
Dziewi´ç lat temu, gdy czyniono
starania o powiat bieruƒsko-l´dziƒ-
ski przekonywa∏em jednego z ojców
tego powiatu, nie˝yjàcego ju  ̋Sylwe-
stra ¸akot ,́ ˝e w powiecie tym b´dzie
nie wspó∏praca, lecz sta∏y bój mi´dzy
Bieruniem a L´dzinami. O to, które
miasto jest bardziej a które mniej po-
wiatowe. On odpowiada∏ mi, ˝e mà-
dre w∏adze obu miast potrafià utrzy-
maç równowag .́

Jednak w∏adze nie zawsze sà mà-
dre - wi´c kilka lat temu ta równowa-
ga zosta∏a zachwiana - i dziÊ odzy-
skaç jà trudno, bo Bieruƒ roÊnie w si-
∏  ́i jest na fali. Powoli, ale coraz wy-
raêniej Bieruƒ staje si  ́miastem po-
wiatowym a L´dziny peryferyjnym.

Bieruƒ ma te  ̋ambicje poszerzania
swych miejskich granic. Nie zdziwi∏-
bym si  ́ te ,̋ gdyby pewnego dnia
mieszkaƒcy Górek zauwa˝yli, ̋ e prze-
cie  ̋mieszkajà o rzut kamieniem od
starostwa, komendy policji i tak da-
lej, a daleko od l´dziƒskiego ratusza -
i zechcieli przy∏àczyç si  ́do Bierunia.
A mieszkaƒcy Go∏awca mo˝e zechcà
do Che∏mu... i wtedy L´dziny b´dà
jeszcze bardziej peryferià Bierunia.

Byç mo˝e szansà jest ucieczka do
przodu. Górki mogà (chocia  ̋oczywi-
Êcie wcale nie muszà, odpukaç) chcieç
do Bierunia, ale L´dziny te  ̋ mogà
chcieç zmieniç przynale˝noÊç. Wiem,
˝e to nie b´dzie ∏atwe, ale znacznie le-
piej ni  ̋ do powiatu Bieruƒsko(-L´-
dziƒskiego) by∏oby chyba nale˝eç do
Metropolii Âlàskiej. L´dziny dzieli
raptem kilka kilometrów od miejskiej
zabudowy Mys∏owic (Weso∏a), kilka
kilometrów od miejskiej zabudowy
Katowic (Murcki, Kostuchna), kilka
kilometrów od miejskiej zabudowy
Tychów (centrum). Warto wi´c spró-
bowaç przekonaç wojewod  ́i mo˝nym
prezydentów wielkich miast, ˝e miej-
ska zabudowa L´dzin otoczona miej-
skimi zabudowami miast Metropolii -
te  ̋do tej Metropolii powinna nale˝eç.

A nawet jeÊli si  ́nie uda - to ju  ̋sa-
me starania mogà byç mocnà kartà
przetargowà w sporze o powiatowe
instytucje z Bieruniem. Bo poka˝à, ̋ e
L´dziny nie zgodzi∏y si  ́ raz na za-
wsze na powiat. Przecie  ̋ mo˝e byç
i tak, ˝e za kilka lat zechcà byç tylko
dzielnicà miasta Katowice, miasta
Tychy, miasta Mys∏owice. 15 lat te-
mu oddzieli∏y si ,́ bo to by∏o korzystne
- skàd jednak mamy pewnoÊç, ˝e za
kilka lat nie b´dzie korzystniej byç
dzielnicà du˝ego miasta. DYRDA

Dyrdyma∏ki
Bieruƒska 
metropolia albo 
metropolia prawdziwa

Radni powiatowi mieli do wyboru: starostwo w L´dzinach, które nic nie kosztuje, bo budynek jest a na remont

pieniàdze da∏o miasto - albo w Bieruniu, gdzie dzia∏k´ trzeba kupiç za kilkaset tysi´cy a na budow´ wydaç

kilkanaÊcie milionów. Wybrali... Bieruƒ. Szczegó∏y str. 4-5

Starosta na Âciernisku

Aktualnie trwajà dy˝ury radnych. Poniewa˝ dzie-
je si´ tak ju˝ od kilku dni, o pierwszych nie zdà˝yli-
Êmy zawiadomiç. Jednak przez trzy najblio˝sze dni
b´dzie mo˝na si´ wybraç na dy˝ur radnego:

Okr´g wyborczy nr 4 - obwód nr 8 - Gimnazjum
nr 1, ul. Pokoju 29

Radny Marian Ptaszkowski - dy˝ur 27 luty
2007 r. o godz. 17.00

Radny Marek Korba - dy˝ur 27 luty 2007 r.
o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 5 - obwód nr 6 - Szko∏a Pod-
stawowa nr 1, ul. Paderewskiego 5

Radny Kazimierz Gut - dy˝ur 23 luty 2007 r.
o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 6 - obwód nr 3 - Szko∏a Pod-
stawowa nr 3, ul. Ho∏dunowska 13

Radny Jerzy ˚o∏na - dy˝ur 28 luty 2007 r.
o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 7 - obwód nr 5 - Szko∏a Pod-
stawowa nr 3, ul. Ho∏dunowska 13

Rady Edward ˚o∏na - dy˝ur 28 luty 2007 r.
o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 8 - obwód nr 4 - Szko∏a Pod-
stawowa nr 3, ul. Ho∏dunowska 13

Radny Zdzis∏aw Rudol - Dy˝ur 28 luty 2007
r. o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 9 - obwód nr 5 - Szko∏a Pod-
stawowa nr 3, ul. Ho∏dunowska 13

Radny Piotr Gorzeƒ - dy˝ur 28 luty 2007 r.
o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 10 - obwód nr 4 - Szko∏a
Podstawowa nr 3, ul. Ho∏dunowska 13

Radna Zofia Dudek - dy˝ur 28 luty 2007 r.
o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 11 - obwód 1 - Gimnazjum
nr 2, ul. Ho∏dunowska 72

