz.

Spotkania przedsi´biorców majà form´ prelekcji-szkolenia na wybrany temat po∏à-

czonej z dyskusjà. Tm razem goÊciem by∏a dyrektor PUP Barbara Borycz.

Nowe w∏adze miasta postawi∏y
od razu na masowà kultur´ fi-
zycznà. Pierwszym tego przeja-
wem sà boiska dla ch∏opców, któ-
re zaczynajà si´ pojawiaç w mie-
Êcie. Pierwsze przygotowano na
Wa∏ach przy Grunwaldzkiej, tam
gdzie przed kilku laty boisko
ch∏opcom odebrano. Próbowa∏ je
reaktywowaç – bez powodzenia –
klub korzeniowski.pl, dzia∏ajàcy
pod patronatem s∏awnego cho-
dziarza a obecnie szefa sportu
w TV publicznej. Jednak po-
przednie w∏adze nie patrzy∏y
przychylnie na t´ inicjatyw´.

Teraz na Wa∏y wróci∏o boisko
pi∏karskie z prawdziwymi, majà-
cymi atest bramkami, a w∏adze
miasta zapowiadajà kolejne takie.

- Koszt takich bramek to kilka
tysi´cy z∏otych, ale przypusz-
czam, ˝e ch∏opcy b´dà o nie
dbaç. W najbli˝szym czasie bo-
iska pojawià si´ te˝ w innych
dzielnicach. MyÊl´, ˝e nied∏ugo
zacznà si´ w mieÊcie odbywaç

turnieje dzikich dru˝yn. Ale wie-
rz´ te˝, ˝e organizacjà ich b´dzie
si´ zajmowa∏ l´dzƒski MKS,
a nie urzàd miasta – mówi wice-
burmistrz Mariusz ˚o∏na.

Przy okazji warto wspomnieç,
˝e na 10 maja zwo∏ano po raz
pierwszy od kilku lat walne
zgromadzenie cz∏onków-za∏o˝y-
cieli tego klubu.

Roboty na ulicy Palmowej przeciàgajà si´. Miasto jednak zleci∏o
ekspertyz´ prac dotychczas wykonanych, za kadencji poprzedniego
burmistrza. Bowiem stojàce ka∏u˝e pozwala∏y przypuszczaç, ˝e
utwardzano jà z pomini´ciem sztuki budowlanej. I rzeczywiÊcie, eks-
pertyza wykaza∏a, ˝e t∏uczeƒ wymieszany by∏ z glinà która uszczel-
ni∏a majàcà przepuszczaç wod´ podbudow´.

Gmina dosz∏a do porozumienia z wykonujàcà te roboty firmà – po-
stanowiono zap∏aciç za to, co zosta∏o zrobione dobrze. JeÊli jednak
chodzi o podbudow´, teraz trzeba robiç drugi raz to samo. 

Palmowa 
od nowa

Boiska dla ch∏opców
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MMiieejjsskkii  OOÊÊrrooddeekk  KKuullttuurryy (032)
326-78-33 MMiieejjsskkii  OOÊÊrrooddeekk  PPoommooccyy
SSppoo∏∏eecczznneejj  (032) 216-67-91, KKuucchhnnii
MMiieejjsskkaa (032) 216-75-08 KKoommeennddaa
PPoowwiiaattoowwaa  PPoolliiccjjii (032) 32-33-200
tel. dy˝urnego: (032) 32-33-255
UUrrzzààdd  MMiiaassttaa  LL´́ddzziinnyy (032) 21-66-
511, 21-66-291, 21-66-301, 21-66-
512, MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa
ww LL´́ddzziinnaacchh (032) 21-67-509
AApptteekkii:: „Marta” tel (032) 216-60-31;
„10” tel. (032) 216-78-37; „Prywatna
tel. (032) 216-71-79;„Melisa” tel.
(032) 216-60-64; „Centrum” tel.
(032) 326-64-54; „Pod Szybem” tel.
(032) 326-73-74 wew. 43 SSttaarroossttwwoo
PPoowwiiaattoowwee  ww BBiieerruunniiuu  (032) 216-
38-20, 216-38-27, fax. 326-92-87
ÂÂwwiieettlliiccaa  SSooccjjootteerraappeeuuttyycczznnaa (032)
326-63-96 WWoojjeewwóóddzzkkii  SSzzppiittaall
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

Spotkania radnych 
i Burmistrza Miasta 

z mieszkaƒcami

Szko∏a Podstawowa nr 1, 
ul. Paderewskiego 5 

14 maja 2007 r. godz. 18.30

Szko∏a Podstawowa nr 3, 
ul. Ho∏dunowska 13 

15 maja 2007 r. godz. 18.30

Gimnazjum nr 2, 
ul. Pokoju 29 

16 maja 2007 r. godz. 18.30

Ko∏o Pszczelarzy, 
Górki ul. Szenwalda 

17 maja 2007 r. godz. 18.30.

Zespó∏ Szkó∏ w Go∏awcu 4, 
ul. Go∏awiecka 36 

18 maja 2007 r. godz. 18.30

Wraca Festyn we Dworze
Staraniem radnego Emila Piàtka po kilku latach posuchy kulturalnej 

wraca najbardziej znany z l´dziƒskich festynów – we Dworze. 
Na festynie zobaczymy mi´dzy innymi zespó∏ l´dziƒski Experyment, 

który pierwszy raz zaprezentowa∏a si´ publice podczas 
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy czy Stars-Show 
- m∏odzie˝owy, rockowy wariant zespo∏u „L´dzinianie”.

- Festyn s∏u˝y z jednej strony zabawie i integracji mieszkaƒców, z drugiej
jednak te˝ prezentacji miejscowych twórców – przekonuje radny Piàtek.

27 maja – XVIII Festyn we Dworze
15.00 – Koncert Orkiestry D´tej KWK Ziemowit przy pomniku 

i przemarsz ul. Sobieskiego na Stawiska
15.00 – na Stawiskach – pokaz modeli latajàcych

15.45 – mecz pi∏karski o puchar przewodniczàcego RM Piotra Gorzenia
pomi´dzy Centrum L´dziny – MKS i Klub Seniora

17.00 – zespó∏ m∏odzie˝owy Experyment.
17.30 – Bonika Bednorz l´dziƒska poeta ludowa

18.00 – Franciszek Moskwa i Stars-Show
18.40 – Zespó∏ muzyczny „Piast”

19.10 – Pokaz walk Big-Budo Wies∏awa Bigosa
19.30 – Zespó∏ PieÊni i Taƒca Chorzowianie
21.00 – Rozpalenie ogniska Na Stawiskach

Absolutorium to jedno z wa˝-
niejszych wydarzeƒ w ˝yciu w∏adz
miasta. Udzielenie go oznacza, ˝e
burmistrz zrealizowa∏ bud˝et po-
przedniego roku zgodnie z tym, jak
Rada ten bud˝et uchwali∏a.
Oprócz Rady równie wa˝ny jest –
a mo˝e jeszcze wa˝niejszy – paƒ-
stwowy organ kontrolujàcy samo-
rzàdy, Regionalna Izba Obrachun-
kowa. Bo radni mogà próbowaç nie
udzieliç absolutorium z przyczyn

politycznych, a dla absolutorium
wa˝ne jest tylko wykonanie bud˝e-
tu. Natomiast RIO bada rzecz tyl-
ko od strony formalno-finansowej.

Chocia˝ jeÊli chodzi o rok wy-
borczy, sprawa jest dziwna. Bo
rzàdzi∏ niemal ca∏y 2006 W∏ady-
s∏aw Trzciƒski a absolutorium za
2006 jest dla obecnie urz´dujàce-
go Wies∏awa Stambrowskiego.
Dlatego te˝ mówi si´ o zmianach,
o tym aby przegrany w wyborach

burmistrz musia∏ otrzymaç (lub
nie) absolutorium nim odejdzie.
Jak mia∏by z tym Trzciƒski – nie
wiadomo, bo otrzymaç absoluto-
rium nawet od radnych z w∏asne-
go komitetu mia∏ on w koƒcówce
kadencji ci´˝ko. Poniewa˝ zaÊ
trudno oceniaç nast´pce za dzia-
∏ania poprzednika, l´dziƒscy rad-
ni jednog∏oÊnie absolutorium za
rok 2006 Wies∏awowi Stambrow-
skiemu udzielili.

W ostatnià niedziel´ sierpnia
przewidywane sà obchody 75-lecia
l´dziƒskiego sportu. Odb´dà si´
one najprawdopodobniej na stadio-
nie MKS-u, b´dà mia∏y form´ fe-
stynu, a uÊwietnià s∏awy polskiego
sportu, które mia∏y swoje l´dziƒ-
skie epizody, na przyk∏ad legendar-
ny pi∏karz Gerard CieÊlik, który
by∏ u nas trenerem, olimpijczyk
Gerard Hanusik, który niemal ca∏à
kolarskà karier´ sp´dzi∏ w Górniku
L´dziny czy prezes klubu sprzed 40
lat Henryk Loska, który zacz´tà tu
karier´ dzia∏acza kontynuowa∏ ja-
ko szef polskiej ekipy na niezapo-
mniany mundial w 1974.

Z okazji jubileuszu ma poja-
wiç si´ te˝ ksià˝ka o l´dziƒskim
sporcie.

Zygfryd Hanusik (po prawej) by∏ kolegà z reprezentacji i rywalem Ryszarda Szur-

kowskiego (z lewej), uwa˝anego cz´sto za najwi´kszego amatorskiego kolarza

wszechczasów.

Jubileusz klubu w sierpniu

Absolutorium 
jednomyÊlnie
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- Panie burmistrzu, pod ko-
niec marca Rada Miasta
uchwali∏a po raz pierwszy
paƒski autorski bud˝et...

- No nie do koƒca. Prace nad
bud˝etem trwajà przynajmniej
od wakacji minionego roku, a je-
go projekt powinien byç gotowy
w po∏owie jesieni. I podczas wa-
kacji i w po∏owie jesieni burmi-
strzem w L´dzinach by∏ W∏ady-
s∏aw Trzciƒski, ja zjawi∏em si´
pod koniec jesieni. Wtedy bud˝et
by∏ praktycznie gotowy i chocia˝
wraz z radnymi obecnej kadencji
dokonaliÊmy na nim wielu popra-
wek, to jednak jest to w du˝ym
stopniu bud˝et tamtego, po-
przedniego burmistrza. Po stro-
nie wydatków 38 milionów, tak
jak to zaplanowa∏, po stronie
wp∏ywów 33 miliony, te˝ tak jak
by∏o w projekcie poprzedniego
burmistrza. My jedynie zatrzy-
maliÊmy w tym bud˝ecie groêne
tendencje, o których mówi∏em
zresztà od lat – no i postawiliÊmy

na rozwój miasta. Bo kto stoi
w miejscu, ten si´ cofa.

- Przez te groêne tendencje
ma pan na myÊli oczywiÊcie
pieniàdze na oÊwiat´.

- Nie tylko, ale przede wszyst-
kim. OÊwiata finansowana jest
z dwóch êróde∏ – z bud˝etu paƒ-
stwa, poprzez tak zwanà sub-
wencj´ oÊwiatowà i z bud˝etu
miasta. Zawsze rozumia∏em, ˝e
jeÊli paƒstwo da na oÊwiat´ wi´-
cej, bo chce podnosiç poziom na-
uczania, to miasto te˝ powinno
si´ postaraç. Filozofia burmi-
strza Trzciƒskiego by∏a odwrot-
na – jeÊli paƒstwo do∏o˝y, to mia-
sto mo˝e ze swojej cz´Êci oÊwiacie
zabraç. W efekcie mieliÊmy w na-
szym szkolnictwie niepokojàce
tendencje, a zbyt liczne klasy to
tylko jeden z przejawów. W ta-
kich klasach nie da si´ dobrze na-
uczaç, a ja w kampanii wyborczej
powtarza∏em, ˝e nasza m∏odzie˝
b´dzie albo wykszta∏cona, albo

bezrobotna. Dlatego w bud˝ecie
na 2007 rok poprawiliÊmy nieco
kondycj´ finansowà oÊwiaty. 

