
Kiedy by∏em dzieckiem, pa-
mi´tam jakie wra˝enie zrobi∏ na
mnie Pary˝. Nawet nie Luwr
i nie wie˝a Eiffla, ale korki na
szerokich drogach! Kilka lat póê-
niej korki pojawi∏y si´ w Warsza-
wie, a w latach 90. tak˝e w Kato-
wicach. Tychy ze swoimi szero-
kimi czteropasmówkami mia∏y
byç przeciw korkom zabezpie-
czone, ale dziÊ tak˝e w godzi-
nach szczytu stoi si´ tam na ron-
dach i po kilkanaÊcie minut.
A od jakiegoÊ czasu korek staje
si´ czymÊ coraz normalniejszym
na l´dziƒskiej ulicy. Ca∏kiem
niedawno w raji do kolejki sta-
∏em prawie ko∏o urz´du, ca∏kiem
niedawno korek na Êwiat∏a ko∏o
ho∏dunowskiej poczty koƒczy∏
si´ prawie ko∏o Pinocego.

Tak wi´c powoli utrudnienia
zwiàzane z ruchem samochodo-
wym dajà si´ we znaki i nam.
Niech jeszcze Ziemowit zacznie
wydawaç w´giel tak nieregular-
nie jak Piast, to ci´˝arówki z ca∏ej
Polski b´dà sta∏y po Ledzinach
jak dziÊ po Bieruniu. Czasem ich
sznur stoi ju˝ ko∏o Fiata, blokujàc
potem ca∏y Bieruƒ Nowy i wyjazd
do niego od strony Górek.

Dlatego czas najwy˝szy myÊleç
nad udra˝nianiem miejskiej ko-
munikacji. Z jednej strony sà oczy-
wiÊcie plany budowy mi´dzy L´-
dzinami a Imielinem nowej drogi
ekspresowej, ale daj jà Panie za
dziesi´ç lat. Z drugiej sà plany ja-
kiegoÊ w´z∏a komunikacyjnego
w okolicach DK-10 i ZamoÊcia, ale
i to melodia przysz∏oÊci.

Do tego komunikacja w stron´
Tychów. Ju˝ przywykamy, ˝e
w godzinach szczytu korek na
w´ze∏ wartog∏owski zaczyna si´
na czteropasmówce gdzieÊ w oko-
licach ZamoÊcia a najdalej Jaro-
szowic. Coraz wi´cej aut jadàc od
Sieiwerza, Sosnowca, do Tychów
skr´ca w L´dziny, ˝eby ten gi-
gantyczny korek ominàç. Dlatego
coraz wi´cej aut jedzie przez sta-
re L´dziny, ko∏o Wopienki, do
Bierunia. Wystarczy spojrzeç po
iloÊci „obcych” tablic rejestracyj-
nych w mieÊcie.

A przed l´dziƒskimi w∏adzami
ogromne wyzwanie, co zrobiç, ˝e-
by po mieÊcie si´ dobrze jeêdzi∏o.
Zw∏aszcza, jeÊli ma jeszcze przy-
byç sygnalizacji Êwietlnych, o co
zabiegajà radni. W planach – i to
ca∏kiem bliskich – jest na przy-
k∏ad wyasfaltowanie ulicy ˚e-
romskiego, która dziÊ jest bar-
dziej miedzà ni˝ drogà, ∏àczàcà
Smardzowice z Domkami Fiƒski-
mi. Ka˝de takie udro˝nienie sy-
tuacj´ poprawi. Ale nie ma si´ te˝
co oszukiwaç, jeÊli nie zostanie
stworzony jakiÊ sensowny system
sprzeda˝y w´gla drobnicowego
i odbierania go przez auta z ca∏e-
go kraju, to non stop b´dzie nam
grozi∏ komunikacyjny parali˝.

DYRDA

Dyrdyma∏ki

A auta stojà,
stojà stojà

Ulica L´dziƒska i Ho∏dunow-
ska do bezpiecznych nie nale˝à.
Zw∏aszcza w kilku miejscach.
W Ho∏dunowie ma samym koƒ-
cu, na skrzy˝owaniu z Gwarków,
ledwo sypn´∏o Êniegiem, znów
mamy co chwil´ st∏uczk´. Led-
wie ciut dalej sà pasy, po któ-
rych uczniowie biegajà do gim-
nazjum. A droga Êliska.

Problem bezpieczeƒstwa uczniów
pojawia sie tak˝e w okolicach SP 1.
Dzieci z ZamoÊcia, z okolic Sobie-
skiego, ¸anowej przechodzà tutaj
przez drog ,́ która ma doÊç wyraênie
„z górki” co bardzo wyd∏u˝a drog´
hamowania. Dlatego radni miejscy
w tych miejscach ch´tnie widzieliby
zamontowanie sygnalizacji Êwietl-
nej. Jako najlepszego chyba sposobu
na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa.

Kilka lat temu pojawili si´ w Êlà-
skich miastach „przeprowadzacze”.
U nas te˝. Panie, panowie rzadziej,
w odblaskowych fartuchach
i z wielkim znakiem „uwaga, dzie-
ci”. Doskona∏y pomys∏, ale tylko po-
zornie. Bo taki przeprowadzacz, le-
dwo zosta∏ zatrudniony, posta∏ tro-
ch´ na deszczu, na mrozie i szed∏ na
L-4. Na jego miejsce przychodzi∏ na-
st´pny, i te˝ szed∏ na L-4. W efekcie
na etatach by∏o sporo ludzi, a dzieci

po staremu biega∏y przez drog´ –
mówi komendant Stra˝y Miejskiej
Jan Hudzikowski. Dlatego wraz
z radnymi uwa˝a, ˝e Êwiat∏a sà naj-
lepszym rozwiàzaniem.

Obecnie montowane przez staro-
stwo czerwone spowalniacze nie
zdajà egzaminu. A sygnalizacja
Êwietlna, zamontowana ko∏o targo-
wiska, poczty i ho∏dunowskiej pod-
stawówki sprawdza si´ wyÊmieni-
cie. Do tego sà to Êwiat∏a na ̋ àdanie,
wi´c nie zwalniajà ruchu drogowe-
go, gdy przechodniów nie ma – do-
daje Hudzikowski, a Edward ˚o∏na,
wiceprzewodniczàcy RM dodaje: -
Dok∏adnie o takà samà chodzi nam
ko∏o pomnika i przy Gwarków.

Trudno jednak, ˝eby robi∏o to

miasto zwa˝ywszy, ˝e za drogi te –
jako powiatowe – odpowiada staro-
sta i on te˝ ma Êrodki na ich moder-
nizacj´. Jednak starosta o Êwiat∏ach
s∏yszeç nie chce. Amiast tego wice-

starosta Bernard Bednorz zapropo-
nowa∏... budow´ k∏adki nad drogà
w okolicach pomnika. Taka k∏adka
jest wprawdzie dro˝sza (automa-
tyczna sygnalizacja Êwietlna to oko-
∏o 100 tysi´cy, k∏adka nawet dwa ra-
zy tyle) ale za to... kompletnie bezu-
˝yteczna. Nic wi´c dziwnego, ˝e
wÊród radnych s∏ychaç oburzenie
na odpowiedê wicestarosty. (MP)

Komentarz:
Kto przy zdrowych zmys∏ach b´-

dzie si´ wspina∏ po schodach dwa
pi´tra w gór´, potem schodzi∏ dwa

pi´tra w dó∏, gdy obok sà normalne
pasy? Takà k∏adk´ pami´tam nad
ulicà Miko∏owskà w Tychach. Po
jednej stronie tej Miko∏owskiej by∏
mój ogólniak, „Norwid”, po dru-
giej sklep, do którego biegaliÊmy na
przerwach. 

Przemierzy∏em t´ tras´ setki ra-
zy, ale tylko raz, z ciekawoÊci, po
k∏adce, a poza tym zawsze biegiem
przez drog´. Wreszcie wszyscy zda-
li sobie spraw´, ˝e taka k∏adka nie
ma sensu i jà rozebrali. Teraz po-
wiat ma taki pomys∏ dla L´dzin?
Nie zamierzam byç z∏oÊliwy, ale
niech spróbujà wybudowaç takà
k∏adk´ w Bieruniu Nowym, nad
Warszawskà, a ciekawe co im
mieszzkaƒcy powiedzà?

Z drugiej strony licz´, ˝e radni
nie wpadnà w „Êwietlny sza∏”.
Znam miasta gdzie Êwiate∏ nausta-
wiano bez umiaru i je˝d˝enie tam
autem to prawdziwa mord´ga.
W L´dzinach ruch autem potrafià
ju˝ nieêle spowolniç tory, a w godzi-
nach szczytu Êwietnie widaç jak ko-
rek na tory nak∏ada si´ z korkiem
na Êwiat∏a ko∏o targu. Fatalnie by-
∏oby gdyby takich korkotwórczych
Êwiate∏ nastawiano w L´dzinach co
sto czy dwieÊcie metrów.

Dariusz Dyrda

Naprawd´ nie chodzi o atak na powiat, ale...

Dajcie nam Êwiat∏a

W∏aÊnie rozpisano dwa l´dziƒ-
skie konkursy, w których do wy-
grania sà dwa cyfrowe aparaty.
A do tego mo˝na si´ na sta∏e wpi-
saç w histori´ miasta – bo jeden
z konkursów dotyczy maskotki,
która b´dzie jednym z symboli L´-
dzin. Konkurs ten adresowany jest
wprawdzie do dzieci i m∏odzie˝y,
ale w∏adze miasta liczà, ˝e tak˝e
wÊród tak m∏odych mieszkaƒców
mo˝e pojawiç si´ niezwykle cieka-
wy pomys∏.

- Wiem, ˝e adresatami takich
konkursów cz´sto sà zawodowi
plastycy, ale my bardziej szukamy
pomys∏u ni˝ wykonania. Kiedy po-
mys∏ ju˝ b´dzie, zawsze jakiÊ zawo-
dowiec mo˝e go troch´ poprawiç –
mówi przewodniczàcy Rady Mia-
sta Piotr Gorzeƒ.

Natomiast w drugim z konkur-
sów do wygrania jest aparat profe-
sjonalny, lustrzanka. Ale trudno
si´ dziwiç, zwa˝ywszy, ˝e „L´dziƒ-
skie pejza˝e jest to konkurs foto-
graficzny, i ju˝ nie tylko dla dzieci.

Szerzej o obu konkursach
na stronie 7.