Radna Krystyna Wróbel - dy˝ur 1 marca
2007 r. o godz. 17.00

Radna Otylia Bubiak - dy˝ur 1 marca 2007 r.
o godz. 17.00

Okr´g wyborczy nr 12 - obwód 2 - Gimnazjum
nr 2, ul. Ho∏dunowska 72,

Radny Ludwik Kubica - dy˝ur 1 marca 2007
r. o godz. 17.00

Dy˝ury radnych

Zgodnie z prawem sami decy-
dujemy, jakiej instytucji lub or-
ganizacji po˝ytku publicznego
mo˝emy przekazaç 1 procent na-
szych podatków. Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania i Propago-
wania Dzia∏alnoÊci Izby Porodo-
wej ÑNowe ˚ycieî jest instytucjà
po˝ytku publicznego wi´c tak˝e
jej zamiast fiskusowi mo˝na po-
darowaç pieniàdze. Nale˝y zro-
biç to na specjalnym blankiecie
jaki jest do pobrania w porodów-
ce ul. Ho∏dunowska 70. JeÊli
chcemy dowiedzieç si´ wi´cej,
wystarczy zadzwoniç pod nr tel.
(032) 216-60-58

Daj 1 procent
na porodówk´

Lada dzieƒ pojawi si´ nowa
strona strona internetowa urz´-
du miasta. www.e-ledziny.eu.
Przewidziana jest ona na aktual-
noÊci z ˝ycia miasta, sondy i tak
dalej. NJej twórcy po uruchomie-
nu jej b´dà przez jakiÊ czas cze-
kali na reakcje, oceny, oczekiwa-
nia. Warto wi´c podpowiedzieç,
czego si´ od miejskiej strony
oczekuje. Mo˝e g∏os zostanie za-
uwa˝ony?

Pomó˝ stworzyç 
drugà urz´dowà stron´

B´dzie mo˝na
wymieniç piec

bez audytu

czytaj str. 4-5
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o tym się mówi

Lędziny Teraz

URZÑD MIASTA L¢DZINY 
we wspó∏pracy z 

KÓ¸KIEM ROLNICZYM L¢DZINY

Zaprasza Rolników

do wzi´cia udzia∏u w wyjeêdzie na 

XIII Mi´dzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH

które odb´dà si´ w dniach 9 -11 marca 2007 r. w Kielcach

Wyjazd w dniu 10.03.2007 r. (sobota) o godzinie 7.00 
powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.

Koszt wyjazdu od osoby wynosi 2 z∏.
Zapisy przyjmuje Referat Ochrony Ârodowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

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

ÂLÑSKI OÂRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZ¢STOCHOWIE
POWIATOWY ZESPÓ¸ DORADCÓW ROLNYCH w Bieruniu-L´dzinach

Zaprasza Rolników
do wzi´cia udzia∏u w szkoleniu 

z zakresu stosowania Êrodków ochrony roÊlin 
sprz´tem naziemnym

Które odb´dzie si´ w dniach 01 i 02 marzec 2007 roku o godzinie 10.00 
w Sali pszczelarza w L´dzinach-Górki ul. Szenwalda 49

Koszt szkolenia od osoby wynosi 70 z∏.
Zapisy przyjmuje PZDR w L´dzinach ul. L´dziƒska 47

Telefon: (032) 326 70 95

W programie mi´dzy innymi:
- Wybrane zagadnienia w zakresie obowiàzujàcych przepisów prawnych
- Ârodki ochrony roÊlin
- Ochrona roÊlin uprawnych
- Techniki ochrony roÊlin
- Ârodki ochrony roÊlin a ochrona Êrodowiska
- Bezpieczeƒstwo i higiena pracy

Szkolenie zostanie zakoƒczone egzaminem w formie testu i wydaniem
zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia (zaÊwiadczenie jest wa˝ne pi´ç lat)

Sylwester ¸akota, jeden z s∏usz-
nie wyró˝nionych, zmar∏ ca∏kiem
niedawno - a jego ˝ona, Ewa,
w imieniu rodzin z∏o˝y∏a podzi´ko-
wania kapitule konkursu, w∏adzom
miasta i Stowarzyszeniu Kultural-
nemu im. Anielina Fabery, które
konkurs wymyÊli∏o i mimo pertur-
bacji kilka lat temu, po zmianie
w∏adz doprowadzi∏o do koƒca.

Pani Ewa szczególnie dzi´kowa-
∏a Miros∏awowi Leszczykowi, który
by∏ g∏ównym motorem nap´do-
wym konkursu. Potem ju˝ ka˝dy
wychodzàcy nie omieszka∏ powie-
dzieç przynajmniej kilku ciep∏ych
s∏ów o Leszczyku. Bez wàpienia by∏
to dowód, ̋ e przy okazji wy∏aniania
L´dzinianina XX wieku wy∏oniono
te˝, chocia˝ bez udzia∏u kapitu∏y,
Cz∏owieka L´dziƒskiej Kultury po-
czàtku XXI wieku. I ˝e jest nim
w∏aÊnie Miros∏aw Leszczyk.

Burmistrz Wies∏aw Stambrowski
zauwa˝y∏, ˝e gala ma szczególny

i wyjàtkowy charakter. - Po raz
pierwszy bowiem oddajemy oddaje-
my publicznie ho∏d tym zmar∏ym l´-
dzinianom, których sylwetki i ˝ycio-
rysy mogà stanowiç dla nas ̋ yjàcych
przyk∏ady i wzorce godne ze wszech
miar do naÊladowania - mówi∏. - Jest
to zas∏uga i kapitu∏y i komitetu orga-
nizacyjnego, ale najwi´ksze podzi´-
kowania nale˝à si  ́panu Miros∏awo-
wi Leszczykowi. Gdyby nie jego
upór, konsekwencja w dzia∏aniu
i osobiste poÊwi´cenie, to dzisiejsza
uroczystoÊç by si  ́nie odby∏a - pod-
kreÊli∏. A przewodniczàcy Rady Po-
wiatu Hneryk Barcik mia∏ dla Lesz-
czyka naszykowane kwiaty.

Mi∏ym zakoƒczeniem gali by∏

wyst´p chóru “Sursum Corda”,
którego kierownikiem artystycz-
nym jest Maria Zuber. Zespó∏ za-
prezentowa∏ kilka najbardziej zna-
nych utworów ze swojego repertu-
aru, po czym uczestnicy uroczysto-
Êci przenieÊli si´ do sali sesyjnej i do
sali 013 na skromny pocz´stunek.

Znakomicie oddajàcà charakter
niniejszej imprezy dekoracj´ sceny
zaprojektowali i wykonali Agniesz-
ka i Przemys∏aw Czerniakowie. Ga-
li konkursu towarzyszy∏y te˝ mini
wystawy w holu magistratu - obra-
zów haftowanych Romana Chrome-
go oraz malunków na kamieniach
polnych 15-letniej Magdy Miku∏y.

Izabela Dyrda

- Panie Mirku, to pan wymyÊli∏ kilka lat te-
mu konkurs L´dzinianin XX wieku. Ze trzy
lata by∏o o nim g∏oÊno, a potem klops. Co si´
sta∏o?