- Du˝e te zmiany?
- Nie. Ani ta, ani inne, które

nawet mo˝na nazwaç kosmetycz-

nymi, nie zachwia∏y konstrukcji
bud˝etu, który przygotowa∏ pan
Trzciƒski. Trudno w grudniu za-
czynaç od nowa konstruowaç bu-
d˝et. Przy czym, ˝eby wyjaÊniç
mniej zorientowanym, przynaj-
mniej dwie trzecie pieni´dzy
w bud˝ecie ma z za∏o˝enia wiado-
me przeznaczenie. To tak, jak
w bud˝ecie domowym: trzeba

mieç na czynsz, na ogrzewanie,
na pràd, na pomoce szkolne dla
dzieci, na jedzenie zanim za-
czniemy zastanawiaç si´ nad
tym, czy mo˝e kupiç samochód
albo wyremontowaç dach. Miasto
równie˝ ma wydatki sta∏e i takie,
dzi´ki którym mo˝e w takim czy
innym kierunku prowadziç roz-
wój miasta.

- No i w jakim zamierza go
pan prowadziç?

- Wie pan, problemem sà inwe-
stycje. W miastach, które si´ roz-

wijajà na inwestycje przeznacza
si´ ponad 20 procent bud˝etu.
W L´dzinach jest to poni˝ej 15
procent. Osobnym tematem jest
oczywiÊcie czy inwestycje sà traf-
ne czy chybione. Nie zamierzam
analizowaç trafnoÊci inwestycji
mojego poprzednika, natomiast
filozofia inwestycyjna musi si´
zmieniç. Czas zaczàç budowaç tu

prawdziwe europejskie miasto
XXI wieku, w ostatnich latach
Bieruƒ czy Imielin bardzo nam
uciek∏y. U nas przez kilka lat nie
powsta∏ ˝aden obiekt sportowy,
jak hala, basen, lodowisko, ˝adna
placówka kultury, jak chocia˝by
imieliƒska biblioteka, nie zain-
westowano w szko∏y. Gdyby nie
budowa – rzutem na taÊm´ – ha-
li targowej, to l´dziƒskie inwe-
stycje ostatnich lat trudno by∏o-
by wymieniç. My mamy w pla-
nach zmieniç to, i chocia˝ w 2007
roku, w bud˝ecie przygotowa-

Trzeba nadrabiaç 
stracony czas

O bud˝ecie na rok 2007 z burmistrzem Wies∏awem Stambrowskim rozmawia Dariusz Dyrda

Zawsze rozumia∏em, ˝e jeÊli paƒstwo da na
oÊwiat´ wi´cej, bo chce podnosiç poziom
nauczania, to miasto te˝ powinno si´ posta-
raç. Filozofia burmistrza Trzciƒskiego by∏a
odwrotna – jeÊli paƒstwo do∏o˝y, to miasto
mo˝e ze swojej cz´Êci oÊwiacie zabraç.
W efekcie mieliÊmy w naszym szkolnictwie
niepokojàce tendencje, a zbyt liczne klasy to
tylko jeden z przejawów. W takich klasach
nie da si´ dobrze nauczaç, a ja w kampanii
wyborczej powtarza∏em, ˝e nasza m∏odzie˝
b´dzie albo wykszta∏cona, albo bezrobotna.
Dlatego w bud˝ecie na 2007 rok poprawili-
Êmy nieco kondycj´ finansowà oÊwiaty. 

Gimnazjum w Ho∏dunowie



5
rozmowa

Lędziny Teraz

nym przez pana Trzciƒskiego,
trudno spodziewaç si´ jeszcze re-
wolucji, to jednak znaleêliÊmy
w nim Êrodki na planowanie tych
inwestycji. Poza tym w tych la-
tach kraj prze˝ywa boom budow-
lany i budownictwo jest motorem
nap´dowym gospodarki. A w L´-
dzinach nic z tego nie mamy, bo
nie ma terenów uzbrojonych pod
budownictwo jedno- i wieloro-

dzinne, nie by∏o pomys∏u na to
budownictwo. WÊród tych korekt
w bud˝ecie które wprowadzili-
Êmy a o których mówi∏em, jest
w∏aÊnie wykup stanów zerowych
na osiedlu D∏ugosza. Wtedy
i w L´dzinach odczujemy choç
troch´ boom w budownictwie.
W bud˝ecie mamy te˝ 600 000 –
i to kolejna nasza poprawka – na
wykup gruntów, pod coÊ na
kszta∏t naszej w∏asnej strefy
przemys∏owej w okolicy ha∏dy
przy Oficerskiej. Bez tego nawet
nie ma jak szukaç inwestorów,
bo nie ma im nic do zapropono-
wania.

- Ludzie oprócz pracy chcà
te˝ rozrywki!

- I po bud˝ecie to widaç. Mamy
ponad milion na kultur´, mamy
300 000 na realizacj´ zadaƒ po-
˝ytku publicznego, z czego 250
tysi´cy jest przeznaczonych na
sport. Kolejnym problemem
przed którym stoi miasto – i l´-
dziƒskie bud˝ety – jest brak
miejsca rekreacyjnego, jakim kie-
dyÊ by∏ Zalew. Do Zalewu raczej
wody ju˝ nie nalejemy, bo to zbyt
kosztowne a ponadto idzie nad
nim linia wysokiego napi´cia. Ale
to wcale nie oznacza,˝e ta niecka
ma zarastaç chwastami, a L´dzi-
nanie majà nie mieç gdzie wypo-
czywaç. Z jednej wi´c strony szu-
kamy pomys∏ów na zagospodaro-
wanie niecki po Zalewie – po
przeniesieniu linii wysokiego na-
pi´cia, co kosztuje kilkaset tysi´-
cy – z drugiej strony musimy
przymierzyç si´ do wybudowania
otwartych obiektów, które ten
Zalew zastàpià. 

- Mówi pan raczej o filozo-
fii rozwoju, ni˝ o bud˝ecie na
rok 2007...

- OczywiÊcie, ˝e nie sà to zada-
nia tegorocznego bud˝etu, ale po-
kazujà, z jakimi inwestycjami
przyjdzie nam si´ pilnie zmie-
rzyç. JeÊli chcemy byç miastem
z prawdziwego zdarzenia, musi-
my mieç miejskà infrastruktur´.
JeÊli chcemy przyciàgnàç inwe-
storów a tym bardziej budownic-
two jednorodzinne, to musimy
pokazaç, ˝e jesteÊmy przyjaznym,
nowoczesnym miastem. I b´dzie-
my, mam na myÊli siebie oraz jak
sàdz´ wi´kszoÊç radnych, stawiaç
na takie inwestycje.

- Wspomnia∏ pan, ˝e mi´dzy
wydatkami a wp∏ywami jest 5
milionów ró˝nicy. Czy to
znaczy, ˝e miasto b´dzie si´
zad∏u˝aç?

- To zad∏u˝anie to sà jakieÊ mi-
ty i tania demagogia. W ekonomii
istnieje poj´cie dêwigni finanso-
wej i tak naprawd´ ˝eby si´ roz-
wijaç trzeba braç kredyty. Przy
czym kiedy chodzi o kredyty i po-

˝yczki dla miast koniecznie trze-
ba pami´taç, ˝e funkcjonujà one
na innych zasadach, ni˝ kredyty
komercyjne, które mieszkaƒcy
zaciàgajà na zakup samochodu
czy na wczasy. Miasto bierze pie-
niàdze na bardzo preferencyj-
nych warunkach, po∏owa tej
kwoty jest cz´sto umorzona po
wykonaniu inwestycji, po˝yczki
sà nieoprocentowane. G∏ówne
êród∏o pokrycia tegorocznego de-
ficytu to po˝yczka z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska na ponad 3,5 miliona. Jed-
na z najwi´kszych inwestycji te-
gorocznego bud˝etu, termomo-
dernizacja szkó∏ za milion dwie-
Êcie tysi´cy, oparta jest w∏aÊnie
o takie Êrodki. Zresztà drugà naj-
wi´kszà inwestycj´, zakoƒczenie
targowiska, za milion trzysta ty-
si´cy, te˝ budujemy ze Êrodków
pomocowych. Rozwijajà si´ ci,
którzy umiejà po takie korzystne
kredyty, po˝yczki i Êrodki pomo-

cowe si´gaç. Niestety w ostatnich
czasach w L´dzinach nie widzie-
liÊmy ich prawie wcale. Jednak
rzeczywiÊcie ró˝nic´ pomi´dzy
dochodami a wydatkami pokryje-
my w du˝ej cz´Êci z takich w∏a-
Ênie kredytów i po˝yczek
a w mniejszej z pieni´dzy, które
po prostu 1 stycznia mieliÊmy na
koncie. Z drugiej strony trzeba
wspomnieç, ˝e musimy te˝ w tym
roku sp∏aciç 600 tysi´cy zacià-
gni´tych po˝yczek.

- Mimo jednak tego nadal
daleko nam do owych 20 pro-
cent bud˝etu przeznaczo-
nych na inwestycje, które
charakteryzujà miasta roz-
wijajàce si´! Mamy 14,7 pro-
centa...

- I tak i nie. Oprócz bud˝etu
jest bowiem Gminy Fundusz
Ochrony Ârodowiska majàcy

w tym roku prawie pi´ç i pó∏ mi-
liona z czego 3,5 miliona mo˝na
przeznaczyç na inwestycje pro-
ekologiczne. Pozosta∏e nieca∏e
dwa miliony pójdà na niskà emi-
sj´. Jednak jeÊli owe 3,5 miliona
na iwestycje dodamy do tego, co
na inwestycje dajemy po prostu
z bud˝etu, to oka˝e si´, ˝e w za-
sadzie osiàgamy to 20 procent.
A nawet wi´cej, bo ca∏kowite wy-
datki inwestycyjne w tym roku to
dziesi´ç milionów z∏otych. I my-
Êl´, ˝e za dwa, trzy lata miesz-
kaƒcy zauwa˝à, jak miasto szyb-
ko si´ rozwija. 

Pozycje bud˝etu które powin-
ny ˝ywo interesowaç wielu
mieszkaƒców, to dop∏aty do wody
i do Êcieków. Do wody miasto do-
p∏aci mieszkaƒcom w 2007 roku
500 tysi´cy, do Êcieków 200 tysi´-
cy. A 350 000 wydamy na ochro-
n´ zdrowia, przy czym wydatki
na placówki medyczne sà te˝
w innych dzia∏ach, na przyk∏ad

210 000 dajemy te˝ na termomo-
dernizacj´ tych placówek. 350 ty-
si´cy wydamy te˝ na moderniza-
cj´ oÊwietlenia, ˝eby miasto nocà
nie by∏o takie nieprzyjemne. Nie
chodzi oczywiÊcie tylko o estety-
k´ – poprawa oÊwietlenia pociàga
popraw´ bezpieczeƒstwa.

- Niektórym radnym nie
podoba∏a si´ procedura
uchwalania bud˝etu. Radny
Gut z tej przyczyny nawet

zrezygnowa∏ z przewodnicze-
nia komisji finansów.

- Mnie te˝ si´ nie podoba∏a ta
procedura. W Polsce procedury

uchwalania bud˝etów przewidujà,
˝e zabieramy si´ za to ko∏o sierp-
nia-wrzeÊnia i trzy razy wszystko
si´ zgadza, ale za czwartym sà wy-
bory i kiedy wszystko jest prawie
gotowe przychodzi inna w∏adza.
Inny burmistrz, inni radni i kiedy
powinno si´ dopinaç ostatnie
sprawy, zaczyna si´ od nowa dys-
kusja. To nie jest normalne a je-
dynym rozwiàzaniem sà chyba
wybory w maju, w czerwcu. Jesz-
cze bardziej absurdalna jest spra-
wa z absolutorium dla burmi-
strza za ubieg∏y rok. Absoluto-
rium to ocena czy wykona∏ bu-
d˝et, czy nie. Daje si´ je zazwy-
czaj na kwietniowej sesji za mi-
niony rok. Prawie ca∏y rok 2006
miastem rzàdzi∏ pan Trzciƒski,
ale sprawozdanie z wykonania
bud˝etu w tym okresie musia∏em
sk∏adaç ja i mnie te˝ oceniano,
czy zrobiono to dobrze czy êle.
Gdyby radni, albo Regionalna
Izba Obrachunkowa odmówili
udzielenia absolutorium, to od-
mówiliby mnie, nie jemu! To te˝
wymaga pilnych zmian.