L´dziƒskie konkursy 
- dwa cyfrowe aparaty

13 listopada, w trakcie zebrania
cz∏onków i sympatyków L´dziƒ-
skiego Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepe∏nosprawnych i Ich Ro-
dzin, wiceprezes Jerzy Wodzisz po-
informowa∏, ˝e zarzàd stowarzy-
szenia chce zorganizowaç otwarte
spotkanie z przedstawicielami
w∏adz miasta, a w szczególnoÊci
z burmistrzem Wies∏awem Stam-
browskim.

Dzisiaj ju˝ wiadomo, ˝e spotka-
nie, db´dzie si´ w dniu 11 grudnia
2007 r. (wtorek) i b´dzie poÊwi´-
cone nast´pujàcym problemom
osób niepe∏nosprawnych: bariery
architektoniczne, miejsca parkin-
gowe, za∏atwianie spraw w Urz´-
dzie Miasta.

- Spotkanie rozpocznie si´ o go-
dzinie 16. 00. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich zainteresowa-

nych, przede wszystkim osoby
niepe∏nosprawne, tak˝e te nie
nale˝àce do naszego stowarzy-
szenia – mówi Krystyna Cuber,
szefowa Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych
i Ich Rodzin Natomiast bur-
mistrz prosi o zastanowienie si´
i przygotowanie konkretnych py-
taƒ i propozycji w tematach wy-
mienionych wy˝ej. (mp)

Porozmawiajà z burmistrzem

Górniczej Braci 
z okazji Barbórki ˝yczymy

Szcz´Êç Wam Bo˝e
wydawnictwo MEGA PRESS II

Izabela i Dariusz Dyrda
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Coraz cz´Êciej twierdzi si´,
˝e o bogactwie regionu, paƒ-
stwa, miasta nie decydujà su-
rowce naturalne, po∏o˝enie
geograficzne, ani nawet infra-
struktura gospodarcza. Czyli
o bogactwie L´dzin nie decy-
duje to, czy jest u nas kopalnia
i inne fabryki, tylko to, jaki po-
ziom wiedzy i przygotowania
zawodowego majà L´dzinianie.

Wychodzàc z takiego za∏o˝enia
Unia Europejska wyda∏a decyzj´
w sprawie realizacji Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Je-
go istotà jest, mówiàc najproÊciej
poprawa przygotowania zawodo-
wego i aktywnoÊci zawodowej
mieszkaƒców. L´dziny postanowi-
∏y skorzystaç z pieni´dzy na „Ka-
pita∏ Ludzki”, gdy˝ w programie
tym 85 procent pieni´dzy pochodzi
z Unii Europejskiej a tylko 15 pro-
cent ze Êrodków krajowych. A po-
niewa˝ na “Kapita∏ Ludzki” w na-
szym kraju jest a˝ 11,5 miliarda
euro, mo˝na z tych Êrodków coÊ
uszczknàç dla miasta.

- Nam chodzi zw∏aszcza o te
Êrodki, które mogà pozyskaç tere-
ny wiejskie, czyli gminy do 25 ty-
si´cy mieszkaƒców - mówi Mariola
Jaromin z wydzia∏u promocji urz´-

du miasta - Kapita∏ Ludzki jest tak
skonstruowany, ˝e Urzàd Miasta,
jako jednostka samorzàdu teryto-
rialnego ma ograniczone mo˝liwo-
Êci wyst´powania o Êrodki na roz-
wój zasobów ludzkich w ramach
tego Programu.

Mo˝e natomiast wyst´powaç ja-
ko partner, wspierajàc lokalne or-
ganizacje i stowarzyszenia w reali-
zacji ich projektów. Dlatego posta-
nowiliÊmy wraz ze starostwem
i innymi gminami naszego powiatu
podpisaç porozumienie, lokalne
partnerstwo, na mocy którego
wspólnie b´dziemy zabiegali o te
Êrodki. Sk∏adanie wniosków w ra-
mach partnerstwa podmiotów po-
zarzàdowych i samorzàdowych po-
zwala na zmniejszenie wk∏adu
w∏asnego oraz tworzenie szerszej
gamy projektów, niemo˝liwych
w ramach jednej gminy. Na przy-
k∏ad w∏aÊnie w konkursie do-
tycz?cym oddolnych inicjatyw edu-
kacyjnych na terenach wiejskich
nie trzeba wykazywaç wk∏adu w∏a-
snego, a mo˝na pozyskaç do 50 ty-
si´cy z∏otych.

Rada Miasta L´dziny podj´∏a ju˝
uchwa∏´ intencyjnà, wyra˝ajàcà
wol´ ubiegania si´ o pieniàdze
z Kapita∏u Ludzkiego.

Kapita∏ ludzki - to nie tylko slogan

Partnerstwo w powiecie

Nasz tekst z ubieg∏ego numeru
„Za ma∏o na zimowe drogi” wywo-
∏a∏ we w∏adzach powiatowych reak-
cj´ obronnà. Polemika ukaza∏a si´
w biuletynie powiatu, tak˝e
„Echo” poruszy∏o temat w sposób
wygodny dla starostwa. Choç fak-
tem jest, ˝e wysz∏o mo˝e i niezbyt
fortunnie, kiedy wiceburmistrz
Mariusz ˚o∏na zapowiada staro-
Êcie, ̋ e umowa na utrzymanie dróg
zostanie przez miasto wypowie-
dziana, a chwil´ póêniej burmistrz
Wies∏aw Stambrowski t´ umow´
podpisuje. „Echo” twierdzi, ˝e to
efekt ba∏aganu w urz´dzie, nato-
miast Mariusz ˚o∏na mówi: - Jak
Êwiat Êwiatem podstawowa techni-
ka negocjacyjna polega na tym, ˝e-
by groziç nie podpisaniem umowy.
To te˝ robi∏em, ostatecznie jednak
zdecydowaliÊmy, ˝e umow´ podpi-
sujemy.

W umowie tej miasto zobowiàzu-
je si´ samo dbaç o utrzymanie w L´-
dzinach dróg powiatowych, bioràc
na to od powiatu za rok 118 000 z∏o-
tych. Mariusz ˚o∏na twierdzi, ˝e to
za ma∏o, natomiast starostwo uwa-
˝a, ˝e to du˝o, tylko Ledziny êle ty-
mi pieni´dzmi gospodarujà.

Wolno tak oczywiÊcie w∏adzom
powiatu udawaç, ale nie powinny
pisaç nieprawdy. A mamy do czy-
nienia z manipulacjà w tekÊcie
„Niech im zima lekkà b´dzie”,
gdzie powiat twierdzi, ˝e L´dziny
otrzymujà na utrzymanie dróg wi´-
cej ni˝ inni.

Powiat porównuje, ˝e w latach
2002-2006 na zimowe utrzymanie
dróg gminy dostawa∏y: Bieruƒ 49
tysciecy, Imielin 27 tysi´cy, Bojszo-
wy 52 tysiàce, Che∏m 17 tysi´cy
a L´dziny najwi´cej, bo prawie 66

tysi´cy. Te liczby sà prawdziwe,
tylko trzeba jeszcze wiedzieç, na co
si´ je wydaje.

- W L´dzinach dróg powiatowych
jest zdecydowanie najwi´cej, wi´c
jak si  ́ podzili kwot  ́ przez kilome-
try, to wychodzi ˝e w innych gmi-
nach powiat na kilometr drogi daje
od dwóch do dwóch i pó∏ tysiàca z∏o-
tych, a w L´dzinach tylko 1811. A co,
u nas zima jest s∏absza ni  ̋w Bieru-
niu? - pyta wiceprzewodniczàcy l´-
dziƒskiej Rady Edward ˚o∏na.

W swej polemice przedstawiciel
powiatu oburza si´ tak˝e, o nasze
twierdzenie, ˝e starostwo nie dba
o drogi a buduje sobie pa∏ac czyli
siedzib´ na Âcierniach. Przedstawi-
ciel starostwa twierdzi, ˝e przecie˝
powiat na to staç, a Ledziny powin-
ny byç wdzi´czne, ˝e najpierw wy-
remontowano na przyk∏ad obiekt
starego Piasta, czyniàc z niego po-
woli jednà z wizytówek L´dzin..

Ma racj´, ˝e L´dziny powinny
byç wdzi´czne – ale te˝ bez wàtpie-
nia sà. Tak˝e my w „L-t!” pisali-
Êmy z uznaniem o tej inwestycji.
Jednak˝e nasz tygodnik, podobnie
jak wielu l´dziƒskich mieszkaƒców

i radnych uwa˝a, ˝e powiat ma pil-
niejsze zadania ni˝ budowanie no-
wej siedziby.

Przedstawiciel powiatu pisze na
koniec w polemice, ˝e nasz artyku∏
dziwi i martwi, gdy˝ „agresja i atak
nigdy nie by∏y formà kontaktów
wÊród spo∏ecznoÊci naszego powia-
tu. Lepiej wspó∏pracowaç, by wi´cej
po˝ytecznego zrobiç dla mieszkaƒ-
ców”. To te˝ prawda, tylko nasz ar-
tyku∏ nie by∏ agresjà i atakiem a je-
dynie dopominaniem si´ o l´dziƒ-
skie sprawy. Najgorszà formà
wspó∏pracy i kontaktów jest bo-
wiem udawanie ˝e wszystko gra
i uÊmiechanie si´ do siebie, kiedy
tak naprawd´ wzajemnie jesteÊmy
na siebie wÊciekli. ˚eby wspó∏pra-
cowaç trzeba najpierw kawa na ∏a-
w´ wy∏o˝yç swoje ˝ale i wàtpliwo-
Êci. Smutne, ˝e ktoÊ te ˝ale nazywa
„atakiem i agresjà”.

JeÊli jednak ka˝de dopominanie
si´ L´dzin o swoje odbierane jest
w starostwie jako atak, to trudno
si´ dziwiç, ˝e coraz wi´cej miesz-
kaƒców uwa˝a ten powiat za niepo-
trzebny...