- Przede wszystkim pomys∏ konkursu narodzi∏ si´
w stowarzyszeniu im. Anielina Fabery. Kto imien-
nie na to pierwszy wpad∏, nieistotne. Po drugie kon-
kurs zosta∏ w∏aÊnie rozstrzygni´ty, jakie wi´c ma
znaczenie, czemu teraz a nie wtedy. Zostawmy to

ju˝, chocia˝ uchyl´ ràbka tajemnicy i powiem, ˝e wznowienie prac nad
konkursem tu˝ po wyborach i zmianie w∏adz w mieÊcie to nie przypadek.

- Ale zmieniono te˝ nazw´. Mia∏ byç L´dzinianin XX wieku a sà
L´dzinianie...

- I dobrze si´ sta∏o, to zas∏uga kapitu∏y. GdybyÊmy wybierali jednego po-
jawi∏y by si´ zawiÊci, jakieÊ podchody. A tak zdecydowano, ˝e uhonorowa-
nych mo˝e byç wi´cej ni˝ jeden. No i jest szeÊciu.

- Na tej gali jednak wi´cej mówiono o panu, ni˝ o nich... Chyba
si´ pan nawet w pewnym momencie zarumieni∏!

- Nie wiem czy si´ zarumieni∏em, ale rzeczywiÊcie czu∏em si´ nieco onie-
Êmielony tym ciàg∏ym wspominaniem mnie. Owszem naharowa∏em si´
przy tym konkursie, nie tylko by∏em przewodniczàcym komitetu, ale oso-
biÊcie sporzàdza∏em materia∏y na temat ka˝dej z nominowanych osób, do-
glàda∏em ka˝dej sprawy. I nie pozwoli∏em, by idea ta umar∏a. To wszystko
prawda, ale prawdà te˝ jest, ˝e jakoÊ niefortunnie na tej gali wi´cej by∏o
o mnie, ni˝ o tych wspania∏ych ludziach, którzy ju˝ odeszli a których zde-
cydowaliÊmy uhonorowaç. Nie jestem cz∏owiekiem, który lubi pchaç si´ na
afisz, wi´c czu∏em si´ nieco skr´powany...

Siedmiu sprawiedliwych wybra∏o szeÊciu laureatów spoÊród dwunastu nominowanych

L¢DZINIANIE XX WIEKU
(z Leszczykiem w tle)

Po dwuletniej przerwie zakoƒczono konkurs „L´dzinianin XX wieku”. W sobot-
nie popo∏udnie - 3 lutego - sala widowiskowo-kinowa “Piast” goÊci∏a uczestni-
ków gali konkursu “L´dzinianie XX wieku”. Wszyscy oczekiwali, kto wed∏ug ju-
ry zostanie L´dzinianinem XX wieku. Okaza∏o si´, ˝e wyrok kapitu∏y jest salo-

monowy - wybrano a˝ 6 osób. Ka˝dy z tej szóstki mia∏ niewàtpliwy wk∏ad
w rozwój miasta, w jego obecny charakter. Ka˝dego z nich niestety ju˝ nie ma.

Do tytu∏u organizacje i sto-
warzyszenia oraz kapitu∏a
nominowa∏y 12 osób:

Anielin Fabera, ksiàdz
Henryk G∏uch, Karol Ko-
nieczny, ksiàdz Franciszek
Kupilas, Teodor Loska, Syl-
wester ¸akota, Jan Nagi,
Konrad Spyra, Pawe∏ Spyra,
Stanis∏aw Âcierski, Franci-
szek Tomanek i Jan ˚oga∏a.

Kapitu∏a w sk∏adzie: Jan
Górski - przewodniczàcy, Jan
Raszka, Wies∏aw Stambrow-
ski, Alojzy Palka, Andrzej
Wanot, Józef Bia∏o˝yt i An-
drzej Furczyk - sekretarz po-
stanowi∏a:

wybraç szeÊciu równorz´d-
nych L´dzinian XX wieku
(w kolejnoÊci alfabetycznej):
ks. Henryk G∏uch, Karol Ko-
nieczny, ks. Franciszek Kupi-
las, Sylwester ¸akota, Kon-
rad Spyra i Pawe∏ Spyra.

Wi´cej ni˝ jeden
rozmowa z Miros∏awem Leszczykiem

MMiieejjsskkii  OOÊÊrrooddeekk  KKuullttuurryy (032) 326-78-33
MMiieejjsskkii  OOÊÊrrooddeekk  PPoommooccyy  SSppoo∏∏eecczznneejj  (032)
216-67-91, KKuucchhnnii  MMiieejjsskkaa (032) 216-75-08
KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPoolliiccjjii (032) 32-33-200
tel. dy˝urnego: (032) 32-33-255 UUrrzzààdd  MMiiaa--
ssttaa  LL´́ddzziinnyy (032) 21-66-511, 21-66-291,
21-66-301, 21-66-512, MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa
PPuubblliicczznnaa  ww LL´́ddzziinnaacchh (032) 21-67-509
AApptteekkii:: „Marta” tel (032) 216-60-31; „10” tel.
(032) 216-78-37; „Prywatna tel. (032) 216-
71-79;„Melisa” tel. (032) 216-60-64;
„Centrum” tel. (032) 326-64-54; „Pod
Szybem” tel. (032) 326-73-74 wew. 43
SSttaarroossttwwoo  PPoowwiiaattoowwee  ww BBiieerruunniiuu  (032) 216-
38-20, 216-38-27, fax. 326-92-87 ÂÂwwiieettlliiccaa
SSooccjjootteerraappeeuuttyycczznnaa (032) 326-63-96
WWoojjeewwóóddzzkkii  SSzzppiittaall  SSppeeccjjaalliissttyycczznnyy
ww TTyycchhaacchh (032) 32-54-280 do 81 ZZaakk∏∏aadd
UUss∏∏uugg  KKoommuunnaallnnyycchh (032) 326-79-90 GGKK
„„PPaarrttnneerr”” (032) 216-61-23, 216-75-26, baza
przy ul. Fredry: (032) 21-66-020 FFuunnddaaccjjaa
RRoozzwwoojjuu  SSppoorrttuu (basen) (032) 326-27-00,
MMZZOOZZ (032) 21-67-701 PPrrzzyycchhooddnniiaa
SSppeeccjjaalliissttyycczznnaa (032) 326-73-74, 326-62-53
ZZeessppóó∏∏  PPrraaccoowwnnii  RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnyycchh, (032)
326-64-47 PPrrzzyycchhooddnniiee  RReejjoonnoowwee Nr 1, (ul.
Fredry 17) (032) 216-60-59; Nr 2, ul. Asnyka
2 (032) 216-62-87; Nr 2 - Filia Go∏awiec, ul.
Go∏awiecka 64 (032) 216-70-31; NZOZ
„Centrum Medyczne” s.c. (032) 326-64-54
do 55; Gabinet Stomatologiczny „Obdent”
(032) 216-70-16; Gabinet Ortopedyczno-