WÊród korekt w bud˝ecie które wprowadzili-
Êmy a o których mówi∏em, jest w∏aÊnie wy-
kup stanów zerowych na osiedlu D∏ugosza.
Wtedy i w L´dzinach odczujemy choç troch´
boom w budownictwie. W bud˝ecie mamy
te˝ 600 000 – i to kolejna nasza poprawka –
na wykup gruntów, pod coÊ na kszta∏t na-
szej w∏asnej strefy przemys∏owej w okolicy
ha∏dy przy Oficerskiej. Bez tego nawet nie
ma jak szukaç inwestorów, bo nie ma im nic
do zaproponowania.

Pozycje bud˝etu które powinny ˝ywo interesowaç wielu mieszkaƒ-
ców, to dop∏aty do wody i do Êcieków. Do wody miasto dop∏aci
mieszkaƒcom w 2007 roku 500 tysi´cy, do Êcieków 200 tysi´cy.
A 350 000 wydamy na ochron´ zdrowia, przy czym wydatki na pla-
cówki medyczne sà te˝ w innych dzia∏ach, na przyk∏ad 210 000 da-
jemy te˝ na termomodernizacj´ tych placówek. 350 tysi´cy wyda-
my te˝ na modernizacj´ oÊwietlenia, ˝eby miasto nocà nie by∏o ta-
kie nieprzyjemne. Nie chodzi oczywiÊcie tylko o estetyk´ – poprawa
oÊwietlenia pociàga popraw´ bezpieczeƒstwa.

Czytelników oraz pana radnego Kazi-
mierza Guta przepraszamy za chochlika
drukarskiego, za którego sprawkà w po-
przednim numerze nasz tekst koƒczy∏ si´
s∏owami „przewodniczàcy komisji bud˝e-
tu Gut by∏ jedynym”. W tym miejscu tekst
si´ urywa∏. Powinien natomiast brzmieç:
„by∏ jedynym, który g∏osowa∏ przeciw
uchwaleniu bud˝etu”.

Stany zerowe
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Konkurs ten obywa si´ od
trzech lat, poczàtkowo mia∏ skal´
tylko ma∏opolskà, ale szybko
ogarnà∏ ca∏a Polska. DziÊ patro-
nuje mu minister edukacji i kura-
torzy oÊwiaty z ca∏ego kraju. Naj-
krócej chodzi o promowanie osób,
które majà mnóstwo pomys∏u dla
swych maleƒkich podopiecznych,
ale te˝ nie ograniczajà si´ do
przedszkola, lecz aktywnie
uczestniczà w ˝yciu spo∏ecznym.
W przypadku pani Ilony nikogo
chyba w L´dzinach nie trzeba
przekonywaç, ˝e tak jest. Ale jak
piszà organizatorzy konkursu „O-
SOBOWOÂå wype∏nia ca∏e wn´-
trze cz∏owieka, OSOBOWOÂCI”
si´ jest przez swojà prac´, przez
to, co si´ robi i tworzy”. I tu te˝
chyba mo˝na si´ zgodziç, ˝e Ilona
Cuber-Cebula osobowoÊcià jest!

- Pani Ilono, za co dosta∏a pani
ten tytu∏?

- Panie Darku, niezr´cznie,
a do tego w z∏ym tonie jest same-
mu mówiç o swoich zas∏ugach.
JeÊli pan ma ochot´, s∏u˝´ doku-
mentacjà konkursowà...

- Chyba nie potrzebuj´.
Przedszkole jest lubiane przez
dzieci i rodziców, bo sporo si´
tu dzieje. A jego dyrektorka
szefuje Towarzystwu im. Anie-
lina Fabery, ma tytu∏ Zas∏u˝o-
nej dla Kultury Miasta L´dzi-
ny, by∏a nominowana do nagro-
dy starosty, jako pierwsza
w przedszkolach tworzy∏a od-
dzia∏y integracyjne i tak dalej.
To widaç du˝o nawet w skali
ogólnopolskiej. Pozwoli wi´c
pani, ˝e i ja w imieniu czytelni-
ków z∏o˝´ gratulacje.

- Dzi´kuj´ bardzo. Panu i czy-
telnikom.

Jednak jest i pewien niesmak.
Gdy burmistrz i radni kilka dni
temu na sesji te˝ sk∏adali pani
gratulacje, pani wprawdzie po-
dzi´kowa∏a, ale zaraz potem wy-
tkn´∏a im, ˝e musia∏a pani do
Krakowa po odbiór nagrody poje-
chaç sama. To by∏o nie∏adne...
Piel´gniarki z porodówki by∏y
w Warszawie same po swoje „A-
nio∏y”, inni te˝ je˝d˝à sami.
Przecie˝ doroÊli laureaci nie po-
trzebujà opiekunki!

- Nie mia∏am na myÊli ˝adnej
konkretnej osoby, która powin-
na ze mnà pojechaç, tam ze mnà
byç. Wie pan, mnie nie przeszka-
dza∏o to, ˝e jestem tam sama. Do
momentu, gdy wyczytywano ko-
lejnych laureatów i proszono ich
na scen´ z przedstawicielami
gmin. Inni wychodzili z tymi
przedstawicielami, ja sama. To
by∏o przykre i tà przykroÊcià
rzeczywiÊcie podzieli∏am si´
z radnymi. 

Dariusz Dyrda

W przypadku przedszkola
w Ho∏dunowie chodzi o to,
gdzie ono si´ podzieje w czasie
gruntownego remontu budyn-
ku. Nie potrwa on miesiàc czy
dwa, wi´c trzeba znaleêç na ten
czas pomieszczenia zast´pcze.
Mo˝e Miejskie Centrum Kultu-
ry przy Ho∏dunowskiej (dawniej
MOPS)?

Jeszcze bardziej z∏o˝ony jest
problem przedszkola w L´dzi-
nach. Tutejsza podstawówka ma
byç przy pomocy Êrodków unij-
nych rozbudowywana, w rachub´
wchodzi du˝a sala (wr´cz hala)
sportowa i wiele innych przedsi´-
wzi´ç. Byç mo˝e po rozbudowie

znajdzie si´ tu miejsce i dla pod-
stawówki i dla gimnazjum. 

Jednak ju˝ teraz coraz trudniej
o wydzielenie pomieszczeƒ dla
przedszkola. Po tej rozbudowie
na pewno si´ ono tutaj nie zmie-
Êci. Wi´c gdzie?

Jeden z wariantów zak∏ada, ˝e
przedszkole znalaz∏oby si´
w niedokoƒczonym od lat bu-
dynku klubowym MKS-u. Rze-
czywiÊcie lokalizacja dla dzieci,
niemal w lesie, na uboczu – ide-
alna. Jednak jest i wielki minus

– wprawdzie wi´kszoÊç rodziców
przywozi dzieci samochodami,
jednak dla tych prowadzàcych
pieszo, na stadion z ZamoÊcia
czy okolic Blychu jest bardzo,
bardzo daleko. Wreszcie jeÊli tu
b´dzie przedszkole, to gdzie b´-

dà szatnie zawodników i budy-
nek klubowy?

- W internecie, na stronie
www.e-ledziny.eu umieÊciliÊmy
sond´ na ten temat. Generalnie
oceny sà negatywne, jednak trzeba
pami´taç, ˝e sonda w internecie
ma ma∏à wartoÊç. Nie wiadomo,
czy ci, którzy biorà w niej udzia∏
majà ma∏e dzieci, nie wiadomo na-
wet, czy sà z L´dzin. Jednak ta
sonda jest dla nas wyraênym sy-
gna∏em, ˝e musimy zapytaç zain-
teresowanych, co myÊlà o tej loka-
lizacji przedszkola. Nic nie jest
przesàdzone, ja zresztà jestem
zwolennikiem budowania na in-
stytucje miejskie lekkich, partero-
wych budynków w rodzaju bunga-
lowów. Takie przedszkole mog∏oby
powstaç na przyk∏ad ko∏o SP 1, al-
bo na Stawiskach, zajmujàc niedu-
˝à cz´Êç tego terenu – mówi wice-
burmistrz Mariusz ˚o∏na.

Na razie dyskusja nad przed-
szkolami trwa.

Ilona Cuber-Cebula przedszkolnà osobowoÊcià roku w Polsce

OsobowoÊç 
przez prac´

20 przedszkolnych nauczycieli z ca∏ego kraju
zosta∏o uhonorowanych tytu∏em OsobowoÊç
Roku (szkolnego 2006/7). WÊród tych dwudzie-
stu przedszkolanek jest tak˝e dyrektor ho∏du-
nowskiego przedszkola Ilona Cuber-Cebula.

Przedszkola – co dalej?
L´dziƒskie przedszkola
to temat, który obecnie
zajmuje burmistrza,
radnych, miejskich
urz´dników. A chodzi
o ich... lokalizacj´.

Budynek klubu
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W piàtkowe po∏udnie 27 kwiet-
nia w wype∏nionej po brzegi sali
widowiskowo-kinowej “Piast”
odby∏a si´ gala XI edycji konkur-
su miejskiego “L´dziny mojà ma-
∏à ojczyznà”, organizowanego co-
rocznie z ramienia zarzàdu To-
warzystwa Kulturalnego im.
Anielina Fabery przez jego prze-
wodniczàcà Ilon´ Cuber-Cebul´
i wiceprzewodniczàcà El˝biet´
Szczygie∏, a w tym roku równie˝
z du˝ym udzia∏em sekretarz za-
rzàdu El˝biety Ostrowskiej
i przy wspó∏pracy z l´dziƒskimi
szko∏ami oraz przedszkolami. 

Autorka dekoracji sceny by∏a
Agnieszka Czerniak, a imprez´
tradycyjnie prowadzi∏y znane
“klachule”, Anna Urbaƒczyk
i Monika Gaêdzik. W programie

artystycznym wystàpili laureaci
poszczególnych konkursów te-
matycznych, którzy otrzymali
z ràk organizatorek puchary
i dyplomy, a tak˝e goÊcinnie ze-
spó∏ folklorystyczny “L´dzinia-
nie “ pod kierownictwem Fran-
ciszka Moskwy. Siedmiu placów-
kom oÊwiatowym zarzàd Towa-
rzystwa Kulturalnego przekaza∏
obrazy olejne autorstwa nestora
l´dziƒskich malarzy Jana Âmi-
∏owskiego jako wyraz podzi´ko-
wania za dotychczasowe owocne
wspó∏dzia∏anie. Rol´ gospodarza
sali z ramienia dyrekcji Miej-
skiego OÊrodka Kultury pe∏ni∏a
Sonia Szymaƒska, a obs∏ug´
technicznà gali zapewni∏ trady-
cyjnie wspomniany pan Franci-
szek. (lem)

Tego rodzaju wystawy jeszcze
w L´dzinach nie by∏o. W czwartko-
we przedpo∏udnie 19 kwietnia sal´
Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul.L´dziƒskiej 86 wype∏ni∏y
eksponaty obrazujàce w zarysie
dzieje piÊmiennictwa. Tadeusz
Grajpel , historyk kultury, sta∏y
wspó∏pracownik wielu uczelni na
czele z Uniwersytetem Jagielloƒ-
skim, którego jest absolwentem
oraz regionalnych muzeów i sto-
warzyszeƒ kulturalnych, bractw
rycerskich, firm reklamowych itp.,
zaprezentowa∏ tu cz´Êç swoich
zbiorów i wytworów – w∏aÊnie pod
kàtem rozwoju form piÊmiennic-
twa od tabliczek glinanych z pi-
smem klinowym po nowoczesne
techniki drukarskie. 