Dariusz Dyrda

- Szanse sà bardzo du˝e, w obec-
nych programach Unii Europej-
skiej jest bardzo du˝o pieni´dzy.
Dzi´ki temu mo˝liwoÊci za∏apania
si´ na unijne dotacje majà tym ra-
zem nie tylko projekty bardzo do-
bre, ale tak˝e Êrednie. Dlatego bar-
dzo goràco namawiamy paƒstwa na
pisanie aplikacji i zabieganie o Êrod-
ki unijne, naprawd´ warto. Ka˝dy
powinien postaraç si´ uszczknàç
coÊ z tego wielkiego tortu dla siebie
– to zdanie, nieco tylko zmodyfiko-
wane na ró˝ne sposoby, kilkakrot-
nie s∏yszeli l´dziƒscy przedsi´bior-
cy, którzy w piàtek 23 listopada zja-
wili si´ w urz´dzie miasta. Mówi∏
o tym wiceburmistrz Mariusz ˚o∏-
na, mówi∏, Zygmunt Folta prezes
Centrum Badaƒ i Dozoru Górnic-
twa Podziemnego a zarazem wice-

prezes Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach, mówili eksperci
tej Izby.

Bo cykliczne spotkanie l´dziƒ-
skich biznesmenów tym razem po-
Êwi´cone by∏o w∏aÊnie ubieganiem
si´ o Êrodki unijne.

- Cz∏owiek si´ cz´sto zastana-
wia, czy by o nie spróbowaç wy-
stàpiç, a takie przekonywanie do-
daje wiary, ˝e si´ uda – mówi Ta-
deusz Szkar∏at, prezes Agencji
Ochrony Mienia „Ziemowit”, sta-
∏y goÊç na tych spotkaniach. Jak
twierdzi teraz dok∏adnie wie kto
(czyli w∏aÊnie RIG) mo˝e byç po-
mocny w tworzeniu projektu
unijnego.

Jednak˝e eksperci RIG-u jedno-
czeÊnie namawiajàc, ostrzegajà te˝,
˝e programy unijne sà tak skon-

struowane, ˝e kiedy dotacja zosta-
nie przyznana, to najpierw trzeba
Êrodki wydaç, a dopiero potem Unia
je zwróci. Trzeba wi´c mierzyç pla-
ny do swoich mo˝liwoÊci finanso-
wych, nie na wyrost. Zarazem jed-
nak w RIG-u dzia∏a punkt konsul-
tacyjny, w którym mo˝na si´ sporo
dowiedzieç o szansach swojego po-
mys∏u oraz o tym, jak projekt napi-
saç. JeÊli jednak chce si´, ˝eby RIG
zrobi∏ to za nas, wtedy to ju˝ nie jest
bezp∏atna konsultacja.

- To oferta nie tylko dla obecnych
firm, ale tak˝e dla tych, którzy do-
piero myÊlà nad jej za∏o˝eniem.
Dlatego to o czym mówiliÊmy nie
dotyczy w L´dzinach tylko tych kil-
kudziesi´ciu ludzi, którzy byli na
zebraniu – mówi wiceburmistrz
Mariusz ˚o∏na.

To nie by∏ atak tylko zwyczajnie ˝ale nad nierównym traktowaniem

Jeszcze o drogach

Jak najwi´cej europejskiego tortu dla siebie

Listopadowe spotkanie
przedsi´biorców



Dzieci i m∏odzie˝ do lat 16
mogà wziàç udzia∏ w konkursie
Miejskiego OÊrodka Kultury
“Figurka do szopki bo˝onaro-
dzeniowej”. Figurki mo˝na wy-
konaç w dowolnym materiale
(masa solna, glina, papier, ga∏-
ganki itp.) - nie mogà byç jed-
nak mniejsze ni˝ 20 cm. Praca
powinna mieç tytu∏, byç popisa-
na imieniem i nazwiskiem,
szko∏à oraz adresem i ewentual-
nie telefonem.

Termin dostarczenia prac do
siedziby MOK-u mija 12 grudnia,
a ju˝ 14 grudnia jury oceni je

w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkolaki i klasy I-III, klasy
IV-VI oraz gimnazjaliÊci.

3
temat na czasie

Lędziny Teraz

Poszukujemy ch´tnych kobiet i m´˝czyzn, 
niezale˝nie od wieku, do pracy w supermarkecie 

TESCO na terenie L´dzin
Do zaoferowania mamy 

nast´pujàce stanowiska pracy:
Zast´pca kierownika sklepu

Pracownik ds. zapasów
Sprzedawca-kasjer

Niezb´dnym warunkiem jest posiadanie ksià˝eczki
sanitarno-epidemiologicznej

DoÊwiadczenie w handlu b´dzie dodatkowym atutem

Ch´tnych prosimy o dostarczenie aplikacji na adres:
L´dziny ul. L´dziƒska 47 (by∏y Dom Górnika) 
lub przes∏anie pocztà elektronicznà na adres

34210sto@pl.tesco-europe.com

W ramach Akcji Zima w L´dzinach obowiàzujà ró˝ne standardy odÊnie˝ania.
Dobrze jest, aby mieszkaƒcy wiedzieli, która droga jak musi byç utrzymywana.

- Bo nie ma cudów, w razie nag∏ych mocnych opadów ˝adne s∏u˝by nie zdà˝à
wszystkiego udra˝niaç jednoczeÊnie. Wtedy obowiàzuje jakaÊ kolejnoÊç. Poza tym
drogi g∏ówne muszà byç utrzymywane tak, by ruch tutaj odbywa∏ si´ p∏ynnie, czy-
li bez go∏oledzi czy zwa∏ów Êniegu, na drogach bocznych zaÊ trzeba zadbaç, ˝eby
po prostu by∏y przejezdne – mówi Bernadetta Stachoƒ p.o.prezesa spó∏ki Ekorec.

Chodniki: R¢CZNE ODÂNIE˚ANIE I POSYPYWANIE PIASKIEM
Wzd∏u˝ ulic miejskich: ∏àcznik ul. Lewandowskiej i Wandy, chodnik ul. Palmo-

wa, chodnik ul. Ruberga, ul. Fredry – targowisko, ul. Paderewskiego od SP 1 do
ul. Pokoju, ul. Bracka (boczna), zatoki przystankowe.

Wzd∏u˝ ulic powiatowych: ul. L´dziƒska od kolejki do RONDA w∏àcznie, ul. Po-
koju od wiaduktu do dworca autobusowego oraz od by∏ego sklepu S do stacji pa-
liw, ul. Oficerska w systemie interwencyjnym.

DROGI - AKCJA ZIMA 2007/2008
Wykaz ulic miejskich z podzia∏em na trzy standardy zimowego utrzymania dróg

STANDARD I – pierwsza kolejnoÊç odÊnie˝ania
ulice: L´dziƒska, Ho∏dunowska, Gwarków, Murckowska, Pokoju, Szenwalda,

Go∏awiecka, Zawiszy Czarnego, Kontnego, Jagielloƒska, Oficerska, Wygody, Za-
moÊcie, Zamkowa, U∏aƒska, Ziemowita, Dzikowa. oraz trasy przejazdu komunika-
cji miejskiej ulice: Zakole, Paderewskiego, Zabytkowa, ¸anowa, Fredry, Sobie-
skiego – „na czarno”

STANDARD II – druga kolejnoÊç odÊnie˝ania
ulice: Ekonomiczna, Grunwaldzka, Lewandowskiej, Mickiewicza, S∏owackiego,

Waryƒskiego, Wandy, Szewczyka, Palmowa, 25-lecia, 30-lecia, Ruberga, Pod-
miejska, Ks. Kupilasa, Ks. G∏ucha, Bracka, Reja, Ca∏a – „ na bia∏o” - skrzy˝owa-
nia, podjazdy, przejÊcia dla pieszych w/w ulic „ na bia∏o + posypywanie piaskiem”

STANDARD III – trzecia kolejnoÊç odÊnie˝ania
Wszystkie pozosta∏e ulice odÊnie˝ane – „ na bia∏o”
Ulice III-go standardu odÊnie˝ane b´dà w systemie interwencyjnym.
Drogi standardu pierwszego majà byç odÊnie˝one do czterech godzin, a do

dwóch godzin po zakoƒczeniu opadów posypane solà, drogi drugiej kolejnoÊci do
czterech godzin odÊnie˝one, a drogi trzeciej kolejnoÊci odÊnie˝one w ciàgu sze-
Êciu godzin po zg∏oszonej interwencji.

- Przy czym sà to nasze l´dziƒskie standardy, prosz´ aby mieszkaƒcy nie my-
lili tego z obowiàzujàcymi w kraju kategoriami odÊnie˝ania dróg – mówi prezes
Stachoƒ.

Akcja Zima na drogach

Ca∏odobowe dy˝ury drogowców
Mimo ró˝nych perturbacji w ostatnich tygodniach gminna spó∏ka Ekorec

nadal b´dzie dbaç zimà o wszystkie l´dziƒskie drogi, zarówno gminne jak i
powiatowe. Ju˝ w tej chwili trwa zima, i dlatego w spó∏ce ju˝ dzia∏a ca∏odobowy

ca∏odobowy numer zg∏oszeƒ interwencyjnych dotyczàcych „Akcji zima”:

Numer ten to (0-)32 216 60 20
a odbierany jest w bazie spó∏ki przy ul. Fredry 98

Burmistrz Miasta L´dziny informuje, i˝ na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie Urz´du
Miasta L´dziny przy ul. L´dziƒskiej 55, 43-143 L´dziny - na okres 21 dni – tj. od
dnia 5 listopada 2007 r. do dnia 26 listopada 2007 r. - wywieszony zosta∏: wy-
kaz nieruchomoÊci b´dàcej w∏asnoÊcià Gminy L´dziny a przeznaczonej do zby-
cia, stanowiàcy za∏àcznik Nr 1 do Zarzàdzenia Nr 0151/205/07 Burmistrza Miasta
L´dziny z dnia 5 listopada 2007 r. 

O G ¸ O S Z E N I E

Oryginalnà form´ mia∏y zaj´-
cia lekcyjne w ho∏dunowskim
Gimnazjum nr 2 z Oddzia∏ami
Integracyjnymi w piàtek 16 li-
stopada. Najpierw w sali gimna-
stycznej zgromadzi∏a si´ ca∏a
spo∏ecznoÊç szkolna, a˝eby ob-
serwowaç przyk∏adowe pokazy
udzielania pierwszej pomocy po-
szkodowanym przez pracowni-
ków profesjonalnej firmy ratow-
nictwa medycznego “Medica-
Marta Felsztyƒska” z Bielska
Bia∏ej.

M∏odzie˝ obejrza∏a równie˝ krót-
kie filmy prezentujàce typowe sy-
tuacje zagra˝ajàce zdrowiu bàdê
˝yciu m∏odych ludzi.

Nast´pnie uczniowie udali si´
z nauczycielami do izb lekcyjnych,
gdzie pod kierunkiem wspomnia-
nych ratowników uczestniczyli
w praktycznych szkoleniach s∏u˝à-
cych zdobywaniu umiej´tnoÊci za-
chowania si´ w stanach zagro˝enia
˝ycia i zdrowia oraz udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym.