Urazowy „Eskulap” (032) 216-75-24
PPoowwiiaattoowwyy  UUrrzzààdd  PPrraaccyy  ww TTyycchhaacchh  FFiilliiaa
LL´́ddzziinnyy (032) 216-79-71 PPoowwiiaattoowwyy
IInnssppeekkttoorr  NNaaddzzoorruu  BBuuddoowwllaanneeggoo  ww BBiieerruunniiuu
(032) 324-25-45 PPoowwiiaattoowwee  CCeennttrruumm
PPoommooccyy  RRooddzziinniiee (032) 21-67-819
PPaaƒƒssttwwoowwyy  PPoowwiiaattoowwyy  IInnssppeekkttoorraatt  SSaanniittaarrnnyy
ww TTyycchhaacchh (032) 227-52-47 IInnffoorrmmaaccjjaa
tteelleeffoonniicczznnaa  --  bbiiuurroo  nnuummeerróóww 118-913
RRzzeecczznniikk  PPrraaww  KKoonnssuummeennttaa  SSttaarroossttaa
PPoowwiiaattoowweeggoo  ww BBiieerruunniiuu tel. (032) 324-25-
33, ZZaakk∏∏aadd  EEnneerrggeettyycczznnyy (032) 303-09-91,
303-23-90 LUB 991 PPooggoottoowwiiee  RRaattuunnkkoowwee
TTyycchhyy (032) 219-38-43, 327-49-99 LUB 999
PPooggoottoowwiiee  RRaattuunnkkoowwee  LL´́ddzziinnyy  (032) 326-
75-84, 326-75-85 SSttrraa˝̋  PPoo˝̋aarrnnaa  TTyycchhyy tel.
998, (032) 227-20-11, 227-30-22 LUB 998
OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraa˝̋  PPoo˝̋aarrnnaa  ww LL´́ddzziinnaacchh tel.
(032) 216-62-57 SSttrraa˝̋  MMiieejjsskkaa  LL´́ddzziinny tel.
(032) 21-66-511 wew. 32 PPooggoottoowwiiee
eelleekkttrroo--eenneerrggeettyycczznnee tel. (032) 303-09-91
LUB 991 PPooggoottoowwiiee  ggaazzoowwee  TTyycchhyy, tel. 227-
31-24 LUB 992 PPooggoottoowwiiee  eenneerreeggttyykkii
cciieeppllnneejj tel. (032) 219-56-81 do 82 LUB 993
PPooggoottoowwiiee  wwooddnnoo--kkaannaalliizzaaccyyjjnnee tel. (032)
227-40-31 do 31 LUB 994 RRPPWWiiKK  SS..AA..
TTyycchhyy  OOddddzziiaa∏∏  BBiieerruuƒƒ  ((ÂÂcciieerrnniiee)) tel. (032) 32-
69-632 - zg∏aszanie awarii: od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach od 7.00 do 15.00 -
w pozosta∏ych godzinach oraz w weekendy
pod numerem telefonu: (032) 325-70-00 -
dyspozytor RPWiK S.A. Tychy

Wa˝ne telefony
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rozmowa

Lędziny Teraz

- Spodziewano si´ ju˝ trzy
lata temu, ˝e to W∏adys∏aw
Trzciƒski po odejÊciu Ma∏go-
rzaty Walentek powo∏a ci´ na
sekretarza miasta. Ty te˝ si´
tego spodziewa∏aÊ?

- Owszem, bo Trzciƒski o tym
mówi∏. Do mnie i nie tylko do
mnie, do radnych, do urz´dni-
ków. Zapowiada∏, ˝e powo∏a mnie
na sekretarza. Niektórzy wi´c
nawet mi ju˝ wtedy gratulowali.
I niby nigdy si´ z tego nie wyco-
fa∏, ale z czasem przesta∏ wracaç
do tematu. Ale mniej wi´cej po
roku zorientowa∏am si´, ˝e chyba
nic z tego sekretarzowania nie
b´dzie...

- Jak myÊlisz, dlaczego
Trzciƒski nie dotrzyma∏ tej
obietnicy?

- Jak to nie dotrzyma∏? Zapo-
wiedzia∏, ˝e sekretarzem b´d´ -
no i przecie˝ jestem! Ale tak bez
˝artów, chodzi∏o zapewne o jego
przekonanie, i˝ bliscy wspó∏pra-
cownicy majà podzielaç jego sym-
patie i antypatie, majà si´ z nim

we wszystkim zgadzaç. Tymcza-
sem ja nie udawa∏am wrogoÊci
wobec opozycyjnych radnych.
MyÊl´, ˝e to by∏y przyczyny dla
których nie powo∏a∏ mnie wtedy
na sekretarza miasta. Ale tym
bardziej si´ ciesz´, ˝e tak˝e nowy
burmistrz docenia mojà urz´dni-
czà fachowoÊç; zaproponowa∏
mnie na stanowisko sekretarza
miasta a Rada przyj´∏a t´ kandy-
datur´. Bo sekretarz to taki wy-
jàtkowy urz´dnik, ˝e na wniosek
burmistrza powo∏uje go Rada
Miasta. Choç Rada mo˝e przecie˝
odmówiç. Dobrze to obrazuje
przypadek z sàsiednich Mys∏owic
- tamtejsza sekretarz zosta∏a
przez radnych wybrana niejako
warunkowo, tylko do koƒca roku,
i to jeszcze niewielkà wi´kszoÊcià
g∏osów.

- Wybranie ci´ w obecnej
kadencji to tym bardziej chy-
ba ˝adne zaskoczenie - kilka
lat temu chocia˝ nie by∏aÊ
naczelnikiem wydzia∏u cz´-
sto z papierami sz∏aÊ do gabi-
netu ówczesnego burmistrza
Mariusza ˚o∏ny. Wi´c teraz,
gdy ˚o∏na wróci∏...