W centrum ekspozycji umieÊci∏
rekonstrukcj´ w∏asnà prasy dru-
karskiej z XV wieku, a po bokach
wykonane przez siebie kopie pie-
cz´ci (miejskich, koÊcielnych, her-
bowych, ksià˝´cych itp.), repliki
drzeworytów (wzory na tkaninie,
karty do gry, obrazki dewocyjne,
ilustracje ksià˝kowe itp.) i reprinty
starodruków(mi´dzy innymi naj-
starszego tekstu wydrukowanego
w j´zyku polskim czy fragmentów
polskiej Biblii Gutenberga, kronik,
aktów lokacyjnych miast itp.). 

W trakcie dwóch pó∏toragodzin-
nych prelekcji T.Grajpel nie tylko
z ogromnà swadà opowiada∏, ale
swoje wywody podpiera∏ pokazem
i demonstrowaniem dzia∏ania po-
szczególnych eksponatów. S∏ucha-
cze mieli te˝ mo˝noÊç osobistego
oglàdu i dotkni´cia mi´dzy innymi
tabliczek woskowych, tekstów na
papirusie, pergaminie czy papierze
czerpanym, a tak˝e wymienionych
kopii piecz´ci, replik drzeworytów
i reprintów starodruków. 

Szcz´Êliwcami uczestniczàcymi
w tych prelekcjach, na zaproszenie

dyrektor biblioteki Joanny Wicik,
byli uczniowie klas piàtych i szó-
stych z SP 1 w L´dzinach, pod
opiekà Gabrieli Maliny i Krzyszto-
fa Kupczyka, który okreÊli∏ je jako
pokazy “˝ywej historii piÊmiennic-
twa”. 

Dobrze by by∏o, gdyby l´dziƒscy
nauczyciele poloniÊci i historycy
zechcieli skorzystaç w celach dy-
daktycznych z bogatej dokumenta-
cji fotograficznej dotyczàcej powy˝-
szej wystawy, którà posiada dyrek-
cja MBP. M∏odzie˝y by si´ na pew-
no uczy∏o przyjemniej. (lem)

reklama

Gala Ma∏ej Ojczyzny

Zespó∏ wokalno-instrumentalny “Moderato” z G 2 zwyci´˝y∏ a kategorii gimnazjów

Dzieje piÊmiennictwa

„˚ywa” historia piÊmiennictwa w MBP
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W PZS nr 1 pami´tajà, ˝e nie
ka˝dy musi skoƒczyç po dwa fakul-
tety studiów, byç menad˝erem, dy-
rektorem. Dlatego uczà tu te˝ po
prostu, jak radziç sobie w doros∏ym
˝yciu. Uczà zaanga˝owania, entu-
zjazmu, pomys∏owoÊci i samodziel-
noÊci – czyli tego, co pracodawcy
cz´sto bardziej cenià od „papier-
ków”. Po to sà tu kierunki uczàce
najró˝niejszych zawodów, ale jest
chocia˝by szkolne miniprzedsi´-

biorstwo, gdzie m∏odzie˝ uczy si´
prowadziç w∏asnà firm´.

Okazuje si´ bowiem cz´sto, ˝e
osoby nauczone ˝yciowej zaradno-
Êci sà w ˝yciu cz´sto szcz´Êliwsze,
ni˝ ci z dyplomami uczelni, którzy
jednak nie wiedzà, jak swojà wiedz´
sprzedaç. Nie mo˝na te˝ zapomi-
naç, ˝e dziÊ dobry murarz ∏atwiej
znajdzie prac´ i zarabia lepiej od so-
cjologa czy m∏odzieƒca z dyplomem
specjalisty od zarzàdzania. 

L´dziƒski „Oksford”.... O Powiatowym Zespole Szkó∏ w L´dzinach mo˝na czasem us∏yszeç takie pogardliwo-kpiarskie okreÊlenie. Bo
wed∏ug stereotypu co to za szko∏a Êrednia, bez ˝adnych tradycji, szko∏a w której przemieszani sà uczniowie zawodówki i liceum.

„Oksford” wed∏ug takich ocen, opartych na pozorach, na przesàdach nie mo˝e byç dobrà szko∏à. Kiedy jednak zapomni si´ o stereo-
typach, o pozorach i obejrzy si´ po prostu t´ szko∏´ – okazuje si´, ˝e uczniowie sà naprawd´ szcz´Êliwi, ˝e trafili w∏aÊnie tu. I okazu-

je si´ te˝, ˝e stàd wcale nie jest dalej na studia ni˝ z innych szkó∏ Êrednich.

- Nie zazdroÊcisz kole˝ankom, które cho-
dzà do renomowanych ogólniaków?

- Ju˝ nie!

- To znaczy ˝e wczeÊniej zazdroÊci∏aÊ?
- Jeszcze jak! W gimnazjum nie poszed∏ mi test i za-

miast do wymarzonego liceum w Tychach, musia∏am
przyjÊç tu. By∏am nieszcz´Êliwa, rycza∏am, ˝e mam
chodziç do tego, jak mówi si´ czasem „oksfordu”. DziÊ
uwa˝am, ˝e to by∏o zrzàdzenie losu. I ju˝ raczej za-
zdroÊciç powinni mi ci, którzy si´ do tych renomowa-
nych szkó∏ dostali!

- Chyba tylko tego, ˝e tu pewnie poziom
ni˝szy, wi´c mniej trzeba si´ uczyç!

- Kiedy si´ patrzy po wynikach konkursów, olim-
piad, to jakoÊ tego ni˝szego poziomu nie widaç. Na-
uki mo˝e rzeczywiÊcie jest mniej, ale nie dlatego, ˝e
poziom ni˝szy, tylko tutaj nauczyciele to nie sà ja-
kieÊ paniska. Jak si´ czegoÊ nie rozumie,
mo˝na iÊç zapytaç. Zresztà do naszych profe-
sorów mo˝na iÊç z ka˝dà sprawà. Kiedy
mia∏yÊmy zbiórk´ pieni´dzy i zabrak∏o
nam 50 z∏otych, posz∏yÊmy po˝yczyç od
dyrektora! Kiedy s∏ysz´, ˝e w innych
ogólniakach uczeƒ boi si´ nauczyciela,
to mi si´ chce Êmiaç. Z radoÊci, ˝e nie je-
stem w tych innych szko∏ach.

- Ale mo˝e te inne lepiej
przygotujà do studiów?

- Zobaczymy! Mam ambit-
ne plany, przynajmniej nie-
które moje kole-
˝anki te˝. Tu-
taj nasze za-
interesowa-
nia mo˝na
rozwijaç, bo
jest mnó-
stwo kó∏ek
t e m a t y c z -
nych, dodat-
kowych zaj´ç.
Nasi absol-
wenci Êwiet-
nie radzà
sobie na
p o l i -

technice, na uniwersytetach, na akademii ekonomicz-
nej. Nawet jeÊli dostaje si´ ich tam mniej, to dlatego,
˝e w L´dzinach mniej m∏odzie˝y, ni˝ na przyk∏ad
w Tychach, myÊli o trudnych studiach i si´ do nich
przygotowuje. Ale ja wiem, ˝e jak ktoÊ chce, to w na-
szej szkole ma ogromne mo˝liwoÊci!

- Mimo to jednak niejeden si´ skrzywi... Co
to za ogólniak, gdzie uczniowie przemiesza-
ni sà na przyk∏ad z tymi z zawodówki!

- To mo˝e i jest jakaÊ sprawa w du˝ych miastach,
gdzie si´ uczniowie nie znajà. Ale przecie˝ ci w zawo-
dówce to nasi koledzy od przedszkola, od zerówki,
przez ca∏à podstawówk´ i gimnazjum. Znamy si´,
z jednymi lubimy, z innymi nie. Ale to te˝ jest fajne

w tej szkole, ˝e nie dzielimy, „ty jesteÊ z zawodów-
ki, ja z liceum”. Jak jest na przy-

k∏ad w szkole festiwal
szantowy, to jakie ma

znaczenie, ˝e ja je-
stem w klasie hu-
m a n i s t y c z n e j ,
a mój kolega
z zespo∏u uczy
si´ za Êlusarza?
Za to powiem
panu jedno:
w tej szkole nie
ma kocenia,

starsi nie po-
ni˝ajà m∏od-
szych, nie
zn´cajà si´
nad nimi! 

Basia Krzy˝owska 
– uczennica klasy I

Po prostu jest super. Tu si´
mo˝na wykazaç. Nie ma czasu na
nud´. Stale jakieÊ konkursy, ja-
kieÊ wyzwania, jak choçby organi-
zowanie Wielkiej Orkie-
stry Âwiàtecznej
Pomocy, kursy
˝eglarskie, by-
cie wolonta-
r i u s z e m
i pomaga-
nie innym,
chocia˝by
p o d c z a s
P o w i a t o -
w y c h
Igrzysk Nie-
pe∏nospraw-
nych. JeÊli
prawdà jest
to, ˝e szko∏a
ma nie tylko
uczyç ale te˝
wychowywaç,
rozwijaç zain-
teresowania – to
trafi∏am ideal-
nie. A jak idzie
o nauk´, te˝ nie
jest êle. MyÊl´ na
przyk∏ad o angli-
styce i stale po-

równuj´ swojà wiedz´ z tymi kole-
˝ankami, które chodzà do podob-
no lepszych szkó∏. I nie mam kom-
pleksów. Z innymi przedmiotami
jest podobnie. Dlatego, kiedy ktoÊ
mi mówi, ˝e to s∏aba szko∏a, mog´
tylko odpowiedzieç: – przyjdê

i przekonaj si´ sam, jaki tu jest
poziom nauczania!

A jak ktoÊ lubi
sport, niech sobie

na przyk∏ad obej-
rzy naszà sal´
gimnastycznà
i porówna z tà
w s∏ynnym ty-
skim Norwi-
dzie! Nasz
w porówna-
niu z tamtà
to kosmos!

Tu jest super
rozmowa z Justynà KÊciuk, uczennicà I klasy 
Powiatowego Zespo∏u Szkó∏ nr 1 w L´dzinach

Nie ka˝dy musi byç profesorem
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Klasa europejska
z elementami prawa

To oferta dla uczniów inte-
resujàcych si´ prawem i pro-
blematykà Unii Europejskiej.
Absolwenci sà przygotowy-
wani do podj´cia studiów na
kierunkach: prawniczych,
ekonomicznych, dziennikar-
skich i naukach spo∏ecznych.

Przedmioty uwzgl´dniane
podczas rekrutacji:

• J´zyk polski • Wiedza
o spo∏eczeƒstwie • J´zyk ob-
cy wskazany przez kandyda-
ta • Historia •

Klasa 
sportowa

To rozwiàzanie dla osób
chcàcych podjàç studia na kie-
runkach zwiàzanych ze spor-

tem, rekreacjà i turystykà oraz
zainteresowanych doskonale-
niem sprawnoÊci fizycznej. 

Stwarzamy równie˝ mo˝li-
woÊç rozwijania swoich pasji
w szkolnym kole ˝eglarskim.

Przedmioty uwzgl´dniane
podczas rekrutacji:

• J´zyk polski • Wychowa-
nie fizyczne • J´zyk obcy
wskazany przez kandydata •
Biologia •

Klasa 
humanistyczna

To propozycja dla uczniów
zainteresowanych literaturà,
teatrem, historià i psycholo-
già. Absolwenci sà przygoto-
wani do studiów na kierun-
kach: filologia, socjologia,
psychologia, pedagogika,
prawo i dziennikarstwo.

Przedmioty uwzgl´dniane
podczas rekrutacji:

• J´zyk polski • Geografia
• J´zyk obcy wskazany przez
kandydata • Historia •

Technik 
ekonomista

Absolwenci mogà byç za-
trudniani na wszystkich sta-
nowiskach pracy, na których
wymagana jest wiedza
i umiej´tnoÊci z zakresu: fi-
nansów, rachunkowoÊci, or-
ganizowania procesów zwià-
zanych ze sprzeda˝à towa-
rów i us∏ug. Szko∏a przygoto-
wuje do podj´cia w∏asnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Przedmioty uwzgl´dniane
podczas rekrutacji:

• J´zyk polski • Matematy-
ka • J´zyk obcy wskazany
przez kandydata • Geografia •

Technik 
informatyk

Absolwenci mogà podejmo-
waç prac´ w firmie kompute-
rowej, us∏ugowej, napraw-
czej lub produkcyjnej albo
mogà prowadziç samodziel-
nie dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie us∏ug informa-
tycznych i systemów kompu-
terowych. 