Szkolenia odbywa∏y si´ w trzech
blokach tematycznych:nag∏e stany
i zagro˝enie ˝ycia, ewakuacja i po-
zosta∏e stany, urazowoÊç i powia-
damianie ratunkowe.

Ten nietypowy przebieg zaj´ç
ho∏dunowscy gimnazjaliÊci za-

wdzi´czajà staraniom szeÊcioosobo-
wej grupie wolontariuszy z Banku
Handlowego w Warszawie S.A. -
Robertowi Marszo∏kowi - pomys∏o-
dawcy akcji oraz Halinie Tarnaw-
skiej, Waldemarowi Âliwce, Arturo-
wi Parkiecie, Krzysztofowi Wypu-
ko∏owi i Ryszardowi Gadowskiemu.

W odpowiedzi na wrzeÊniowy
apel Fundacji Bankowej im.Leopol-
da Kronenberga o zg∏aszanie pro-
jektów do realizacji w ramach pra-
cowniczego wolontariatu, og∏oszo-

ny na jej stronie internetowej,
opracowali oni projekt pt.”Czym
skorupka za m∏odu... - nauczmy
m∏odzie˝ ratowaç ˝ycie”, przezna-
czony do realizacji w∏aÊnie w G 2
L´dziny.

- WybraliÊmy t´ szko∏´ ze wzgl´-
du na jej ró˝norakie osiàgni´cia dy-
daktyczno-wychowawcze i posiada-
nia klas integracyjnych, a tak˝e na
gotowoÊç do Êcis∏ej wspó∏pracy ze
strony dyrektora placówki Henry-
ka Barcika i kadry pedagogicznej -
podkreÊla R. Marszo∏ek. - Powy˝-
szy projekt zg∏osiliÊmy do konkur-
su “Wolontariusze na bank”, któ-
rego kapitu∏a przyzna∏a na jego
zrealizowanie odpowiednie Êrodki
finansowe ze wspomnianej funda-
cji - dopowiada.

Z okazji dnia wolontariatu pra-
cowniczego przypadajàcego na so-
bot´ 17 listopada zrealizowano
w ca∏ym kraju 51 tego typy projek-
tów sfinansowanych w∏aÊnie przez
Fundacj´ Bankowà im.Leopolda
Kronenberga na ∏àcznà kwot´ 241
tys.z∏. Tego dnia W ramach akcji,
na terenie ca∏ej Polski, 1200 wolon-
tariuszy realizowa∏o szkolenia dla
spo∏ecznoÊci lokalnych. (dd)

åwiczenia jak ratowaç ludzkie ˝ycie

Czym skorupka
za m∏odu...

Kiedy w tym
samym dniu çwi-
czeƒ ratowania
˝ycia na parkin-
gu obok Alberta
làdowa∏ Êmig∏o-
wiec ratownic-
twa medycznego,
wszyscy którzy
wiedzieli o çwi-

czeniach sàdzili, ˝e helikopter po prostu jest ich superatrakcjà. Nic jed-
nak bardziej mylnego, helikopter przylecia∏ nie na ˝adne manewry, lecz
ratowaç ludzkie ˝ycie. Chodzi∏o dok∏adnie o ˝ycie Janusza Rudola, za-
mieszkujàcego w budynku obok Alberta. Janusz uleg∏ ci´˝kiemu popa-
rzeniu i musia∏ jak najszybciej trafiç na s∏ynnà si´mianowickà “oparze-
niówk´”. S∏u˝ba zdrowia zareagowa∏a jak na Europ´ przysta∏o.

A helikopter naprawd´

Konkurs na figurk´ do
szopki bo˝onarodzeniowej

reklama
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Lędziny Teraz Lędziny Teraz

Gala z okazji jubileuszu 75-lecia
l´dziƒskiego sportu, po∏àczona z ob-
chodami 10-lecia Miejskiego Klubu
Sportowego, zgromadzi∏a 26 paê-
dziernika w sali widowiskowo-kino-
wej Piast stu kilkudziesi´ciu by∏ych
i aktualnych sportowców oraz dzia-
∏aczy miejscowych klubów bàdê sek-
cji reprezentujàcych ∏àcznie trzyna-

Êcie dyscyplin sportowych, a tak˝e
goÊci honorowych.

Imprez´ prowadzi∏ radny Emil
Piàtek, przewodniczàcy komitetu
organizacyjnego obchodów jubile-
uszu. Dzieje l´dziƒskiego sportu,
g∏ównie pi∏ki no˝nej, w telegraficz-
nym skrócie, przedstawi∏ Piotr Ja-
nasik, obecny prezes MKS-u. Na-

st´pnie przedstawiciele Âlàskiego
Zwiàzku Pi∏ki No˝nej, W∏adys∏aw
Dro˝d˝al i Kazimierz Nowak, wr´-
czyli odznaki osobom zas∏u˝onym
dla l´dziƒskiego pi∏karstwa. Bràzo-
we odznaki PZPN przyznano same-
mu klubowi MKS L´dziny i po-
przedniemu prezesowi tego klubu
Romanowi Piekorzowi, natomiast

z∏ote odznaki ÂZPN otrzymali Emil
Piàtek, Edward Urbaƒczyk, Ry-
szard Nieszporek, Henryk Kostka,
Kazimierz Rozmys∏owski, Zbi-
gniew Szulc i Piotr Janasik, srebr-
ne Dariusz Szabraƒski, Miros∏aw
Wowro, Stanis∏aw Figiel, Mariusz

˚o∏na i Jerzy Konieczny, a bràzowà
Artur Toborek.

Z kolei wr´czyli oni pamiàtkowe
numerowane ksià˝ki “80 lat OZPN
Katowice” za zas∏ugi w rozwoju Êlà-
skiej pi∏ki no˝nej oÊmiu osobom: Au-
gustynowi Uszokowi, Wies∏awowi
Stambrowskiemu, Edwardowi Ka-
izerowi, Romanowi Matyskowi, An-
drzejowi Furczykowi, Stefanowi
Gondzikowi i Miros∏awowi Leszczy-
kowi. Ksià˝k´ t´ przyznano te˝ nie-
obecnemu na uroczystoÊci poprzed-
niemu l´dziƒskiemu burmistrzowi
W∏adys∏awowi Trzciƒskiemu.

Decyzjà burmistrza Wies∏awa
Stambrowskiego i zarzàdu MKS-
u przyznano 30 pamiàtkowych me-
dali “X-lecia MKS L´dziny w roku
jubileuszu 75-lecia l´dziƒskiego
sportu”. Oprócz ÂZPN i Podokr´gu
Tychy, tak˝e pi∏karzowi-legendzie
Gerardowi CieÊlikowi, który w la-
tach 60-tych trenowa∏ I dru˝yn´
Górnika L´dziny, Henrykowi Losce
- by∏emu kierownikowi i mened˝ero-
wi tej˝e dru˝yny, ks.Jerzemu Gopp-
kowi - emerytowanemu l´dziƒskie-
mu proboszczowi i by∏emu kapela-
nowi Êlàskiego sportu, ks. dziekano-
wi Józefowi Przybyle, by∏ym preze-
som i najbardziej zas∏u˝onym pi∏ka-
rzom miejscowego klubu.

W imieniu wszystkich odznaczo-
nych i wyró˝nionych w∏adzom miasta
i MKS-u podzi´kowa∏ Dariusz Sza-
braƒski, najbardziej bramkostrzelny
napastnik l´dziƒskiego klubu pi∏kar-
skiego, który zdoby∏ w rozgrywkach
ligowych ∏àcznie a  ̋199 goli.

Prowadzàcy gal´ E.Piàtek
przeprosi∏ wszystkich zebra-
nych, i˝ zaplanowana prezen-
tacja jubileuszowej ksià˝ki
“Talenty z Sahary, czyli hi-
storia l´dziƒskiego sportu”
odb´dzie si´ ze wzgl´dów

technicznych w póêniejszym
terminie.

Nast´pnie Józef Brom i Zygfryd
Matysek zaprezentowali swój 9-mi-
nutowy film, sk∏adajàcy si´ z wybra-
nych fragmentów meczów dru˝yny
pi∏karskiej Górnika L´dziny w sezo-
nie 1993/1994, kiedy to l´dzinianie
po raz drugi w historii awansowali
do III ligi.

Gerard CieÊlik wr´czy∏ prezesowi
MKS-u, P.Janasikowi, pamiàtkowà
pi∏k  ́z podpisami pi∏karzy Ruchu Cho-
rzów, a za chwiĺ  otrzyma∏ pamiàtko-
wà pi∏k  ́od prezesa Fundacji Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
w L´dzinach, Andrzeja Kostyry.

Podzi´kowania za zaproszenie na
gal´ i uhonorowanie ich wyrazili
m.in. wspomniani G. CieÊlik, H. Lo-
ska i ks. J. Goppek.

W∏adze miasta uhonorowa∏y te˝
obecny zarzàd MKS L´dziny, a pre-
zesi okolicznych klubów pi∏karskich
z∏o˝yli na r´ce prezes Janasika oko-
licznoÊciowe bukiety kwiatów, pu-
chary, upominki i serdeczne gratula-
cje dla MKS-u z okazji jubileuszu.

W programie artystycznym uro-
czystoÊci wystàpi∏ dziewcz´cy zespó∏
wokalny Stars Show pod kierunkiem
Franciszka Moskwy, dzia∏ajàcy pod
egidà Miejskiego OÊrodka Kultury
oraz prowadzone przez Alin  ́Bielec:
zespó∏ taneczny At Full Speed z G 1
L´dziny i grupa taneczna z MOK-u.

- No có ,̋ ∏za si  ́w oku kr´ci, ale
mam nadziej́ , ˝e wszystko co najlep-
sze w l´dziƒskim sporcie jeszcze przed
nami - podsumowa∏ gal  ́ E. Piàtek

i zaprosi∏ wszystkich w imieniu orga-
nizatorów do sali sesyjnej Urz´du
Miasta na symbolicznà lampk  ́wina
i pocz´stunek. Przy szwedzkim stole
d∏ugo jeszcze wspominano minione
sportowe sukcesy, ale i pora˝ki. Zasta-
nawiano si  ́ co czyniç, a˝eby dzieci

garn´∏y si´ do sportu bàdê kiedy
I dru˝yna pi∏karska, w której przewa-
˝ajà bardzo m∏odzi wychowankowie
obecnego jej trenera Kazimierza Roz-
mys∏owskiego, b´dzie mia∏a szans´
znów awansowaç do III ligi. I trener
i prezes Janasik sàdzà, ˝e awans ten
stanie realny za 5-7 lat.