- To nie tak! Wtedy, w latach
90. minionego stulecia zdecydo-
wana wi´kszoÊç l´dziƒskich
urz´dników to by∏y l´dziƒskie
dziewczyny po szkole Êredniej,
które pracowa∏y, jednoczeÊnie
studiujàc zaocznie. Sporo urz´d-

ników wybiera∏o jakieÊ ∏atwe stu-
dia, ˝eby tylko mieç Ñpapierekî
potwierdzajàcy wy˝sze wykszta∏-
cenie. Ja zdecydowa∏am si´ na
znacznie trudniejsze strudia
prawnicze i chyba nie by∏am tam
z∏à studentkà, jeÊli zapropono-
wano mi pisanie doktoratu. I na
studiach i tu˝ po nich stale po-
szerza∏am swà wiedz´ prawniczà
na temat samorzàdu, uczàc si´
od ówczesnej sekretarz Ma∏go-
rzaty Walentek, czy radcy praw-
nego Czes∏awa Resiaka. Stale
czyta∏am fachowà literatur´ -
i chocia˝ by∏am zwyk∏ym magi-
strem prawa, bez aplikacji, coraz
cz´Êciej wskazywa∏am prawid∏o-
wà, najlepszà drog´ rozwiàzania
jakiegoÊ miejskiego problemu.
˚o∏na dostrzeg∏ to wczeÊnie, po-
tem zresztà dostrzega∏ to te˝
Trzciƒski. I tak powoli po prostu
stawa∏am si´ naturalnym kandy-
datem do funkcji sekretarza. Bez
fa∏szywej skromnoÊci, zbyt wielu
tak fachowych i zaanga˝owanych
urz´dników w L´dzinach nie ma.

Obecny burmistrz wie te˝, ˝e
w moim przekonaniu sekretarz
miasta to, w odró˝nieniu od bur-
mistrza czy jego zast´pcy, nie lo-
kalny polityk lecz po prostu
urz´dnik! Lojalny wobec miasta
i wobec swojego szefa. Urz´dnik
nie powinien anga˝owaç si´
w sprawy polityczne. Ale zara-
zem powinien zwracaç szefowi
uwag´ na ewentualne z∏e skutki
jego decyzji. Widaç takie moje po-
strzeganie funkcji sekretarza si´
podoba, jeÊli powierzono mi jà.

- Po co wi´c jest sekretarz
miasta?

- Tak w najmniejszym skrócie -
zapewnia sprawne funkcjonowa-
nie urz´du. Zadaniem sekretarza
jest tak organizowaç jego prac´,
by mieszkaƒcy jak najszybciej za-
∏atwiali tu swoje sprawy a urzàd
jak najlepiej wype∏nia∏ inne swo-
je obowiàzki, narzucone mu
przez burmistrza i Rad´.

- I naprawd´ nie planujesz
zajmowaç si´ niczym innym?
Ma∏gorzata Walentek jako
sekretarz miasta lubi∏a usta-
laç jak ma wyglàdaç plakat
festynu i kto na tym festynie
wystàpi - i wieloma innymi
tego typu rzeczami.

- Mo˝e dlatego, ˝e przez pe-
wien czas by∏a te˝ wiceburmi-
strzem. Ja jednak uznaje, ˝e ta-
kie sprawy sà poza zakresem
kompetencji sekretarza. Ow-

szem, jeÊli burmistrz czy zast´p-
ca zapytajà mnie o opini´ na ja-
kàÊ spraw´, to powiem, jak ka˝-
dy, co o tym czy tamtym myÊl´.
Ale nic ponadto.

- Wi´c jakie plany ma Alicja
Bobiec-Ptak, najwa˝niejszy
urz´dnik w L´dzinach?

- Mo˝e nie tyle ja mam plany,
co wraz z burmistrzem i wicebur-
mistrzem wypracowaliÊmy je
wspólnie. Przede wszystkim
szybko zamierzamy zorganizo-
waç na parterze punkt obs∏ugi
mieszkaƒca. Funkcjonuje on ju˝
w wielu wi´kszych miastach,
choçby w sàsiednich Tychach,
Katowicach, Mys∏owicach.
I Êwietnie si´ sprawdza. Na par-
terze zamiast recepcji siedzà
urz´dnicy z poszczególnych wy-
dzia∏ów i albo na miejscu za∏a-
twiajà spraw´, albo dok∏adnie in-
struujà interesanta dokàd pójÊç.
Poza tym musimy urzàd tak
szybko przeorganizowaç, aby do-
sta∏ certyfikat jakoÊci ISO.

- A po co komu to ISO? Czy
od tego mieszkaniec b´dzie
lepiej obs∏u˝ony?

- Z punktu widzenia mieszkaƒ-
ca ISO jest mo˝e ma∏o wa˝ne, ale
w przypadku ubiegania si´ o fun-
dusze unijne czy inne Êrodki ze-
wn´trzne - bardzo wa˝ne. ISO
jest dla instytucji centralnych
i unijnych dowodem, ˝e w urz´-
dzie jest przejrzysty obieg doku-
mentów, pieni´dzy i wszystkiego
innego. A przejrzystoÊç w ubiega-
niu si´ o Êrodki to podstawa.
Wprowadzamy jeszcze kilka
zmian organizacyjnych, jak cho-
cia˝by referat zajmujàcy si´ roz-
wojem gospodarczym.

- Zmiany organizacyjne po-
ciàgajà zapewne za sobà per-
sonalne?

- OczywiÊcie, ale nikt nie traci
pracy. Niektórych urz´dników
przygotowujemy jedynie do no-
wych zadaƒ, szkolimy ich.

Urz´dnik - nie polityk
z Alicjà Bobiec-Ptak, sekretarzem miasta rozmawia Dariusz Dyrda

Uwa˝am ˝e sekretarz miasta to, w odró˝-
nieniu od burmistrza czy jego zast´pcy, nie
lokalny polityk lecz po prostu urz´dnik! Lo-
jalny wobec miasta i wobec swojego szefa.
Urz´dnik nie powinien anga˝owaç si´
w sprawy polityczne. Widaç takie moje po-
strzeganie funkcji sekretarza si´ podoba,
jeÊli wybrano mnie na nià.