Przedmioty uwzgl´dniane
podczas rekrutacji:

• J´zyk polski • Matema-
tyka • J´zyk obcy wskazany

przez kandydata • Informa-
tyka •

Technik 
elektryk

Absolwenci mogà znaleêç
zatrudnienie we wszystkich
typach zak∏adów produkcyj-
nych, w zak∏adach energe-
tycznych, w firmach us∏ugo-
wych zajmujàcych si´ napra-
wà i konserwacjà urzàdzeƒ
elektrycznych oraz instala-
cjami elektrycznymi. 

Przedmioty uwzgl´dniane
podczas rekrutacji:

• J´zyk polski • Matematy-
ka • J´zyk obcy wskazany
przez kandydata • Fizyka •

Klasa 
wielozawodowa

Szko∏a zapewnia mo˝liwoÊç
zdobycia wybranego przez
ucznia zawodu, poprzez podj´-
cie nauki w klasie wielozawo-
dowej, po wczeÊniejszym zna-
lezieniu praktyki zawodowej.

Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ w L´dzinach
ul. Pokoju 4 43-140 L´dziny

Tel.: 032 216 73 22, 032 216 62 41

Terminy rekrutacji elektronicznej
do szkó∏ ponadgimnazjalnych:

07 maja – 15 czerwca 2007 

Wprowadzanie podaƒ przez Internet i sk∏adanie dokumen-
tów do szkó∏ pierwszego wyboru.

22 – 26 czerwca 2007 – do 15.00

dostarczanie potwierdzonych kopii Êwiadectw ukoƒczenia
gimnazjum i zaÊwiadczeƒ o szczegó∏owych wynikach egza-
minu gimnazjalnego do szkó∏ pierwszego wyboru.

28 czerwca 2007 – 12.00

og∏oszenie list kandydatów przyj´tych do szko∏y.

do 02 lipca 2007 – do 16.00

potwierdzenie woli ucz´szczania do szko∏y (dostarczenie
orygina∏ów Êwiadectw ukoƒczenia gimnazjum i zaÊwiadczeƒ
o szczegó∏owych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

03 lipca 2007- 10.00 

og∏oszenie listy uczniów przyj´tych do szko∏y i podanie in-
formacji o wolnych miejscach.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
Podanie wydrukowane w systemie Omikron

Âwiadectwo ukoƒczenia gimnazjum
ZaÊwiadczenie o szczegó∏owych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego
Dwa zdj´cia

Mo˝na je sk∏adaç w sekretariacie szko∏y 
w godzinach 7.00 – 15.00

www.pzsledziny.org

Do szko∏y mo˝na dojechaç autobusami:

z Bierunia 1, 2, 3, 931, 995
z Bojszów 3

z Che∏mu Âlàskiego 1, 2, 166
z Imielina 1, 2, 995

z L´dzin 1, 2, 3, 166, 262, 536, 931, 995, 952, 953, 995
z Mys∏owic 931, 995
z Tychów 262, 536

Liceum ogólnokszta∏càce
(nauka trwa 3 lata)
klasa europejska 

z elementami prawa
klasa sportowa

klasa humanistyczna

Technikum
(nauka trwa 4 lata)
technik informatyk
technik ekonomista

technik elektryk

Zasadnicza szko∏a zawodowa
(nauka trwa 2 lub 3 lata 
w zale˝noÊci od zawodu)
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Starszy brat Arkadiusz Bajura
kocha samoloty. Co prawda przy-
goda z d´bliƒskà szko∏à naszych
pilotów myÊliwskich, na prze∏omie
lat 70. i 80. minionego stulecia,
trwa∏a krótko, ale potem by∏ spor-
towy pilota˝ w Êlàskim aeroklubie.
A dziÊ kapitan szwajcarskich linii
lotniczych wita na pok∏adzie kilku-
set pasa˝erów i podrywa do lotu
pot´˝ne pasa˝erskie boeingi, air-
busy. Cudami techniki przemierza
z tymi pasa˝erami tysiàc kilome-
trów w godzin´.

Siostra dok∏adnie na odwrót.
Wybra∏a Êrodek transportu, jakim

ludzie poruszajà si´ od tysiàcleci.
Konia. I Êciga si´ nim na d∏ugich
dystansach. Na 40 kilometrów,
czasem na 100.

- Powiedzmy, ˝e si´ Êciga∏am. Bo
dziÊ nie bardzo mam czas. Praca,
dziecko... Ale ciàgle wierz´, ˝e jesz-
cze do tego wróc´!

Koƒ zastàpi∏ 
smoczek

Zacz´∏o si´, kiedy dzieci pozby-
wajà si´ smoczka. Mia∏a dwa lata
gdy ktoÊ posadzi∏ jà na grzbiet, na
siod∏o. Od tego czasu najcz´Êciej
mówionym przez nià s∏owem by∏

„konik”. Nic, tylko „konik” i „ko-
nik”. Mija∏y lata, wiek przedszkol-
ny, szko∏a, a o tym koniku nie za-
pomina∏a.

A kiedy mia∏a 11 lat i trafi∏a na
kolonie, gdzie jak si´ okaza∏o jednà
z atrakcji by∏a jazda konna – to
Mariola ugrz´z∏a na dobre. Po po-
wrocie rodzice uznali – widaç taki
ich los,˝e dzieci zakochujà si´
w Êrodkach transportu. Samolot,
koƒ... 

- Mama si´ Êmia∏a, ˝e brat samo-
lot, ja konie, to co ostatnia siostra?
Mo˝e tramwaj...

Póki co jednak znaleêli Marioli
stadnin´ Tomasza Tury w Bieru-
niu. To znaczy ojciec znalaz∏, bo
mama widzia∏a mnóstwo przeciw-
wskazaƒ. Bo koƒ, bo kopnie, bo
b´dzie kalekà... Jednak kalekà
nie jest, koƒ nie kopnà∏ a od tej
pory stajnia by∏a drugim domem
Marioli.

- Sama wtedy myÊla∏am, ˝e na-
ucz´ si´ jeêdziç, troch´ sie pobu-
jam i tyle.

Stajnia 
- drugim domem

Lata lecia∏y, dziewczyna ros∏a –
dzielàc swój czas najpierw mi´dzy
szko∏´ a stajni´ a potem mi´dzy
prac´ a stajni´. Nawet nie zawa˝y-
∏a,kiedy przerodzi∏o si´ to w wy-
czyn.

- Osiem lat temu pan Tomek
bra∏ udzia∏ w Kobiórze w rajdzie
na 40 kilometrów. Poniewa˝ ra-
zem z nim przygotowa∏am konie
do tego rajdu, to te˝ przejecha-
∏am, na prób´. Nast´pny, na Ma-
zurach, ku swojemu zdumieniu
wygra∏am. A w zasadzie nie ja
wygra∏am, tylko wygraliÊmy. Ja
i koƒ. Bo przecie˝ jeêdziectwo to
sport parami. Jak jazda figurowa,
jak debel – chocia˝ tutaj jeden za-

L´dzinianka, która bra∏a udzia∏ w d∏ugodystansowych rajdach konnych

mariola.kaiser@galop.pl
O tym, czym dla Marioli sà konie, Êwiadczy cho-
cia˝by jej e-mailowy adres. Po prostu mi∏oÊç ˝y-
cia. No mo˝e przesada, ma przecie˝ m´˝a, dziec-
ko – wi´c mi∏oÊcià sà one. A konie? – To moja
wielka pasja! Mama nie mog∏a si´ nadziwiç, ˝e
wzorem starszego brata musia∏am si´ zakochaç
w jakimÊ niezwyk∏ym Êrodku lokomocji.
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wodnik jest cz∏owiekiem a drugi
koniem. Ale to nie zwalnia od
partnerstwa...

Choç nigdy nie wiadomo, co ko-
niowi si´ przys∏u˝y. KiedyÊ jeêdzi-
∏a na wierzchowcu, który w ocenie
wizualnej fachowców mia∏ ruch
DOBRY. Potem Mariola na tym
koniu wywin´∏a na skarpie Wis∏y
fiko∏ka, oboje wpadli do rzeki, bar-
dzo si´ pot∏uk∏, jakiÊ czas kula∏.
Kiedy ozdrowia∏ okaza∏o si´, ˝e we-
d∏ug s´dziów jego ruchy nie sà ju˝
DOBRE, lecz... IDEALNE!

Mamie oczywiÊcie lepiej nie
wspominaç o takich wywrotkach.
No bo „koƒ, kopnie, kalectwo...”.
Jak to mama.

Syn zamiast 
rajdów

Kiedy nawyk∏a do czterdziestoki-
lometrówek, przyszed∏ czas d∏u˝sze
rajdy. 100 kilometrów, 200. Skwar,
ani kawa∏ka cienia, w kasku (bo ta-
kie przepisy). Jak w s∏awnym fil-

mie Hidalgo, chocia˝ nie przez pu-
styni´. Ale i tak i jeêdêcy i konie by-
li skrajnie wyczerpani. – Przy czym
koƒ jako ten niosàcy jest oczywiÊcie
wa˝niejszy. Po ka˝dych 30, 40 kilo-
metrach weterynarz bada kondycj´
i stan konia, czy jest zdolny do dal-
szego wysi∏ku.

Trenowane do rajdów konie ze
stadniny Tury radzi∏y sobie na tych
d∏ugich dystansach coraz lepiej. Za-
wodniczka, majàca po 8-10 trenin-
gów tygodniowo – te˝. Okaza∏o si´
jednak, ˝e oprócz koni w ˝yciu po-
jawi∏a si´ inna mi∏oÊç a za mi∏oÊcià
przysz∏a cià˝a i dziecko.

- Teraz syn ma ju˝ trzy lata, sie-
dzia∏ na koniu i podoba∏o mu si´.
Podobnie jak ja za pierwszym ra-
zem, nie ba∏ si´. MyÊl´, ˝e b´dzie
z niego jeêdziec.

Mariola Kaiser myÊli o powrocie
do rajdów konnych. Jednak ju˝ na
w∏asnym koniu. Bo jeêdziec i koƒ
muszà stanowiç par´, jak kobieta
i m´˝czyzna.

Mariola jest urz´dniczkà. Chwa-
lonà przez prze∏o˝onych. Jednak
zrobi∏a te˝ kurs rehabilitacji kon-
nej, tak zwanej hipoterapii. Dzieci,
konie – to przecie˝ kocha najbar-
dziej.

Dariusz Dyrda

Krajowy Rejestr D∏ugów jest
interaktywnà bazà zawierajàcà
informacje gospodarcze o nieso-
lidnych przedsi´biorcach i kon-
sumentach. Z jego us∏ug korzy-
stajà m.in. banki, operatorzy te-
lefonii komórkowej i stacjonar-
nej, telewizje kablowe i satelitar-
nej, firmy leasingowe, zak∏ady
energetyczne, gazownicze, wodo-
ciàgowe itp. sprawdzajàc, czy ich
klienci przypadkiem nie widniejà
ju˝ w rejestrze. Majà oni prawo
odmówiç podpisania umowy
z d∏u˝nikiem figurujàcym w ba-
zie KRD lub zaproponowaç mu

gorsze warunki umowy. Do
umieszczenia niesolidnego p∏at-
nika w bazie nie jest potrzebny
wyrok sàdowy, wystarczy np.
nieuregulowany czynsz albo
op∏ata za u˝ywanie lokalu, nieza-
p∏acony rachunek, faktura, rata
leasingowa, kredytowa itp.

W przypadku d∏u˝ników PGK
PARTNER oznacza to, ˝e za zale-
ganie z czynszem mogà spotkaç
si´ z odmowà udzielenia kredytu,
brakiem mo˝liwoÊci kupna czego-
kolwiek na raty lub w leasingu,
czy odmowà sprzedania telefonu
komórkowego w abonamencie.

Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej PARTNER Sp. z o.o. w L´dzinach nawiàza∏o wspó∏prac´ z Krajowym Rejestrem D∏ugów

PARTNEROWI
lepiej p∏aciç
Celem podj´tej wspó∏pracy jest zmniejszenie zatorów p∏at-

niczych PGK PARTNER spowodowanych przez najemców lo-
kali zalegajàcych z czynszem lub op∏atà za u˝ywanie lokalu.
Przed przekazaniem do Krajowego Rejestru D∏ugów informa-
cji o zad∏u˝eniu, PGK PARTNER wysy∏a listem poleconym na
adres d∏u˝nika ostrze˝enie, i˝ w przypadku nie uregulowania
zaleg∏oÊci we wskazanym terminie informacja o zad∏u˝eniu
zostanie przekazana do KRD. Istotne jest to, ˝e nieodebranie
listu przez d∏u˝nika nie wstrzymuje tej procedury.

Szansa na prac´
Wiemy wszyscy jak trudna jest sytuacja na rynku pracy, zw∏aszcza zaÊ, sytuacja kobiet.
Wiele kobiet od d∏u˝szego czasu pozostaje bez pracy z uwagi na koniecznoÊç wychowywania dzieci lub brak

przygotowania zawodowego, brak wykszta∏cenia lub okreÊlonych kwalifikacji.
Dlatego te˝ w trosce o popraw´ sytuacji kobiet przygotowany zosta∏ projekt – Kobieta pracujàca- Kobieta ak-

tywnaî. Projekt finansowany jest ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Dzi´ki wspó∏pracy Powiatowego Urz´du Pracy i Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w L´dzinach z Cen-

trum Przedsi´biorczoÊci S.A na Woli mo˝liwe jest, aby wiele kobiet z terenu miasta L´dziny mog∏o podwy˝szyç
swoje kwalifikacje lub zyskaç zawód.

Zapraszamy zatem wszystkie zainteresowane Panie do udzia∏u we wspomnianym projekcie.
W roku bie˝àcym projekt przewiduje mo˝liwoÊç przygotowania w dwu zawodach pracownik administracyjno

– biurowy i kucharka – kelnerka.
W ramach projektu przewiduje si´: refundacj´ kosztów dojazdu na zaj´cia, kosztów opieki nad dzieçmi dla ko-

biet samotnie wychowujàcych dzieci, wyp∏at´ dodatków szkoleniowych, stypendia za odbycie przygotowania za-
wodowego, wy˝ywienie na zaj´ciach, ubezpieczenie od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków itp.

Panie zainteresowane odbyciem przygotowania zawodowego proszone sà o zg∏aszanie si´ w Miejskim OÊrod-
ku Pomocy Spo∏ecznej w L´dzinach przy ulicy L´dziƒskiej 47 w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 5 lub 7,
w terminie do 10 maja 2007 roku.

Zapraszamy, bo warto.

20 kwietnia w Powiatowym Ze-
spole Szkó∏ w L´dzinach przepro-
wadzono fina∏ szkolnego konkursu
wiedzy o HIV i AIDS, zorganizowa-
nego przez nauczycielki Bo˝en´
Krzemieƒ, Sylwi´ Witu∏´-Maj-
chrzyk i Krystyn  ́Wróbel. 

W pierwszym etapie wzi´∏o
udzia∏ 71 uczniów, w pó∏finale
oÊmioro, a o ostateczne zwyci´-
stwo rywalizowa∏o ich czworo. Wy-
gra∏a Dorota Dàbkowska przed
Annà Màdry, Krystianem Holewà
i ¸ukaszem Stok∏osà. Atrakcyjne
nagrody, ufundowane przez Urzàd
Miasta L´dziny, wr´czy∏ laure-
atom dyrektor PZS, Marian Bie-
gaƒski. 

Szkolne kó∏ko teatralne pod kie-
runkiem Agnieszki Szczurek i Bo-
˝eny Krzemieƒ zaprezentowa∏o
spektakl s∏owno-muzyczny “Na
pustyni uczuç”, poruszajàcy pro-
blem trudnych relacji pomi´dzy do-
rastajàcà m∏odzie˝à a jej rodzicami,
zabieganymi i ciàgle zaj́ tymi pracà
zawodowà, którzy w pogoni za do-
brami materialnymi nie dostrzega-
jà dylematów, z jakimi borykajà si´
ich dzieci.

- Uwa˝am, i  ̋konkurs ten spe∏ni∏
swoje g∏ówne cele : pog∏´bi∏ wiedz´
na temat choroby AIDS oraz wiru-
sa HIV nie tylko wÊród jego uczest-
ników, ale równie  ̋wÊród widzów
i s∏uchaczy – podsumowa∏ wicedy-
rektor Ireneusz Wróbel. – Ukaza∏
te  ̋ konsekwencje spo∏eczne i mo-
ralne zwiàzane z AIDS. (lem)

W sobot´ 14 kwietnia w go∏awieckim
koÊciele pw.Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Marii Panny zgromadzili si´ parafianie
i liczni goÊcie na uroczystej mszy Êw. 

Jubileusz 25-lecia kap∏aƒstwa obcho-
dzi∏ miejscowy proboszcz ks.Grzegorz
Burda, budowniczy tego˝ koÊcio∏a. Msz´,
w której uczestniczyli te˝ przedstawicie-
le w∏adz powiatowych oraz ksi´˝a kole-
dzy jubilata i ksi´˝a z okolicznych para-
fii, koncelebrowa∏ dziekan ks.kanonik
Józef Przyby∏a. Do mszy gra∏a niezawod-
na orkiestra d´ta kopalni “Ziemowit”
pod dyrekcjà Bronis∏awa Latochy, a Êpie-
wa∏y po∏àczone chóry : “Florian” z L´-
dzin i parafialny z Go∏awca, obydwa kie-
rowane przez Joann´ Figur´. (lem) 

25-lecie kap∏aƒstwa - jubileusz go∏awieckiego proboszcza

Konkurs wiedzy
o HIV i AIDS



22 kwietnia ho∏dunowskie szko-
∏y w ramach Dnia Ziemi sprzàta∏y
mi´dzy innymi zagajnik wewnàtrz
dzielnicy Domków Fiƒskich. La-
sem ten jednak jest tak skutecznie
przez mieszkaƒców zmieniany
w wysypisko Êmieci, ˝e mimo dzie-
siàtków pe∏nych worów nadal po-
zosta∏o tam mnóstwo Êmieci,
szczególnie pot∏uczonego szk∏a.

Trudno wyobraziç sobie, ˝eby
miasta znalaz∏y jakàÊ form´ zapo-
biegania temu zjawisku. Wàtpliwe
jest, aby przekszta∏cenie terenu
w park zapobieg∏o tym dzia∏aniom.
Byç mo˝e jedynie powi´kszenie ota-
czajàcych lasek ogrodów o ten teren
spowoduje, ˝e mieszkaƒcy sami go
posprzàtajà. Jednak ilu z nich zde-
cydowa∏o by si´ na kupienie lasku?
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Strony 12-13 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Idea Konkursu opiera si´ na
za∏o˝eniu, ˝e promowanie oby-
watelskich postaw proekologicz-
nych ma równie fundamentalne
znaczenie jak wdra˝anie przyja-
znych Êrodowisku technologii,
tote˝ w Konkursie oceniane sà
zarówno innowacyjne projekty
dotyczàce rozwiàzaƒ technicz-
nych i inwestycji w dziedzinie
ochrony Êrodowiska, jak i przed-
si´wzi´cia z zakresu edukacji
ekologicznej, co z roku na rok
przyciàga coraz wi´kszà rzesz´
samorzàdów, przedsi´biorstw,
placówek edukacyjnych oraz or-
ganizacji pozarzàdowych. 

Podstawowym celem Konkur-
su jest popularyzacja inwestycji
i dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodo-
wiska naturalnego. Ponadto
Konkurs ma za zadanie wyró˝-
niaç podmioty zaanga˝owane
w edukacj´ ekologicznà wÊród
dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznoÊci
lokalnych, promowaç nowator-
skie rozwiàzania majàce istotny
wp∏yw na popraw´ stanu Êrodo-
wiska naturalnego. 

Realizacja Konkursu pozwala
na zapoznanie si´ ze stanem Êro-
dowiska w poszczególnych regio-
nach kraju, a przede wszystkim
z iloÊcià i jakoÊcià dzia∏aƒ podj´-

tych dla poprawy stanu Êrodowi-
ska przez samorzàdy terytorial-
ne, podmioty gospodarcze oraz
m∏odzie˝ skupionà w Ko∏ach
Ekologicznych dzia∏ajàcych przy
szko∏ach. Zakres wykazanych
przez uczestniczàcych w Kon-
kursie prac pozwala równie˝ na
okreÊlenie stanu zainteresowa-
nia przez samorzàdy i podmioty
gospodarcze kompleksowym roz-
wiàzywaniem problemów ekono-
micznych. 

Nades∏ane wnioski pozwalajà
równie˝ na stworzenie pewnego
modelowego sposobu post´powa-
nia, który mo˝e byç powielony
w przypadku innych podmiotów,
nie potrafiàcych wypracowaç
w∏asnego systemu. Bioràc na
przyk∏ad Laureatów poprzednich
edycji i pozytywne zmiany w za-
kresie ekologii zachodzàce w ich
bezpoÊrednim otoczeniu, bàdê na
ich terenie, mo˝na udowodniç, ˝e
wyró˝nienie w Konkursie wp∏y-
wa pozytywnie na opinie spo∏ecz-
nà i pozwala rozwijaç i kontynu-
owaç realizacje inwestycji pro-
ekologicznych. 

Bardzo cz´sto wyró˝nienie sta-
je si´ tak˝e czynnikiem mobilizu-
jàcym do dalszego inwestowania
w ekologi´. Dzi´ki Konkursowi

osoby odpowiedzialne za ochron´
Êrodowiska w samorzàdach oraz
przedsi´biorstwach, mogà zapo-
znaç si´ z rozwiàzaniami, jakie
zosta∏y zastosowane w konkret-
nych przypadkach. Podpatrzone
rozwiàzania mogà zostaç zasto-
sowane w kolejnych inwestycjach
przy rozwiàzaniu podobnych lub
identycznych problemów. 

Aby wziàç udzia∏ w Konkursie
zainteresowane uczestnictwem

podmioty muszà w regulamino-
wym terminie nades∏aç Kart´
Zg∏oszeniowà, w której dokonujà
autoprezentacji, przedstawiajà
rys historyczny i ekologiczny re-
gionu, a przede wszystkim szcze-
gó∏owo opisujà zg∏aszane przed-
si´wzi´cie. Przy podejmowaniu
decyzji o nadaniu tytu∏u Laure-
ata brana jest pod uwag´ skala
przedsi´wzi´cia, nowatorstwo,
kompleksowoÊç rozwiàzaƒ,

a przede wszystkim wp∏yw na
Êrodowisko naturalne. Liczy si´
równie˝ prowadzenie dzia∏alno-
Êci zwiàzanej z edukacjà ekolo-
gicznà, promocjà ochrony Êrodo-
wiska i zdrowego trybu ˝ycia, or-
ganizacjà imprez proekologicz-
nych oraz podnoszeniem Êwiado-
moÊci ekologicznej wÊród spo∏e-
czeƒstwa. 

(ze strony www.przyjazni-sro-
dowisku.pl

Ju˝ ósma edycja narodowego konkursu

Spróbuj zostaç laureatem konkursu 

PRZYJAZNY ÂRODOWISKU

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

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

Podstawowym celem Konkursu jest popularyza-
cja inwestycji i dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowi-
ska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie
wyró˝niaç podmioty zaanga˝owane w edukacj´
ekologicznà wÊród dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznoÊci
lokalnych, promowaç nowatorskie rozwiàzania
majàce istotny wp∏yw na popraw´ stanu Êrodowi-
ska naturalnego.

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

Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ 
na stronie internetowej:

www.przyjazni-srodowisku.pl

G∏ównym Organizatorem Konkursu jest:

CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW 
POZARZÑDOWYCH 

Stowarzyszenie Europa Nasz Dom 

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

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

Narodowy Konkurs Ekologiczny “Przyjaêni Âro-
dowisku” organizowany jest ju˝ od oÊmiu lat
pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
Organizatorem G∏ównym Konkursu jest Cen-
trum Wspierania Inicjatyw Pozarzàdowych. 