Jeszcze przed wejÊciem na sal´
Piast wszyscy oficjalnie zaproszeni
uczestnicy gali otrzymali suweniry -
miejskie wydawnictwa ksià˝kowe
i znaczki klubowe, a 100 wyró˝nio-
nych osób tak˝e okolicznoÊciowe
proporczyki MKS-u.

Jerzy Konieczny

L´dziny dorobi∏y si´ kolejnej ksià˝ki poÊwi´conej mia-
stu. A dok∏adnie jednej z dziedzin ˝ycia tego miasta –
czyli jego sportu. Ksià˝ka „Talenty z Sahary” powsta∏a
na okolicznoÊç jubileuszu 75-lecia tego sportu, chocia˝
jak ju˝ na wst´pie czytamy, okazuje si´, ̋ e pierwszy klub
w L´dzinach wcale nie zaczà∏ dzia∏aç 75, lecz 76 lat te-
mu. Potem dowiadujemy si´ jeszcze wielu ciekawych
rzeczy. A ju˝ na pewno dzi´ki tej ksià˝ce nie zniknie z l´-
dziƒskiego s∏ownika termin „Sahara”, którym przez
dziesi´ciolecia okreÊla si´ boisko przy Asnyka. „Sahara”
bo gdy by∏y upa∏y, to nad piaszczystym placem do pi∏ki
unosi si´ kurz.

Autorem ksià˝ki jest redaktor naczelny „Ledzin-te-
raz!” Dariusz Dyrda. A raczej autorem pierwszej jej cz´-
Êci, reporta˝owej. Bo druga – monograficzna – zosta∏a
napisana przez Miros∏awa Leszczyka i Jerzego Koniecz-
nego. Ta pierwsza cz´Êç ledwie si´ pojawi∏a, wywo∏a∏a
wiele kontrowersji.

- Pisa∏em histori´ l´dziƒskiego sportu prawdziwie, tak
jak jà widz´, tak jak mi jà odpowiadano, a nie patrzàc na
politycznà poprawnoÊç. Pisa∏em dla tych, którzy za kil-
kadziesiàt lat b´dà chcieli wiedzieç „jak to wtedy ze spor-
tem by∏o” a nie zastanawiajàc si´, kto si´ obrazi, kto si´
poczuje ura˝ony. Napisanie tej ksià˝ki urzàd zamówi∏
u mnie, a przecie˝ nikt, kto zna moje pisanie, moje dzien-
nikarstwo, nie móg∏ spodziewaç si´, ˝e b´dzie to grzecz-
na monografia, która wszystkich pog∏aszcze. I uwa˝am,
˝e dobrze wykona∏em swojà prac´, ksià˝k´ podobno czy-
ta si´ jak dobrà powieÊç – mówi Dariusz Dyrda.

Ocen´ t´ potwierdzajà wielkie postaci polskiego spor-
tu. O „Talentach z Sahary” bardzo pozytywnie wyra˝a
si´ legenda polskiego futbolu Gerard CieÊlik, s∏awny ko-
mentator sportowy... Szaranowicz i inni. Gerarda CieÊli-
ka zachwyca zw∏aszcza, ˝e tak wiele tu wypowiedzi po
Êlàsku, dzi´ki którym tutejsza m∏odzie˝ nie zapomni
s∏ów „torman”, „lata” czy „elwer”.

W∏aÊcicielem nak∏adu wynoszàcego 1000 egzemplarzy
jest decyzjà urz´du miasta klub MKS L´dziny. W naj-
bli˝szym czasie „Talenty z Sahary” zapewne trafià do
sprzeda˝y.

Anna Durewicz

A oto fragment ksià˝ki:
(...) - Mówiono, ˝e ju˝ po mnie, ˝e nie wróc´ do ko-

larstwa. Ja jednak si´ zawzià∏em i naprawd´ ostro
trenowa∏em. Nie wierzy∏em, ˝e to mo˝e ju˝ byç ko-
niec kariery!

I mia∏ racj´. Zaledwie po trzech latach od przesiad-

ki z pi∏ki no˝nej na rower wyst´powa∏ ju˝ w elicie.
Nied∏ugo po up∏ywie kary, w 1964 roku zaintereso-
wa∏ si´ nim trener kadry narodowej - wczeÊniej zna-
ny kolarz Henryk ¸asak. W bia∏o-czerwonych bar-
wach Hanusik wyst´powa∏ przez kolejne 10 lat.
Wszyscy zazdroÊcili mu, ˝e po tak krótkim okresie
czasu zna∏a ju˝ go prawie ca∏a Polska. W peletonie
tyszanina mo˝na by∏o poznaç ju˝ z daleka, bowiem
wyró˝nia∏ si´ doÊç g´stà brodà. Dlaczego jà nosi∏? -
PrzebywaliÊmy z kadrà Polski w 1969 roku na zgru-
powaniu w Bu∏garii. Dla zabawy ogoliliÊmy ca∏e g∏o-
wy i zapuÊciliÊmy brody. WyglàdaliÊmy przezabaw-
nie, jak z cyrku! Po miesiàcu czasu, kiedy przysz∏o
nam wracaç do Polski, zacz´∏y si´ problemy na lotni-
sku i kazano nam si´ oporzàdziç. Koledzy golili bro-
dy, natomiast mi uda∏o si´ tego uniknàç - z uÊmie-
chem opowiada Hanusik. Po powrocie do kraju tre-
ner ¸asak powiedzia∏ tyskiemu kolarzowi, ˝e zgoli
brod´ dopiero, jak wygra WyÊcig Pokoju. Hanusik
brod´ nosi jednak do dziÊ - WyÊcigu Pokoju nie wy-
gra∏.

* * *
Jak sam dziÊ twierdzi, najlepszy jego sezon przy-

pad∏ na rok 1970. Na kolarzówce przemierzy∏ w nim
prawie 35 000 km, czyli blisko 10 000 km wi´cej, ni˝
normalnie. Ju˝ w maju podczas WyÊcigu Pokoju by∏
w doskona∏ej formie, ci´˝ko si´ bowiem do tego przy-
gotowa∏. Hanusik wspomina, i˝ po pierwszym etapie
wyprzedzi∏ go wprawdzie Ryszard Szurkowski, ale
dzieƒ póêniej to on objà∏ prowadzenie.

- By∏em bardzo zadowolony. Ju˝ wtedy, choç by∏ to
dopiero poczàtek, wiedzia∏em, ˝e jestem w stanie
wygraç.

Myli∏ si´ jednak, bo decyzje zapad∏y ju˝ wczeÊniej.
Po wygranym przez tyskiego kolarza etapie do bia∏o-
czerwonych przyszed∏ W∏odzimierz Go∏´biowski -
prezes PZKol - i oznajmi∏ Hanusikowi: „OdpuÊç so-
bie i oddaj koszulk´ lidera Szurkowskiemu. To on
ma wygraç ten wyÊcig, a nie ty. Nie rób sobie na-
dziei.”

- Nie mia∏em wyboru, takie ˝ycie - wzdycha, g∏a-
skajàc brod´.

Na ostatnich metrach przed metà we Wroc∏awiu
da∏ si´ wyprzedziç Szurkowskiemu, a dla RyÊka by∏o
to o tyle wa˝ne, i˝ reprezentowa∏ w∏aÊnie wroc∏aw-
ski klub Dolmel. Chocia˝ Hanusik wyÊcigu nie wy-
gra∏, to przyjecha∏ na trzecim miejscu, a Polacy wy-
grali a˝ dziewi´ç spoÊród czternastu etapów. (...)

Gerard CieÊlik, 
pi∏karz-legenda:
Ma∏e Êlàskie kluby za-

wsze dostarcza∏y krajowi wiel-
kich pi∏karzy. Ale wokó∏ wielkich
byli inni o których szybko si´ za-
pomina. Ta ksià˝ka przypomina
ludzi, którzy tworzyli l´dziƒski
sport. Przypomina po prostu ich
sportowe ˝ycie. Na staroÊç mi∏o
si´ si´ga po takie wspominki.

W∏odzimierz 
Szaranowicz,
komentator sportowy

Bardzo dobry pomys∏! Sport to
ludzie, ˝ywi ludzie a nie statysty-
ki. Dlatego historia klubu poka-
zana przez ̋ yciorysy jego najwa˝-
niejszych postaci jest znacznie
ciekawsza od monografii. Przy
okazji pokazuje bogactwo sporto-
we III-ligowych klubów.. Nigdy
bym nie przypuÊci∏, ˝e Henryk
Latocha, Roman Ogaza, Henryk
Loska, Gerard CieÊlik i Zygmunt
Hanusik zwiàzani byli z jednym,
niewielkim przecie˝ klubem.

Roman Ko∏toƒ,
redaktor naczelny
„Przeglàdu Sportowego”

Historia futbolu i sportu na Âlà-
sku to nie tylko Górnik Zabrze,
Ruch Chorzów, nie tylko Gerard
CieÊlik i W∏odzimierz Lubaƒski.
To tak˝e ciekawe sportowe ˝ycio-
rysy pi∏karzy mniej znanych, to
tak˝e zawi∏e losy klubów. Dobrze,
˝e sà ksià˝ki, które to opisujà...

Andrzej Grygierczyk,
redaktor naczelny
„Sportu”

Czasami zapominamy, ˝e na fa-
scynacj´ sportem wp∏ywajà nie
tylko wielkie, mi´dzynarodowe
gwiazdy, ale te˝ te lokalne, na
szczeblu na przyk∏ad III-ligowe-
go klubu. Pami´ç o takich posta-
ciach szybko przechodzi w zapo-
mnienie. Dlatego dobrze jest, i˝
sà kluby, które w pozycjach
ksià˝kowych przybli˝ajà sylwet-
ki swoich gwiazd, nie tylko tych
wielkich, jak Latocha czy Ogaza,
ale tak˝e tych lokalnych. Takich
ksià˝ek jak „Talenty z „Sahary”
powinno byç jak najwi´cej.