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pracowników KWK
”Ziemowit” w L´dzinach w 2006 roku realizowa∏o zadanie
publiczne w ramach programu promocji zdrowia wspó∏finan-
sowanym przez Urzàd Miasta L´dziny pod tytu∏em „Dbaj
o s∏uch swojego dziecka”

W ramach programu „Dbaj o s∏uch swojego dziecka”
przebadano 203 dzieci w wieku 3 – 6 lat za pomocà audio-
metrii impedancyjnej (badanie ucha Êrodkowego) i audiome-
trii tonalnej (badanie s∏uchu)

Celem powy˝szych badaƒ by∏o wykrycie w wieku przed-
szkolnym wad uszu i s∏uchu, które mog∏yby wp∏ynàç na wy-
niki nauki szkolnej. Zaskakujàce okaza∏y si´ wyniki badania
ucha Êrodkowego poniewa˝ u ponad 50% badanych dzieci
by∏y one nieprawid∏owe – u dzieci wykryto tzw. „wysi´kowe
zapalenie ucha”. Jest to stan uszu zwiàzany z wydzielinà
i nieprawid∏owym ciÊnieniem w jamie b´benkowej. Za przy-
czyny tego schorzenia uwa˝a si´ nie leczone przewlekajàce
si´ katary, zapalenie zatok, przerost trzeciego migda∏ka.

Obecnie wi´kszoÊç dzieci bioràcych udzia∏ w programie
„Dbaj o s∏uch swojego dziecka” jest w trakcie leczenia w po-
radni laryngologicznej.

Troje dzieci zosta∏o skierowane do zabiegu usuni´cia
trzeciego migda∏ka.

W jednym przypadku u badanego dziecka wykryto niepra-
wid∏owà budow´ ucha zewn´trznego i Êrodkowego – zosta-
∏o ono skierowane do klinicznych badaƒ specjalistycznych.

Podsumowujàc zadanie to w badanej grupie dzieci L´dziƒ-
skich nie wykryto przypadków dzieci g∏´boko niedos∏yszà-
cych. Przypadki wysokiego zapalenia uszu które zosta∏y
wczeÊnie wykryte i b´dà prawid∏owo leczone ustàpià,
w przeciwnym razie (niezauwa˝one) podst´pnie prowadzà
do utraty s∏uchu.

Rodzicu apelujemy do Ciebie, je˝eli Twoje dziecko nie by∏o
obj´te tym zadaniem a zauwa˝y∏eÊ ˝e ma sk∏onnoÊci do cz´-
stych i d∏ugotrwa∏ych katarów to zg∏oÊ si´ do swojego lekarza
bo nie leczone objawy mogà byç zgubne dla Twojej pociechy.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA
PRACOWNIKÓW KWK „ZIEMOWIT”

43-143 L´dziny, ul. Pokoju 17 tel. (032) 224-51-65
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Józef Ka∏kus
- W∏adze Bierunia starajà si´ wykorzystaç

swojà najsilniejszà pozycj´ w powiecie z myÊlà
tylko o swoim mieÊcie, zupe∏nie ju˝ nie liczàc
si´ z potrzebami innych gmin powiatu,
a zw∏aszcza odchodzàc od deklarowanego ongiÊ
partnerstwa. Przewiduj´, ˝e w dalszej kolejno-
Êci w Âcierniach powstanà budynki sàdu i pro-
kuratury, czyli de facto b´dzie to powiat bieruƒ-
ski, a nie bieruƒsko-l´dziƒski. Nasi radni po-
wiatowi powinni pilnie dogadaç si´ z radnymi

powiatowymi z Imielina i Che∏mu, by wspólnymi si∏ami zmusiç Bieruƒ
do realizowania idei partnerstwa w praktyce. Gdyby to si´ nie uda∏o to,
trzeba po prostu zagroziç wystàpieniem L´dzin ze struktur powiatu.

Edmund Kula
- Jestem rodowitym l´dziniokiem i bardzo

boli mnie to, ˝e w ostatnich latach moje miasto
jest w ramach powiatu bieruƒsko-l´dziƒskiego
spychane na pozycj´ zaÊcianka. Skoro tak, to
wystàpmy z tego powiatu, tak jak kiedyÊ od∏à-
czyliÊmy si´ od Tychów. Jestem za tym, a˝eby
L´dziny przy∏àczy∏y si´ do planowanej aglome-
racji Êlàskiej Silesia, czy to w ramach Tychów,
czy te˝ Mys∏owic. Uwa˝am, ˝e z dwojga z∏ego
lepiej nale˝eç do tych du˝o wi´kszych od nas

miast, ni˝ daç si´ sprowadziç niewiele wi´kszemu Bieruniowi do roli
popychad∏a w ramach powiatu. Pytam si´ wi´c - jak d∏ugo jeszcze b´-
dziemy ust´powaç Bieruniowi?

Izabela Ko∏odziej
- W zwiàzku z tà uchwa∏u Rady Powiatu mój

ojciec powiedzia∏ nie kryjàc swego oburzenia:
Lepiej byç lokajem u hrabiego, ni˝ u szewca
czy krawca. Nikogo, oczywiÊcie, nie obra˝ajàc.
Przy∏àczmy si´ wi´c do Tychów lub Mys∏owic.
Jestem tego samego zdania. JeÊli to prawda, i˝
wszystkie podstawowe urz´dy i agendy powia-
towe majà znaleêç si´ w Bieruniu, czyli nasz
powiat tylko teoretycznie b´dzie mia∏ partner-
ski charakter, to niebawem radni bieruƒcy za-

proponujà zmian´ jego nazwy na jednocz∏onowà- bieruƒski. A˝eby te-
mu zapobiec, nale˝a∏oby Bieruniowi bez skrupu∏ów postawiç ultima-
tum - albo pozostawicie u nas wa˝nà cz´Êç organów w∏adzy powiatowej,
albo wyst´pujemy z tego powiatu. Przecie˝ Bieruƒ ma o wiele wi´cej od
nas do stracenia!

Sonda
Co Pan(i) sàdzi na temat uchwa∏y 
Rady Powiatu o budowie siedziby 
starostwa w Âcierniach?

Dziewi´ç lat temu bieruƒscy
i l´dziƒscy w∏odarze zabiegali r´ka
w r´k´ o wspólny powiat. Chocia˝
niektórzy (tak˝e w L´dzinach) ju˝
wtedy twierdzili, ˝e ma to byç po-
wiat po prostu Bieruƒski - to ów-
czesny burmistrz Mariusz ˚o∏na
i ówczesny przewodniczàcy l´dziƒ-
skiej Rady Sylwester ¸akota po-
stawili w∏adzom Bierunia spraw´
twardo: albo godzicie si´ na po-
wiat dwóch równorz´dnych miast,
albo dzi´kujemy bardzo za wspó∏-
prac´ - i niech to b´dzie powiat ty-
ski z siedzibà w Tychach.