Rozpoczà∏ si´ nabór wniosków na IX Narodowy Konkurs Ekologiczny 

„Przyjaêni Ârodowisku”

Âmieciarka w bud˝ecie
W zatwierdzonym przez Rad´ Miasta bud˝ecie na 2007 rok

znajdujà si´ te˝ pieniàdze na zakup nowej Êmieciarki dla
TZUK. Dzi´ki Êmieciarce firma b´dzie mog∏a cz´Êciej odbie-
raç zawartoÊç naszych kub∏ów.

Lasek-Êmietnik
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OBWIESZCZENIE
W SPRAWIE OBOWIÑZKOWEGO
SZCZEPIENIA PSÓW (KOTÓW)
PRZECIWKO WÂCIEKLIèNIE

Harmonogram szczepieƒ przeciwko
wÊciekliênie w L´dzinach 2007 rok

08.05.2007r.
ZamoÊcie – przy posesji p. Hornik 

godz. 14.30-15.30
L´dziny ul. Grodziskowa 

godz. 16.00-17.00

10.05.2007r.
Górki – przy sklepie 
godz. 14.30-15.30

Go∏awiec – przystanek autobusowy 
godz. 16.00-17.30

Smardzowice ul. U∏aƒska 
- przy posesji p. Porwit 

godz. 18.30-19.00
- przy posesji p. Rudy-Okoƒ 

godz. 19.15-20.00

11.05.2007r.
L´dziny – przy Schola Nostra

godz. 18.30-19.30

12.05.2007r.
Ratusz – przy posesji p. MaÊlorz 

godz. 12.30-13.00
Ho∏dunów – przy „Barze Pyrlik” 

godz. 13.15-15.00

17.05.2007r.
L´dziny Stra˝ Po˝arna 

godz. 18.30-19.30

Obowiàzkowemu szczepieniu podlegajà
wszystkie psy które ukoƒczy∏y 

drugi miesiàc ˝ycia
Psy powinny byç doprowadzone 

do szczepieƒ na smyczy i w kagaƒcu
Cena szczepienia 16 z∏

URZÑD MIASTA L¢DZINY
Zaprasza Rolników

do wzi´cia udzia∏u w 2-dniowym wyjeêdzie
NA WYSTAW¢ SPRZ¢TU ROLNICZEGO 

DO ¸A¡CUTA
w dniach 20-21 maj 2007 r.

wyjazd w dniu 20.05 (niedziela) w godzinach rannych, powrót 21.05
(poniedzia∏ek) wieczorem

Koszt wyjazdu od osoby wynosi 55 z∏.
w cen´ wliczone sà: koszty przejazdu autokarem, ubezpieczenie, noc-

leg w schronisku PTTK, obiadokolacja i Êniadanie, zwiedzanie wystawy
sprz´tu rolniczego i zamku w ¸aƒcucie

Zapisy przyjmuje: Referat Ochrony Ârodowiska, Rolnictwa i Szkód Gór-
niczych

Telefon: (032) 21 66 511 wew. 53 lub 27

Urzàd Miasta ma obowiàzek
troszczenia si´, aby po mieÊcie nie
wa∏´sa∏y si´ bezpaƒskie psy, sta-
nowiàce zagro˝enie dla mieszkaƒ-
ców. To dzia∏alnoÊç przede
wszystkim profilaktyczna i kosz-
towna. W roku ubieg∏ym na tere-
nie L´dzin z∏apano 14 psów, które
zosta∏y dostarczone do schroniska
dla bezdomnych zwierzàt w My-
s∏owicach. Wydano na to z miej-
skiej kasy prawie 9 400 z∏otych,
wi´c niemal 700 z∏otych na psa. 

Jednak okaza∏o si´, ˝e dotych-
czasowe formy nie wystarczajà -
w tym roku z uwagi na nasilenie
zjawiska bezdomnych psów
zwi´kszone zosta∏y Êrodki finan-
sowe na jego wyeliminowanie.
Szacowany koszt realizacji tego
zadania to 18.900 z∏. 

Urzàd Miasta L´dziny podpisa∏
ju˝ stosownà umow´ z Zarzàdem
G∏ównym Towarzystwa Opieki
nad Zwierz´tami, na zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierz´-
tom z terenu L´dzin przebywajà-
cym w Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierzàt w Mys∏owicach,
natomiast zadania zwiàzane
z wy∏apywaniem i dostarczaniem
bezdomnych psów do schroniska
zosta∏y powierzone panu Piotro-
wi Skrzyniarzowi.

* * * 
Informacje o bezdomnych

psach nale˝y zg∏aszaç do:
Referatu Ochrony Ârodowiska,

Rolnictwa i Szkód Górniczych
tel. (032) 216 65 11 wew. 53 

Stra˝y Miejskiej tel. (032) 216
65 11 wew. 32

w wyjàtkowych wypadkach
(gdy zachodzi sytuacja zagro˝e-
nia zdrowia lub ˝ycia mieszkaƒ-
ców spowodowana agresywno-
Êcià psa) do Pana Piotra Skrzy-
niarza tel. (032) 326 61 51

Bezdomne zwierz´ta z terenu

L´dzin odwo˝one sà do: Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierzàt
w Mys∏owicach, ul. Sosnowiecka
16, 41-400 Mys∏owice tel. (032)
316 08 85

Osoby zainteresowane adopcjà
bezdomnego psa zapraszamy
bezpoÊrednio do Schroniska lub
na stron´ internetowà: www.am-
bit.cyberdusk.pl/schronisko/my-
slowice/php/index.php 

700 z∏otych na bezdomnego psa

Schronisko – i co dalej?

Chyba jeszcze nigdy nie prze-
prowadzono w gminie L´dziny
na takà skale porzàdków z gniaz-
dami bocianimi, jak ostatnio. Je-
sienià ubieg∏ego roku, za zgodà
burmistrza miasta, Êci´to usch∏à
lip´ na skraju posesji Marceliny
Mandy w Go∏awcu (róg ulic Zie-
mowita i Ochoczej). 

Uczyniono to na proÊb´ w∏aÊci-
cielki, gdy˝ usytuowane od 30 lat
na Êci´tym wierzcho∏ku lipy
gniazdo bocianie by∏o ju˝ nie do
uratowania. Wczesnà wiosnà po-
stawiono, w uzgodnieniu z panià
Mandà, s∏up betonowy w innym
miejscu jej posesji, przy ul.Ocho-
czej, na którym umocowano so-

lidne nowe gniazdo. Ku radoÊci
okolicznych mieszkaƒców para
bocianów po przylocie z Afryki od
razu si´ na nim osiedli∏a. 

Z kolei mieszkaƒcy Górek oba-
wiali si´, ˝e mocno przechylone
gniazdo bocianie usytuowane na
pniu modrzewia ko∏o budynku
poczty spadnie na przewody elek-
tryczne. Wzmocniono je wi´c od
spodu drewnianymi ˝erdziami,
a bociany po przylocie wyrówna-
∏y poziom gniazda. 

Na proÊb´ mieszkaƒca Blychu,
pana Morkisza, który uskar˝a∏
si´, ˝e od dwóch bociany przesta-
∏y przylatywaç do gniazda umo-
cowanego na drzewie w jego
ogrodzie, dokonano wycinki ga∏´-
zi i podbudowano od spodu to
gniazdo. Nadal jednak boçki si´
tam nie pojawi∏y. 

- Mo˝e w przysz∏ym roku przy-
lecà ? Chyba trzeba b´dzie sie
skontaktowaç w tej sprawie
skontaktowaç z ornitologami –
zastanawia si´ p.o. kierownika
Referatu Ochrony Ârodowiska
UM L´dziny, Renata Zazakowny,
która wraz z inspektorem Pio-
trem Palejem zajmowa∏a si´ bo-
cianimi gniazdami. 

Miros∏aw Leszczyk

Bociany zaakceptowa∏y zaproponowane zmiany

Bociany na gnieêdzie umiejscowionym na Êci´tym pniu modrzewia obok budynku

poczty w Górkach. (arc)
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Dzia∏ajàc na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.2003 nr 96,
poz. 873 z póên. zm./ 

Burmistrz Miasta L´dziny, 
ul. L´dziƒska 55, 43 – 143 L´dziny 

og∏asza:
dodatkowy konkurs ofert 

na realizacj´ zadaƒ publicznych z zakresu:

I. Pomocy spo∏ecznej
Zadanie: organizacja letniego wypoczynku /obóz, kolonie, zgrupowa-

nie/ dla dzieci niepe∏nosprawnych z terenu miasta L´dziny w celu integra-
cji z rówieÊnikami i rodzinami opiekunów.

Na realizacj´ zadania miasto przeznacz´ kwot´ – 10.000,00 z∏

II. Przeciwdzia∏ania alkoholizmowi i narkomanii
Zadanie: Prowadzenie przy Poradni Leczenia Uzale˝nieƒ w L´dzinach

zaj´ç profilaktycznych dla osób uzale˝nionych od narkotyków.
Na realizacj´ zadania miasto przeznacza kwot´- 6.000,00 z∏

Powy˝sze zadania b´dà realizowane na terenie miasta L´dziny w termi-
nie od 1 czerwca 2007 do 15 grudnia 2007.

Wszystkie zadania obj´te konkursem majà form´ powierzenia ich reali-
zacji wraz z udzieleniem dotacji na powy˝sze.

Warunkiem przystàpienia do konkursu jest z∏o˝enie oferty zgodnej ze
wzorem okreÊlonym w Rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 30 grudnia 2005r., nr
264, poz. 2207/

Kompletne oferty nale˝y sk∏adaç w opiecz´towanej i zaklejonej koper-
cie z opisem zadania konkursowego, którego dotyczà w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 30.05.2007r. w Referacie Kultury, Sportu i Rekre-
acji Urz´du Miasta w L´dzinach ul.L´dziƒska 47, II pi´tro.

Oferty z∏o˝one po tym terminie nie b´dà rozpatrywane.

Oceny z∏o˝onych ofert konkursowych dokona do dnia 31.05.2007r.
powo∏ana zarzàdzeniem Burmistrza Miasta miejska komisja konkursowa
stosujàc jako podstawowe nast´pujàce kryteria wyboru:

1/ Ocen´ mo˝liwoÊci realizacji zadania przez podmiot przyst´pujàcy do
konkursu /pracownicy, ich kwalifikacje, sprz´t, zaplecze/

2/ DoÊwiadczenie oferenta wzgl´dem zadaƒ konkursowych
3/ Sta˝ i wspó∏praca z Urz´dem Miasta wobec realizacji zadaƒ z zakre-

su pomocy spo∏ecznej, przeciwdzia∏ania alkoholizmowi i narkomanii
4/ Zasi´g i obszar dzia∏ania oferenta.
5/ Ocen´ koncepcji finansowej realizacji zadania konkursowego, udzia∏

Êrodków w∏asnych w tym wzgl´dzie.
6/ Przewidywany skutek i wynik realizacji zadania konkursowego.
7/ Wnioski i sugestie dotyczàce realizacji zadaƒ po˝ytku publicznego

w zakresie pomocy spo∏ecznej, przeciwdzia∏ania alkoholizmowi i narkoty-
kom na terenie miasta L´dziny w latach nast´pnych.

Urzàd Miasta L´dziny informuje, ˝e na realizacj´ zadaƒ to˝samych
z og∏oszonym konkursem w roku 2006 przekazano nast´pujàce kwoty;

- pomoc spo∏eczna – 15.000,00 z∏
- przeciwdzia∏anie alkoholizmowi – 13.000,00 z∏

Ostateczne rozstrzygniecie konkursu i og∏oszenie jego wyników nastà-
pi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta w formie og∏oszeƒ na ta-
blicach Urz´du i jego stronach internetowych do dnia 31.05.2007r.

Informacje koƒcowe
1.Uwzgl´dniajàc aktualnà sytuacj´ finansowà miasta /dost´pnoÊç

Êrodków bud˝etowych/ Miejska Komisja Konkursowa ma prawo do nie
przyznania dotacji oferentowi.