75-lecia l´dziƒskiego sportu w PiaÊcie

Ksià˝ka o historii l´dziƒskiego sportu

Talenty z Sahary
O talentach z Sahary

Dekorowany Szabraƒski

Loska, CieÊlik, Goppek, Uszok - kawa∏ historii



Od trzynastu lat najlepsze
dzia∏ania na rzecz ochrony Êro-
dowiska z ca∏ego Êwiata sà na-
gradzane i promowane tytu∏em
Green Apple Environment
Awards. W roku 2007, 9 listopa-
da nagrod´ t´ wr´czano w bry-
tyjskim parlamencie, a jednà
z osób, które jà odbiera∏y by∏ l´-
dzinianin Józef Smolorz. WÊród
obecnych goÊci byli przedstawi-
ciele z 40 ró˝nych paƒstw, mi´-

dzy innymi: Tunezji, Australii,
Siri Lanki.

- OtrzymaliÊmy list z sekreta-
riatu konkursu Lider Polskiej
Ekologii, ˝e Greek Apple zwróci-
∏o si´ do nich o zarekomendowa-
nie polskiej firmy. A oni uznali,
˝e wska˝à nas i przes∏ali nam
materia∏y konkursowe. Lubi´ ta-
kie wyzwania, wi´c spróbowali-
Êmy – mówi Józef Smolorz, w∏a-
Êciciel Drew-smolu. No i wysz∏o!

Smolorz Otrzyma∏ Green Ap-
ple za w∏asnà, nowatorskà meto-
d´ przesadzania wielkich drzew,
o której te˝ pisaliÊmy trzy mie-
siàce temu. Najkrócej rzecz uj-
mujàc istotà tej metody jest
umiej´tne pobranie drzewa z jak
najwi´kszà iloÊcià ziemi, bo wte-
dy szanse ˝e si´ przyjmie sà naj-
wi´ksze. Niby ˝adna to tajemnica
nawet dla domoros∏ego ogrodni-
ka, z tym, ˝e w przypadku du-
˝ych drzew chodzi o iloÊç ziemi
na jednym korzeniu tak wielkà,
˝e nie zmieÊci∏aby si´ na jednej
ci´˝arówce!

Wprawdzie nie jest to pierwsza
taka nagroda dla polskiej firmy –
ale dotychczas dostawa∏y je paƒ-
stwowe monopolistyczne gigan-
ty, w rodzaju koncernu energe-
tycznego, a tym razem przypad∏a
ona ma∏ej prywatnej firmie,
w dzia∏alnoÊci której ekologia nie
jest wymuszona, lecz stanowi
istot´ tej dzia∏alnoÊci.

Âwiatowej s∏awy specjalista od
ochrony Êrodowiska, prof. David
Bellary, zwróci∏ uwag´, i˝ fakt
otrzymania Green Apple przez
Drew-smol jest dowodem, i˝
w Polsce nastàpi∏ wielki post´p
ekologiczny
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Spó∏ka Ekorec przypomina mieszkaƒcom harmonogram
odbioru surowców wtórnych w ramach segregacji (szk∏o,
plastik, papier, metal), na miesiàce grudzieƒ i styczeƒ.

Ulice: Murckowska, Makuszyƒskiego, Kasprowicza, Ratusz, Reymonta, ¸awec-
ka, Kraszewskiego, Gwarków, Grunwaldzka, Ró˝ana, Pogodna, Poziomkowa, So-
snowa, S∏oneczna, Botaniczna, Kwiatowa

termin odbioru 10.12.2007 14.01.2008

Ulice: Ekonomiczna, Tyszki, Wandy, Lewandowskiej, Ruberga, 25-lecia, Waryƒ-
skiego, Szewczyka, Kiliƒskiego, Anasowa, Owocowa, Betonowa, Storczyków

termin odbioru 11.12.2007 15.01.2008

Ulice: S∏owackiego, Przodowników, Traugutta, Mickiewicza, Kordiana, Plac
Chrobrego, Palmowa, 30-lecia, Radosna, D´bowa

termin odbioru 12.12.2007 16.01.2008

Ulice: Ho∏dunowska, Gajowa, U∏aƒska, Oficerska, Kopalniana, Mi∏a, Dobra, Zaci-
sze, Fredry, ˚eromskiego, Podmiejska

termin odbioru 13.12.2007 17.01.2008

Ulice: Dzikowa, Czeremchy, Ziemowita, Ochocza, Folwarczna, Czapli, Azaliowa,
Kopciowicka, Go∏awiecka, Spó∏dzielcza, M∏yƒska, Poprzeczna, Polna, Szenwalda,
Gronowa, LeÊna

termin odbioru 17.12.2007 21.01.2008

Ulice: Ca∏a, Asnyka, Kàcik, Reja, Wysoka, Matejki, Kar∏owicza, D∏ugosza, Pade-
rewskiego, 3-go Maja, Plebiscytowa, Olimpijska, Miarki, Mi∏osza, Trójkàtna, Sien-
kiewicza, PCK, Jagielloƒska, Pokoju, Oficerska, Rachowy

termin odbioru 18.12.2007 22.01.2008

Ulice: L´dziƒska, Górnicza, Jemio∏owa, Lipcowa, Panoramy, Modra, Zabytkowa,
Porzeczkowa, Grodziskowa, Lompy, Ga∏czyƒskiego, Wyspiaƒskiego, Lipuszowa,
Wapienna, Blych, Górecka, Wiosenna

termin odbioru 19.12.2007 23.01.2008

Ulice: Fio∏kowa, ¸anowa, Moniuszki, Brzechwy, Prusa, ¸ukiasiƒskiego, Zawi-
szy Czarnego, Zakole, G∏ogowa, Irysowa, Partyzantów, ZamoÊcie, Zamkowa,
Harfowa, Wygody, Podgórna, Korzeniowskiego, G∏ucha, Kontnego, Kupilasa,
Bracka, Sobieskiego

termin odbioru 20.12.2007 24.01.2008

Drew-smol znany nawet 
w brytyjskim parlamencie

L´dziƒska firma Drew-smol nie na darmo nazy-
wa siebie liderem bran˝y przesadzania drzew
i ratownikiem drzew. To nie tylko reklamowe
slogany. RzeczywiÊcie z dzia∏alnoÊci tej jest
znana coraz szerzej w kraju, to do Drew-smolu
zwracajà sie wtedy, gdy trzeba przesadziç na-
prawd´ wielkie drzewo. PisaliÊmy jednak o tym
obszernie trzy miesiàce temu i nie zamierzamy
si´ powtarzaç.
Jednak trzeba zauwa˝yç, a nawet si´ pochwa-
liç, ˝e powoli Drew-smol zdobywa reputacj´ na
poziomie... Êwiatowym.

Przedstawiciele Drew-smolu z profesorem Davidem Bellary (w Êrodku)



7
miejskie sprawy

Lędziny Teraz

Koƒcowe koncerty VIII Festi-
walu „Jesieƒ Organowa w Po-
wiecie Bieruƒsko-L´dziƒskim”
odby∏y si´ w naszym mieÊcie. Fi-
na∏owy, czyli najbardziej uroczy-
sty, zorganizowano w niedziel´
28 paêdziernika w koÊciele
Êw.Anny. W pe∏nej krasie zapre-
zentowa∏a si´ tu jedna z najlep-
szych polskich grup wokalnych -
Zespó∏ Âpiewaków Miasta Kato-
wice „Camerata Silesia” pod wo-
dzà Anny Szostak, zaliczanej do
Êcis∏ej czo∏ówki polskich dyry-
gentów chóralnych.

Walory wielkich l´dziƒskich
organów, uwa˝anych przez
znawców za jedne z najlepszych
w ca∏ej archidiecezji katowickiej,
znakomicie wykorzysta∏a wspó∏-
pracujàca z tà grupà Brygida To-
mala. Na zakoƒczenie koncertu
zespó∏ Camerata Silesia, podzie-
lony na trzy chórki, przejmujàco
zaÊpiewa∏ Magnificat w opraco-
waniu polskiego kompozytora
i organisty Miko∏aja Zieleƒskie-
go, tworzàcego na prze∏omie re-
nesansu i baroku.

Bardzo licznie zgromadzeni
w Êwiàtyni s∏uchacze podzi´ko-
wali artystom d∏ugotrwa∏ymi
brawami na stojàco, a dyrektor
festiwalu i prowadzàcy koncerty
Roman Jochymczyk zaprosi∏ ju˝

wszystkich ch´tnych na dziewià-
tà edycj´ Jesieni organowej, któ-
ra prawdopodobnie rozpocznie
w che∏mskim koÊciele w pierwszà
niedziel´ wrzeÊnia 2008 roku.

Tydzieƒ wczeÊniej w zabytko-
wym koÊciele Êw.Klemensa mi∏o-
Ênicy muzyki dawnej goràco
oklaskiwali pi´cioosobowy zespó∏
„Parnassos”, za∏o˝ony szeÊç lat
temu przez absolwentów kato-
wickiej Akademii Muzycznej. -
To by∏o niezwyk∏e prze˝ycie, któ-
re trudno jest wyraziç s∏owami.
Po raz pierwszy w ˝yciu uczest-
niczy∏em w tego rodzaju koncer-
cie - zwierzy∏ si´ Larry Vander-
pool z Wysp Bahama, goszczàcy
akurat w L´dzinach u kolegi ze
studiów w USA. Chyba by∏ on
najbardziej egzotycznym s∏ucha-

czem ca∏ego tegorocznego festi-
walu Jesieni organowej.

Równie˝ prawdziwà ucztà du-
chowà by∏ koncert w ho∏dunow-
skiej Êwiàtyni p.w. Chrystusa
Króla, która goÊci∏a melomanów
14 paêdziernika. Na tamtejszych
organach, zbudowanych w 1989
roku przez znanà firm´ W∏odzi-
mierza Truszczyƒskiego z War-
szawy, utwory mistrzów muzyki
barokowej gra∏ niewidomy arty-
sta Maciej Piwowarczyk z Buska
Zdroju.

Cieszy, ˝e ka˝dorazowo l´dziƒ-
skie koÊcio∏y by∏y wype∏nione po
brzegi s∏uchaczami. Znaczy∏oby
to, i˝ z roku na rok przybywa
w naszym mieÊcie melomanów -
mi∏oÊników muzyki dawnej,
w tym organowej? (mp)

Burmistrz Miasta L´dziny informuje, i˝ na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie Urz´du
Miasta L´dziny przy ul. L´dziƒskiej 55, 43-143 L´dziny - na okres 21 dni – zosta-
∏y wywieszone n/w wykazy nieruchomoÊci:

wykaz nieruchomoÊci b´dàcej w∏asnoÊcià Gminy L´dziny a przeznaczonej do
oddania w dzier˝aw´ jako ogród przydomowy, stanowiàcy za∏àcznik Nr 1 do Zarzà-
dzenia Nr 0151/201/07 Burmistrza Miasta L´dziny z dnia 30 paêdziernika 2007 r.