Starosta mia∏ byç
w Bieruniu, policja

w L´dzinach
Postawa ta si´ op∏aci∏a - miasta

mi´dzy sobà ustali∏y, gdzie b´dzie
jaka jednostka powiatowa. Ow-
szem, starostwo mia∏o byç w Bie-
runiu, ale wszystkie inne wa˝niej-
sze struktury (sàd, prokuratura,
policja) w L´dzinach. I przez kilka
lat przestrzegano tych porozu-
mieƒ a L´dziny powoli si´ szyko-
wa∏y do umiejscowienia tych in-
stytucji w Domu Górnika obok
urz´du miasta. Jednak kiedy w ro-
ku 2002 burmistrzem zosta∏ W∏a-
dys∏aw Trzciƒski, zrezygnowa∏ on
z lokalizacji tych wa˝nych agend
powiatowych w L´dzinach. Odda∏
je Bieruniowi, który wtedy obie-
ca∏, ˝e powiatowà komend´ policji

zbuduje u siebie w rok. Trwa∏o to
wprawdzie nie rok, lecz prawie
cztery lata, ale dziÊ ta komenda na
bieruƒskich Âcierniach stoi.

JeÊli zrezygnowano wtedy z po-
rozumieƒ co gdzie - to oczywiÊcie
umowa z 1998 roku przesta∏a obo-
wiàzywaç. Co do tego gdzie policja
- ale w zwiàzku z tym zapewne
i dla siedziby starostwa. Zw∏asz-
cza, ˝e kiedy w 1998 roku decydo-
wano o siedzibie starosty w Bieru-
niu - nie bez znaczenia by∏o to, ˝e
burmistrz i rada tego miasta odda-
∏y bezp∏atnie na starostwo wielki
i nowoczesny budynek w Bieruniu
Nowym, tak zwanà Triad´. Co
prawda nie na zawsze, ale na lata
ca∏e, w bezp∏atne u˝yczenie.

Starosta 
bez siedziby

Jednak ostatnio Bieruniowi si´
znudzi∏o. Postanowi∏, ˝e chce za
Triad´ czynsz, a tak naprawd´, to
chce jà z powrotem, bo wybudowa∏
jà jako placówk´ u˝ytecznoÊci pu-
blicznej i dom kultury dla Nowego
Bierunia, a nie jako siedzib´ staro-
sty. Wi´c teraz mieszkaƒcy Bieru-
nia chcà t´ Triad´ nazad!

Powiat stanà∏ wi´c przed pro-
blemem braku siedziby. Podobna
sytuacja by∏a cztery lata temu -
gdy Trzciƒski zrzek∏ si´ komendy
policji - i wtedy Bieruƒ to wyko-
rzysta∏. Nic wi´c dziwnego, ˝e dziÊ

dla odmiany sytuacj´ postanowi∏y
wykorzystaç L´dziny. Bo dla sta-
rostwa w Bieruniu miejsca nie ma
- za to w L´dzinach jest jak naj-
bardziej. Do tego budynek, który
nale˝y jak najbardziej do powiatu,
bo przejà∏ go od skarbu paƒstwa.
I umiejscowiony jest idealnie - na-
przeciwko urz´du miasta. Chodzi
o dawny biurowiec kopalni Piast,
gdzie ju˝ dziÊ znajdujà si´
liczne agendy powiatowe,
gdzie urz´duje cz∏onek
zarzàdu powiatu Ma-
rek Bania.

Zróbmy im
urzàd 

naprzeciw
naszego!
Zdajemy sobie

spraw´, ˝e ten bu-
dynek wymaga
przystosowania ,
byç mo˝e rozbudowy.
Dlatego rada L´dzin
b∏yskawicznie podj´∏a
decyzj´, aby w naszym miej-
skim bud˝ecie znaleêç prawie
dwa i pó∏ miliona na adaptacje
tych pomieszczeƒ - t∏umaczy bur-
mistrz Wies∏aw Stambrowski. Te
dwa i pó∏ miliona to oczywiÊcie za-
ledwie poczàtek, akt dobrej woli.
Bo oczywistym jest, ˝e gdyby by∏o
trzeba wi´cej, to miasto te˝ spró-
bowa∏oby znaleêç. Poza tym jest

t o
teren

p o k o -
palniany, do

rekultywacji, wi´c
nie trudno by∏oby o Êrodki pomo-
cowe. Zresztà Bieruƒ stara si´ od
jakiegoÊ czasu o pieniàdze unijne
na budow´ starostwa.

Bli˝sza koszula cia∏u
Wydawa∏o si´ wi´c, ˝e to dla sta-

rostwa idealna okazja, aby za dar-
mo mieç nowà siedzib´. Przynaj-
mniej w L´dzinach tak si´ wyda-
wa∏o. Bo okaza∏o si´, ˝e wpraw-
dzie Bieruƒ nie ma dla powiatu
˝adnej oferty - ale starostwa nie
chce si´ pozbywaç. Okaza∏o si´
te˝, ˝e sam starosta Piotr Czarny-
noga przede wszystkim czuje si´
bieruniokiem, bo t´ bieruƒskà
koncepcj´ wyraênie lansuje.
Zresztà trudno mu si´ dziwiç, za-
chowa∏ si´ tak samo jak wszyscy
powiatowi radni, czyli w3 intere-
sie swojego miasta. Powiatowi
radni z L´dzin wszyscy sà za sta-
rostwem w L´dzinach, powiatowi
radni z Bierunia - wszyscy za sta-
rostwem w Bieruniu. Powiatowy
radny z Bojszów - te˝ oczywiÊcie
za Bieruniem, bo im do Bierunia
znacznie bli˝ej. Zw∏aszcza, kiedy
wcale nie chodzi o Bieruƒ Stary al-
bo Nowy, lecz o Âciernie, le˝àce

przy drodze do Bojszów. Tak wi´c
tylko radni z Che∏mu i Imielina
nie dzia∏ali bezpoÊrednio w swoim
interesie.

Powiatowa sesja
Zanim dosz∏o do powiatowej se-

sji, rada miasta L´dziny uchwali∏a
- jak wspomnieliÊmy - prawie dwa
i pó∏ miliona z∏otych na adaptacj´
budynku przy L´dziƒskiej 24.

Uchwa∏´ t´ wys∏ano do staro-
stwa, ponadto na sesj´ powiatowà
pojechali l´dziƒscy radni z prze-
wodniczàcym rady miasta Pio-
trem Gorzeniem.