2. W kwestiach nieuregulowanych powy˝szym og∏oszeniem majà za-
stosowanie przepisy ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wolon-
tariacie z dnia 24.04.2003r.

URZÑD MIASTA L¢DZINY
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KWK „ZIEMOWIT”

ORAZ MIEJSKI ZESPÓ¸ OPIEKI ZDROWOTNEJ W L¢DZINACH
ZAPRASZAJÑ

DO BEZP¸ATNEGO UDZIA¸U W PROGRAMIE PROMOCJI ZDROWIA
„PROFILAKTYKA TARCZYCY”

Szanowna M∏odzie˝y!
W ramach programu promocji zdrowia wspó∏finansowanego przez Urzàd Miasta L´dziny, Stowarzyszenie

Ochrony Zdrowia zamierza przeprowadziç akcj´ zdrowotnà o chorobach tarczycy wraz z badaniami USG tarczy-
cy. Sytuacja zdrowotna pokazuje ˝e u oko∏o 10% mieszkaƒców wyst´puje powi´kszona tarczyca w postaci wo-
la. Wraz z wiekiem odsetek ten wzrasta nawet do 50%. Wielu tym osobom mo˝na by pomóc bez potrzeby inge-
rencji operacyjnej gdyby wczeÊniej przeprowadzono specjalistyczne badania. Zadanie kierujemy do m∏odzie˝y
miasta L´dziny w wieku 15 – 18 lat. Programem obejmiemy 150 osób.

Celem zadania jest okreÊlenie skali zagro˝enia wyst´powaniem chorób tarczycy w mieÊcie L´dziny.
Przeprowadzenie spotkaƒ i pogadanek o chorobach tarczycy oraz wynikajàcych z tego powik∏aniach zdrowotnych.
Zadanie to b´dzie realizowane w Gimnazjach , Zespole Szkó∏ w L´dzinach oraz w Przychodni Specjalistycznej

MZOZ L´dziny.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia tel. (032)-2245165 lub osobiÊcie

w Przychodni Specjalistycznej ul. Pokoju 17 pok.nr.26.
„Skorzystaj z mo˝liwoÊci bezp∏atnego badania USG tarczycy”

Z A P R A S Z A M Y

URZÑD MIASTA L¢DZINY
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KWK „ZIEMOWIT”

ORAZ MIEJSKI ZESPÓ¸ OPIEKI ZDROWOTNEJ W L¢DZINACH
ZAPRASZAJÑ

DO BEZP¸ATNEGO UDZIA¸U W PROGRAMIE PROMOCJI ZDROWIA
„PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

Szanowne Panie!
W ramach programu promocji zdrowia wspó∏finansowanego przez Urzàd Miasta L´dziny proponujemy Paniom

przeprowadzenie bezp∏atnych badaƒ USG piersi oraz przeprowadzenie pogadanek na temat chorób nowotworo-
wych piersi wraz z instrukta˝em „samokontrola piersi”

D L A C Z E G O powinnaÊ zg∏osiç si´ na badanie USG – piersi. Rak piersi jest wa˝nym problemem zdrowot-
nym i spo∏ecznym w Polsce. 

Co roku ponad 10 tyÊ. kobiet zachoruje na ten nowotwór z∏oÊliwy. Coraz cz´Êciej zachorowania zdarzajà si´
u m∏odych kobiet a nawet u m∏odych dziewczàt. Trzeba mocno podkreÊliç, nowotwór piersi wczeÊnie rozpozna-
ny i w∏aÊciwie leczony jest uleczalny w oko∏o 90%.

Niestety w Polsce ze wzgl´du niskà ÊwiadomoÊç o zagro˝eniach chorobami nowotworowymi odsetek ten jest
znacznie ni˝szy.

Program zdrowotny kierujemy do kobiet miasta L´dziny w wieku 18 – 55 lat. Z bezp∏atnych badaƒ USG mo˝e
skorzystaç 130 kobiet. 

Nie zwlekaj „Bo jak ugryzie b´dzie znak”.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia tel. (032)-2245165 lub osobiÊcie

w Przychodni Specjalistycznej ul. Pokoju 17 pok.nr.26.
„Badaj swoje piersi to nie moda to màdroÊç”

Z A P R A S Z A M Y  

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

WiadomoÊç tel. 500 808 817 

Do wynaj´cia dwa lokale na dzia∏al-
noÊç: handlowà, us∏ugowà lub biura
o powierzchni 20 i 17 m2 w budynku
przy targowisku w L´dzinach. Kon-
takt 0504 120 358

og∏oszenie p∏atne

og∏oszenie p∏atne

Burmistrz Miasta L´dziny informuje:
˝e w terminie od 19 kwietnia do 10 maja 2007 roku 

na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta L´dziny 

zosta∏y wywieszone nast´pujàce wykazy nieruchomoÊci:

Wykaz nieruchomoÊci b´dàcej w∏asnoÊcià Gminy L´dziny, po∏o˝onej

w L´dzinach przy ulicy Ho∏dunowskiej 31 (lokal mieszkalny nr 1) a prze-

znaczony do zbycia – w trybie bezprzetargowym – wraz z ustanowieniem

wspó∏u˝ytkowania wieczystego u∏amkowej cz´Êci gruntu przynale˝nego

do w/w lokalu mieszkalnego.

Wykaz nieruchomoÊci b´dàcej w∏asnoÊcià Gminy L´dziny, po∏o˝onej

w L´dzinach przy ulicy Ho∏dunowskiej 31 (lokal mieszkalny nr 15) a prze-

znaczony do zbycia – w trybie bezprzetargowym – wraz z ustanowieniem

wspó∏u˝ytkowania wieczystego u∏amkowej cz´Êci gruntu przynale˝nego

do w/w lokalu mieszkalnego.

stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do Zarzàdzenia Burmistrza Miasta L´dziny

nr0151/112/07 z dnia 9.04.2007 r.

Restauracja “Kamea” zatrudni ku-
charza, pomoc kuchennà – z do-
Êwiadczeniem, tel. 0 32/ 326 41 04,
602 286 483

Do produkcji pustaków zatrudni´
(najch´tniej m∏odych) emerytów

górniczych. Dobre zarobki.
Bieruƒ Stary, ul. Bojszowska 70; 

tel. 0-32 216 13 01

og∏oszenie p∏atne

og∏oszenie p∏atne
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STUDIO NEFRYT SC. L¢DZINY 
ul. L´dziƒska (naprzeciw Pomnika) 

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

www.studionefryt.pl
studionefryt@gmail.com

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

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

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

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

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

Pizza na miejscu i z dostawà do domu

Pizzeria 
SSYY&&TTAA

Imielin ul. Kowalska 1 (centrum)

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

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

reklama

reklama
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W sobot´ 31 marca na po∏u-
dniowym stoku Górki Klemenso-
wej, zarzàd powiatowy Ligi
Obrony Kraju, przy wsparciu
starostwa powiatu bieruƒsko-l´-
dziƒskiego, zorganizowa∏ VII Za-
wody Modeli Balonów na Ogrza-
ne Powietrze. 

Uczestniczy∏y w nich 33 dwu-
osobowe za∏ogi ze szkó∏ podsta-
wowych i gimnazjów L´dzin, Bie-
runia, Imielina i Mys∏owic. Ko-
misja s´dziowska wy∏oni∏a nast´-
pujàcych laureatów :

a) w kategorii balonów typo-
wych :

1.Kamil Zdebik i Magda ˚urek
z SP 3 L´dziny, których model
utrzymywa∏ si´ w powietrzu a˝ 8
minut i 35 sekund, 2. Adam Ka-
izik i Sandra Smist (SP 3 L´dzi-
ny), 3.Jakub Gumulski i Krzysz-
tof Gumulski (SP Imielin), 4.
Marek Kuchciƒski i Kamil Mar-

tyniak (Âwietlica Socjoterapeu-
tyczna przy MOPS L´dziny), 5.
Mateusz Mikos i Wojciech Âwita-
∏a (SP 1 L´dziny):

b) w kategorii balonów niety-
powych (najciekawszych) :

1. Magda ˚urek (SP 3 L´dziny),
której model mia∏ kszta∏t jajka
wielkanocnego, 2. Micha∏ Kobiel-
ski (SP 13 Mys∏owice – Brz´czko-
wice, ale podopieczny Sylwii Ko-
mandery z SP 3 L´dziny), 3. Ewa
Ciesielska (SP 3 L´dziny).

Medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe wr´cza∏ prezes zarzàdu
powiatowego LOK, Stefan Sta-
choƒ, który szczególnie wylewnie
pogratulowa∏ zawodnikom ko∏a
modelarskiego w ho∏dunowskiej
SP 3 i ich instruktorce Sylwii Ko-
manderze nieoficjalnego, ale zde-
cydowanego zwyci´stwa dru˝y-
nowego w tych zawodach. (lem)

W Powiatowym Zespole Szkó∏ w L´dzinach,
od ponad czterech miesi´cy funkcjonuje kó∏ko
szachowe, a to za sprawà Janusza Gondzika
ze znanej szachowej rodziny Gondzików. 

- Jestem ojcem Szymona, jednego
z uczniów klasy I b w PZS i podczas jednej
z wywiadówek wychowawczyni tej˝e klasy
pani Bo˝enie Krzemieƒ oraz pani Danucie
P∏ucieƒczak zaproponowa∏em poprowadzenie
gratis zaj´ç pozalekcyjnych, na których uczy∏-
bym m∏odzie˝ gry w szachy – mówi pan Ja-
nusz. – Moja oferta zosta∏a entuzjastycznie
przyj´ta, z czego si´ bardzo ciesz´, bo od lat
ju˝ o tym marzy∏em – podkreÊla.

Aktualny w kó∏ku jest 31 uczniów, nie tyl-
ko z PZS, ale tak˝e z sàsiedniego Gimnzjum
nr 1. Janusz Gondzik uczy ich teorii szacho-
wych, a równolegle przeprowadza cotygo-
dniowe wewn´trzne turnieje systemem ka˝-
dy z ka˝dym. Po 15. zawodach prowadzi
zdecydowanie ¸ukasz Stok∏osa, przed wspo-
mnianym Szymonem Gondzikiem, Dawi-
dem Kleszczem oraz najlepszymi z dziew-
czàt Monikà Wartochowskà i Dorotà Dàb-
kowskà. Zaj´cia, na które przychodzà rów-
nie˝ osoby spoza kó∏ka, w tym nauczyciele
PZS, odbywajà si´ co piàtek w godz.14.00 –
17.00 w sali nr 35. (lem) 

Wieczorem 29 marca w sali widowiskowo-kinowej “Piast”,
zorganizowano “Wielkie granie II” pod patronatem Miejskiego
OÊrodka Kultury. Z pó∏godzinnymi mini koncertami wystàpi∏y
kolejno nast´pujàce zespo∏y muzyczne : Stars Show (kierowany
przez Franciszka Moskw´), Ars Nova (pod kierunkiem Sylwii
Witu∏y-Majchrzyk) – obydwa funkcjonujàce pod egidà l´dziƒ-
skiego MOK-u, Natural Wibration z Bierunia St. (lider Szymon
D∏ugajczyk), Experyment z L´dzin (lider Patrycjusz B∏otko), In
Spe (lider Micha∏ Musio∏) i Beast z Bierunia (liderujà bracia Bi-
gos). Za jedyne 2 z∏ fani muzyki m∏odzie˝owej z L´dzin i okolic
mogli wys∏uchaç, a tak˝e pobawiç si´ przed scenà przy wybu-
chowej mieszance muzycznej, wzbogaconej odjazdowymi efek-
tami laserowymi oraz bogatymi impresjami Êwietlnymi. Pomy-
s∏odawcà i g∏ównym organizatorem tej imprezy z ramienia l´-
dziƒskiego MOK-u by∏a Sonia Szymaƒska, a wspó∏organizato-
rem wspomniana S.Witu∏a-Majchrzyk. Obs∏ug´ dêwi´ku za-
pewni∏ F.Moskwa, a obs∏ug´ Êwiat∏a pan incognito. (lem)

Balonowa szko∏a
ho∏dunowska

Gondzikowe szachy w PZS

Wielkie
granie
Wielkie
granie