Okres wywieszenia: od 5 listopada 2007 r. do 26 listopada 2007 r. wykaz nie-
ruchomoÊci b´dàcej w∏asnoÊcià Gminy L´dziny a przeznaczonej do oddania
w dzier˝aw´ na cele rolne, stanowiàcy za∏àcznik Nr 1 do Zarzàdzenia Nr
0151/209/07 Burmistrza Miasta L´dziny z dnia 12 listopada 2007 r.

Okres wywieszenia: od 12 listopada 2007 r. do 3 grudnia 2007 r.

O G ¸ O S Z E N I E

Urzàd Miasta L´dziny
og∏asza

KONKURS FOTOGRAFICZNY p.n.
L´dziƒskie krajobrazy.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii do udzia∏u w otwartym
konkursie fotograficznym pn. L´dziƒskie krajobrazy.

Konkurs obejmuje okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r.
Konkurs podzielony jest na 3 edycje, odpowiadajàce kolejnym kwarta∏om 2008 r.

(od 1 stycznia 2008 r. do 30 wrzeÊnia 2008 r.). Tematyka prac konkursowych
powinna nawiàzywaç do tytu∏u konkursu. WÊród uczestników konkursu co kwar-
ta∏ losowane b´dà czàstkowe nagrody rzeczowe (akcesoria fotograficzne), a po
jego zakoƒczeniu jury wybierze autorów zdj´ç, którzy otrzymajà nagrody g∏ówne,
w tym: aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa), fotograficzne urzàdzenie wielo-
funkcyjne, statyw do aparatów cyfrowych, cyfrowà ramk´ do zdj´ç.

W konkursie obowiàzujà 2 kategorie wiekowe: do 18 i powy˝ej 18 lat.
Osoby zainteresowane udzia∏em w konkursie prosimy o zg∏oszenie uczestnic-

twa drogà mailowà (fundusze@ledziny.pl), poprzez przes∏anie karty zg∏oszenia
na adres Urz´du Miasta L´dziny lub osobiste zg∏oszenie w Referacie Promocji
Gminy i Wspó∏pracy z Zagranicà Urz´du.

Regulamin oraz karta zg∏oszenia dost´pna na stronie www.24.ledziny.pl lub
w siedzibie Urz´du Miasta

G∏ównà nagrodà w konkursie jest profesjonalny aparat fotograficzny!
ZAPRASZAMY DO UDZIA¸U!!!

W poniedzia∏kowe popo∏udnie,
5 listopada, w holu Urz´du Mia-
sta liczne grono osób uczestni-
czy∏o w wernisa˝u wystawy kil-
kudziesi´ciu du˝ych fotografii
ukazujàcych historyczne obiekty
L´dzin i czeskiego Unicova, czyli
miast partnerskich. Wystawa no-
si nazw´ “Co nas ∏àczy” czyli po
czesku “Co nas spojuje”.

Taki sam tytu∏ nosi wspólna
ksià˝ka ho∏dunowskiego Gimna-
zjum nr 2 i 9-letniej dwustopniowej
szko∏y podstawowej w Unicovie.
Ksiàzka jest wydana w trzech j´zy-
kach (czeskim, polskim i angiel-
skim), a jej promocja towarzyszy∏a
powy˝szej wystawie. TreÊç powy˝-
szej ksià˝ki zamieszczona jest te˝
na stronie internetowej szko∏y
w Unicovie: http://www.zshasko-
va.cz (w linku Projekt Co nas spo-
juje).

Co nas ∏àczy (Co nas spojuje) - to
równie˝ tytu∏ rocznego projektu re-
alizowanego przez obydwie spo∏ecz-
noÊci szkolne. W ramach tego pro-
jektu odwiedzano si´ nawzajem,
rozwija∏a si´ korespondencja inter-
netowa i listowna, pog∏´biano znajo-
moÊç historii, kultury, zwyczajów
i obyczajów miast partnerskich itp.

Na wernisa˝u goÊçmi dyrektora
szko∏y (a zarazem przewodniczàce-
go Rady Powiatu) Henryka Barcika
oraz nauczycieli i uczniów ho∏du-
nowskiego gimnazjum by∏a 5-osobo-
wa delegacja nauczycieli i urz´dni-
ków z Unicova, pod przewodem dy-
rektora wspomnianej podstawówki
Svatopluka Vlka.

Obaj dyrektorzy zapowiedzieli
przystàpienie do wspólnej realizacji
kolejnych projektów, finansowa-
nych w przewa˝ajàcej mierze ze
Êrodków unijnych.

Wystaw´ t´ mo˝na b´dzie oglà-
daç jeszcze do 5 grudnia. Co praw-
da niektórych bawi, ˝e w l´dziƒ-
skim ratuszu mamy wystaw´ o L´-
dzinach po czesku, ale po prostu
identyczna wystawa jest w Unico-
vie (albo jak wolà niektórzy, w Uni-
czowie). (mp)

Jesieƒ organowa w L´dzinach

Coraz wi´cej u nas melomanów?

Urzàd Miasta - Referat Promocji... organizuje konkurs dla dzieci
i m∏odzie˝y l´dziƒskich placówek oÊwiatowych.

Tematem konkursu jest zaprojektowanie i nazwanie maskotki od-
wo∏ujàcej si´ do tradycji, klimatu miasta.

Celem konkursu jest stworzenie maskotki kojarzàcej si´ z mia-
stem L´dziny, która pos∏u˝y jako element promocyjny miasta. Pra-
ce powinny nawiàzywaç do historii, kultury, zabytków miasta.

Prace konkursowe mogà byç przygotowane w dowolnej formie /ry-
sunku, pracy przesterzennej, gotowej maskotki itd./

Prace wraz z kartà zg∏oszenia i oÊwiadczeniem nale˝y dostarczyç
w terminie do 15 stycznia 2008 r. osobiÊcie do Urz´du Miasta w L´-
dzinach, ul.L´dziƒska 55 /II pietro pokój 201/ lub przes∏aç pocztà
z dopiskiem „Konkurs – maskotka”.

G∏ównà nagrodà w konkursie jest aparat cyfrowy
Regulamin dost´pny na stronie internetowej miasta oraz w Refe-

racie Promocji Urz´du Miasta.
Zapraszamy!!!

Mówi Henryk Barcik, 
dyrektorem Gimnazjum nr 2 w L´dzinach

Wspó∏praca z morawskà szko∏à, musz´ to przyznaç, to ich pomys∏ nie
nasz. Pó∏tora roku temu dyrektor tej szko∏y Svatopluk Vlk z∏o˝y∏ w uni-
covskim magistracie projekt wspó∏pracy z któràÊ l´dziƒskà szko∏à, po
czym przes∏ano go do Urz´du Miasta L´dziny. Temat podchwyci∏em ja
i w czerwcu ubieg∏ego roku d podpisaliÊmy umow´ o wspó∏pracy pomi´-
dzy naszymi placówkami. Dzi´ki staraniom Unicova nasza wspó∏praca
ma dotacj´ europejskà. A potem ju˝ zebraliÊmy stare zdj´cia, dorobiliÊmy
nowe, opracowaliÊmy publikacj´ ksià˝kowà... Efekty widaç.

Co nas ∏àczy abo Co nas spojuje

Wystawa i ksià˝ka
Masz pomys∏ na maskotk´ promujàcà nasze miasto?

Weê udzia∏ w naszym
konkursie!!!
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Lędziny Teraz

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

Coraz wi´kszà popularno-
Êcià cieszà si´ ∏ó˝ka samoma-
sujàce, mieszczàce si´ w pawi-
lonie naprzeciw Pomnika
w L´dzinach. Coraz cz´Êciej
o tych ∏ó˝kach mo˝na us∏y-
szeç, ˝e sà po prostu … fanta-
styczne. ˚e sà po prostu lep-
sze od najlepszego masa˝ysty.

- Mam specyficzny rodzaj pra-
cy. Ci´˝ka, fizyczna, w wymu-
szonych pozycjach. Czasem le-
˝àc pod ci´˝arówkà trzeba mani-
pulowaç jej resorem. W efekcie
mimo 33lat mam ju˝ dyskopati´
i nadwyr´˝one mi´Ênie kr´go-
s∏upa. Od dawna chodzi∏em na
masa˝e, od dawna pracowa∏em
na lekach przeciwbólowych. A˝,
przypadkiem, trafi∏em tutaj.
DziÊ lekarstw nie bior´, a kiedy
regularnie przychodz´ pomaso-
waç si´ na tym ∏ó˝ku, to nic
mnie nie boli – opowiada pan Ja-
nusz Musio∏ z L´dzin. Dodaje
oczywiÊcie, ˝e cudów nie ma,
kiedy przesta∏ chodziç na masa-
˝e, po pewnym czasie zacz´∏o bo-

leç. Jednak podobnie on, jak
i Ryszard Buchta, kierownik
kuchni miejskiej, przyznajà, ˝e
∏ó˝ka na ich zdrowie dzia∏ajà
bardzo dobrze. Podobnie wielu
innych ludzi.

- RzeczywiÊcie, s∏yszymy nie-
raz, ˝e ∏ó˝ka przynoszà lepszy
efekt ni˝ klasyczny masa˝. Ale
trudno si´ dziwiç, oprócz funkcji
masujàcych urzàdzenie to joni-
zuje powietrze, które wdycha-
my, stosuje akupresur´, emituje
ciep∏o do receptorów stóp oraz
zbawiennie wp∏ywa na nasz sys-
tem oddechowy i samopoczucie
dzi´ki aromaterapii. Dlatego
∏ó˝ko samomasujàce DWZONE
pobudza nasz system obronny
organizmu, pobudza samopo-
czucie a nie tylko masuje – mówi
Ewa Amrozik, wspó∏w∏aÊcicielka
salonu. Poniewa˝ poprzednie
Dni Otwarte cieszy∏y si´ ogrom-
nà popularnoÊcià, w∏aÊcicielki
zapowiedzia∏y kolejne na 7-8
grudnia. B´dzie wtedy mo˝na
wypróbowaç ∏ó˝ka za darmo. –

I od razu dodam, ˝e nie trzeba
si´ rozbieraç, wystarczy zdjàç
buty – mówi pani Ewa.

Karnet na ∏ó˝ko Dwzone jest
na pewno idealnym prezentem
na gwiazdk´ dla starszej czy
schorowanej osoby. Karnet taki
jest zarazem Êwiàtecznà promo-
cjà. Normalnie przy karnetach
sà dodatkowe, gratisowe wizyty.
W przypadku karnetu Êwiàtecz-
nego pod choink´, na dodatkowe
wizyty mogà przyjÊç dwie osoby.
I tak na przyk∏ad gdy wykupimy
karnet na dziesi´ç wizyt, mamy
dodatkowe trzy wizyty dla
dwóch osób.

Sprzeda˝ karnetów gwiaz-
dowych do 23 grudnia 2007.

Wi´cej informacji:
Studio Nefryt, 

L´dziny ul. L´dziƒska 74 a
Tel: 0-32 326 77 89, 

0-509-982-572, 0-511-666-550
www.studionefryt.pl, 

studionefryt@gmail.pl

Idealny prezent od choink´

¸ó˝ka fantastyczne
reklama

Katowice
9 listopada na p∏ywalni Pa∏acu

M∏odzie˝y w Katowicach odby∏y si´
Mistrzostwa Âlàska w P∏ywaniu
Dzieci 10-letnich.

Zawodniczka l´dziƒskiej „Orki”,
Sara Marzec zdoby∏a w tych zawo-
dach indywidualnie a˝ cztery z∏ote
medale, na dystansach 100m sty-
lem klasycznym, 200m stylem do-
wolnym, 100m stylem motylko-
wym oraz 100m stylem zmiennym.

Sara zosta∏a najlepszà zawod-
niczkà tych Mistrzostw Z∏oto wy-
walczy∏a tak˝e sztafeta dziewczàt
4x50m stylem dowolnym, w sk∏a-
dzie: Martyna Wato∏a, Marta Kie-
raga, Karolina Buda, Sara Marzec.
Natomiast sztafeta 4x50m stylem
zmiennym dziewczàt, p∏ynàca
w takim samym sk∏adzie, uplaso-
wa∏a si´ na drugiej pozycji.

Racibórz
Natomiast w dniach 9 – 10 listo-

pada na p∏ywalni w Raciborzu od-
by∏y si´ Mistrzostwa Âlàska M∏o-
dzików 12-letnich. Medale dla UKS
„Orka” zdobywali: Pawe∏ Adamus
na dystansie 100m stylem grzbie-
towym (srebro) i na 200m grzbie-
tem (bràz). Adrian Pomiet∏o wy-
walczy∏ dwukrotnie bràzowy me-
dal, na 100m stylem klasycznym
oraz 100m stylem zmiennym. Po-
nadto trzecie miejsce zaj´∏a sztafe-
ta 4x100m stylem zmiennym
ch∏opców w sk∏adzie: Tomasz Kur-
tok, Adrian Pomiet∏o, Pawe∏ Ada-
mus, Wojciech Obtu∏owicz

Radlin
Nieco póêniej, w dniach 16-17

listopada na p∏ywalni w Radlinie
rozegrane zosta∏y Dru˝ynowe Mi-
strzostwa Górnego Âlàska, czyli
Województw Âlàskiego i Opol-
skiego w P∏ywaniu M∏odzików
12-letnich.

Dru˝ynowe Mistrzostwa Woje-
wództw M∏odzików sà eliminacja-
mi do Zimowych Mistrzostw Pol-
ski w P∏ywaniu zawodników 12-
letnich.

Zawodnicy l´dziƒskiej „Orki”
przywieêli z tych zawodów 8 meda-
li, 5 indywidualnych i 3 zdobyte
w rywalizacji sztafetowej. Indywi-
dualnie medale dla „Orki” zdoby-
wali: Pawe∏ Adamus - dwukrotnie
z∏oty medal na dystansie 100m sty-
lem grzbietowym i 200m stylem
grzbietowym oraz Adarian Pomie-
t∏o który a˝ trzykrotnie si´ga∏ po
bràzowy medal na dystansach 100
i 200m stylem klasycznym i na
200m stylem zmiennym.

Z∏oto w sztafecie 4x50m stylem
zmiennym zdobyli ch∏opcy w sk∏a-
dzie: Pawe∏ Adamus, Adrian Po-
miet∏o, Tomasz Kurtok, Bartosz
OleÊ. Ten sam sk∏ad sztafetowy
ch∏opców zdobywa∏ jeszcze dwu-
krotnie tym razem bràzowe medale
w sztafecie 4x100m stylem zmien-
nym i 4x100m stylem dowolnym.

W klasyfikacji dru˝ynowej ch∏op-
ców, zespó∏ „Orki” L´dziny zajà∏ 3
miejsce, natomiast w klasyfikacji
generalnej dziewczàt i ch∏opców
miejsce 4. 

Kiedy tworzyliÊmy ten numer „L-t!” posterunku policji w L´dzi-
nach jeszcze nie by∏o, ale neon na DG-2 nie jest pomy∏kà. Byç mo˝e
w momencie, gdy czytasz Czytelniku te s∏owa, posterunek policji ju˝
tam jest. Co prawda nie sta∏y, ale b´dà tutaj dy˝urowaç dzielnicowi.

- To wygodniejsze i dla policji i dla mieszkaƒców, kiedy swoje spra-
wy mogà za∏atwiç na miejscu, bez koniecznoÊci wybierania si´ do ko-
misariatu w Imielinie – mówi starsza posterunkowa Barbara Piech,
rzeczniczka prasowa komendy powiatowej.

Policja lada dzieƒ

20 grudnia
ruszy w mieÊcie
kolejny super-
market. Tesco
– bo o nim mo-
wa – jest w tej
chwili wykaƒ-

czane, a znajduje si´ mniej wi´cej na po∏owie d∏u-
goÊci ulicy Ho∏dunowskiej. Nieco póêniej urucho-
miony zostanie kolejny market, przy Koloni Piast,
prawie naprzeciw Urz´du Miasta. Takie zag´sz-
czenie marketami budzi niepokój o byt w∏aÊcicieli
mniejszych sklepów i ich pracowników.

Dwa nowe markety

godz. 22.00 – przywitanie go-
Êci i rozpocz´cie imprezy; zaba-
wa przy muzyce mechanicznej
z udzia∏em Disc Jockeya, Wodzi-
reja, Ânie˝ynki i Szczudlarza

godz. 24.00 – przywitanie No-
wego Roku, ˝yczenia noworocz-

ne W∏adz Miasta dla mieszkaƒ-
ców, pokaz sztucznych ogni

ok. godz. 24.30 – 1.50 – zaba-
wa przy muzyce mechanicznej
z udzia∏em Disc Jockeya, Wodzi-
reja, Ânie˝ynki i Szczudlarza

2.00 – zakoƒczenie imprezy 

„Sylwester Miejski 2007”

Cztery z∏ota Sary i inni

N i e c o d z i e n n à
opraw´ mia∏ Êlub
Adama Morkisza, in-
struktora p∏ywania
w UKS Orka L´dziny
z Aleksandrà Pytlew-
skà, by∏à p∏ywaczkà
Unii OÊwi´cim, który

odby∏ si´ w niedzielne po∏udnie 28 paêdziernika
w ho∏dunowskim koÊciele Chrystusa Króla. Podczas
ceremonii Êlubnej parze m∏odych towarzyszy∏a 16-
osobowa delegacja m∏odych p∏ywaków Orki. (id)

Tak si´ ˝enià Orki 
czyli Êlub Adama Morkisza

W poniedzia∏kowy wieczór, 5
w holu ratusza odby∏ si  ́ wernisa˝
wystawy fotograficznej 18-letniego
l´dzinianina Arkadiusza Stefaƒskie-
go. Wystawa nosi tytu∏ “W Drodze
do WolnoÊci”.

41 du˝ych zdj´ç czarno-bia∏ych
dotyczy przede wszystkim tygodnio-
wej tegorocznej wyprawy autora
w Tatry - a wybra∏ si  ́ tam wraz
z ciocià b´dàcà zakonnicà, czyli sio-
strà B∏a˝ejà z zakonu Karmelitanek
od Dzieciàtka Jezus. Ponadto Arek
prezentuje oryginalne uj́ cia wybra-
nych fragmentów KZ Auschwitz-
Birkenau przy pomocy metody dwu-
krotnego naÊwietlania b∏ony mate-
ria∏u Êwiat∏oczu∏ego, wykonane sta-
rym aparatem lubitel (który zresztà
troch  ́na wyrost nazywa aparatem
kultowym), a tak˝e nietypowe uj́ cia
znanych powszechnie l´dziƒskich
obiektów historycznych.

Jest to pierwsza indywidualna

wystawa m∏odego l´dzinianina,
ucznia technikum fotograficznego
w Katowicach Piotrowicach, i mi∏ym
zaskoczeniem dla jej autora by∏ licz-
ny udzia∏ w wernisa˝u nie tylko jego

kole˝anek i kolegów, ale tak˝e na-
uczycieli, którzy go niedawno uczyli
w podstawówce i gimnazjum oraz
m∏odych l´dziƒskich amatorów foto-
grafiki.

- Poczàtkowo zamierza∏em foto-
grafowaç jedynie tatrzaƒskie krajo-
brazy, ale nieskrywane zdziwienie

i zaskoczenie okazywane przez na-
potykanych turystów na widok ch∏o-
paka w trampkach i z aparatem fo-
tograficznym w´drujàcego po gó-
rach z zakonnicà w habicie i bez ple-
caka na plecach, sk∏oni∏y mnie do
zmiany planów na rzecz dokumentu
z zakonnicà w roli g∏ównej - zwierza
si  ́Arek. - A dlaczego w∏aÊnie taki
tytu∏? Po prostu wspinajàc si  ́na ta-
trzaƒskie szczyty, i ja i moja ciocia,
czuliÊmy si  ́naprawd  ́wolni od tego
wszystkiego co si  ́wtedy dzia∏o na
dole - dopowiada.

I ca∏e szcz´Êcie, bo s∏yszàc o “Dro-
dze do WolnoÊci”, jeszcze w listopa-
dzie, znów spodziewaliÊmy si  ́ ja-
kichÊ napuszonych pseudo-patrio-
tycznych zdj́ ç odradzaniu si  ́80 lat
temu paƒstwa polskiego. A tymcza-
sem m∏ody cz∏owiek mia∏ na myÊli
po prostu swojà w∏asna osobistà wol-
noÊç. Choçby to dowodzi, ˝e o Arku
mo˝na mówiç: Artysta! (id)

W Drodze do WolnoÊci
Wystawa zdj´ç Arka Stefaƒskiego