Chcia∏em przypomnieç radnym
powiatu o tym, czego nie ma
w uchwale. A mianowicie, ˝e to
wcale nie oznacza koƒca naszej
pomocy przy lokalizacji tam staro-
stwa. ˚e przecie˝ gdyby w rozbu-
dowanym starostwie by∏o ciasno,
to tu˝ obok jest du˝y DG-2 Êwiet-
nie nadajàcy si´ na biurowiec. ˚e
tu˝ obok jest sala obrad Rady Mia-
sta Êwietnie nadajàca si´ te˝ na
obrady w∏adz powiatowych. ˚e
urzàd miejski i starostwo oddzie-
lone tylko drogà, to wygoda dla
mieszkaƒców. ˚e tutaj wprowa-
dziç si´ mo˝na za kilka miesi´cy,
podczas gdy siedziba nowego sta-
rostwa potrwa kilka lat. ˚e wresz-
cie jeÊli komenda trafi∏a do Bieru-
nia, to starostwo mo˝e do L´dzin.
A zapis w ustawie, ˝e siedzibà sta-
rosty jest Bieruƒ to ˝adna prze-
szkoda, bo przecie˝ jeÊli powiat
jest bieruƒsko-l´dziƒski to wr´cz

wypada, aby starosta mia∏ w ka˝-
dym z tych dwóch miast swój gabi-
net. Ale wtedy w Bieruniu wystar-
czy∏oby kilka pokoi w którejÊ z re-
prezentacyjnych kamienic na ryn-
ku - mówi Piotr Gorzeƒ.

Jednak przewodniczàcy rady
powiatu Henryk Barcik uzna∏, ˝e
nie dopuÊci do g∏osu ani przewod-
niczàcego rady Bierunia, ani prze-
wodniczàcego Rady L´dzin. Cho-
cia˝ obu zaprosi∏ do sto∏u prezy-
dialnego.

Argumenty nasze,
argumenty ich

Inna sprawa, ˝e ich g∏osy by∏y
niepotrzebne. Bo radni powiatowi
Êwietnie prezentowali interes
swoich gmin. Dzia∏o si´ to przy
okazji projektu uchwa∏y, ˝e pod
siedzib´ starostwa kupi si´ dzia∏k´
na Âcierniach. Starosta Piotr
Czarnynoga nie móg∏ si´ nachwa-
liç zalet tego rozwiàzania.

Najwy˝szy czas zabraç si´ za
budow´ starostwa. Nikt nam nie
zarzuci, ˝e wydajemy pieniàdze na
urz´dników zamiast na potrzeby
powiatu, bo powiat ma ju˝ osiem
lat i w tym czasie wcale nie inwe-
stowaliÊmy w potrzeby admini-
stracyjne. Ale one sà! - mówi∏. Pre-
zentowa∏, jakim Êwietnym intere-
sem jest kupienie dzia∏ki, ponad
hektar, tu˝ obok policji w Âcier-
niach, za 220 000 z∏otych.

20 z∏otych za metr to rzeczywi-
Êcie bardzo tanio, bez wàtpienia
okazja. I z takiej okazji trzeba ko-

rzystaç. Po co jednak od razu
okreÊlaç, ˝e kupuje si´ po pod sta-
rostwo. Mo˝na kupiç a z czasem
postawiç tam wiele innych obiek-
tów. Choçby t´ prokuratur´ i sàd,
bo dobrze jest, aby sta∏y one ko∏o
policji...

Jednak budowa starostwa to nie
tylko owe 220 000. To tylko zie-
mia. A przecie˝ budynek trzeba
jeszcze postawiç. Wed∏ug skrom-
nych wycen takie starostwo, o po-
wierzchni biur co najmniej 1000
metrów to nie mniej ni˝ 10 milio-
nów. Przy obecnych cenach, raczej
15 milionów ni˝ 10.

L´dziƒskie 
wàtpliwoÊci

Czy nasz powiat nie ma innych
potrzeb? - pyta∏ radny z L´dzin
Alojzy Palowski - W L´dzinach
mo˝emy mieç siedzib´ powiatu
praktycznie za darmo, w Bieruniu
trzeba wydaç olbrzymià kwot´.
Chcia∏bym aby najpierw zrobiono
symulacj´ bud˝etu powiatu, jeÊli
weêmiemy na barki takie obcià˝e-
nie. Jak si´ to odbije na powiato-
wych inwestycjach, na oÊwiacie,
komunikacji, drogach...

Wspiera∏ go Marek Bania, radny
i cz∏onek zarzàdu powiatu. Okaza-
∏o si´ wi´c, ˝e starosta przedsta-
wiajàc swojà wizj´ jako wizj´ za-
rzàdu nieco mija∏ si´ z prawdà.
Nawet jeÊli zarzàdu, to nie ca∏ego.
Bania przypomina∏, ˝e w∏aÊnie ru-
sza bud˝et Unii Europejskiej na
lata 2007-2013. Aby zabiegaç

o pieniàdze na inwestycje - trzeba
mieç te˝ w∏asny wk∏ad. (Zazwy-
czaj oko∏o 30 procent). Jak wi´c
powiat b´dzie móg∏ staraç si´
o Êrodki unijne, jeÊli w∏asny wk∏ad
wyda na budow´ starostwa? Po-
nadto Unia nie daje ju˝ pieni´dzy
na rozbudow´ dróg, bo zoriento-
wa∏a si´, ˝e w Polsce to zazwyczaj
˝adna rozbudowa lecz remont.
A potrzeby naszego powiatu sà
w tym zakresie ogromne.

Nasi kierowcy chcà jeêdziç na-
reszcie po normalnych drogach,
jak w cywilizowanych krajach. Te-
raz, kiedy w jednych gminach ru-
szy na wielkà skal´ budowa kana-
lizacji, w innych inne roboty
z unijnym udzia∏em, b´dzie ideal-
ny moment, ˝eby te nasze drogi
doprowadziç do porzàdku. W po-
wiecie wcià˝ nie ma porzàdnie roz-
wini´tej komunikacji miejskiej, to
kolejny spory wydatek. A my za-
miast tego chcemy wydaç pienià-
dze na budow´ starostwa, kiedy
w L´dzinach stoi gotowy budynek
- przekonywa∏ Marek Bania.

Radych z Bierunia
jest wi´cej

Wicestarosta Bernard Bednorz
wprawdzie bagatelizowa∏ te oba-
wy twierdzàc, ˝e pieni´dzy wy-
starczy i na jedno i na drugie, ale
jakoÊ liczbami tego nie podpiera∏.
Starosta zaÊ mówi∏ ˝e obiekt przy
L´dziƒskiej 24 jest za ma∏y (jakby
nie mo˝na go znacznie taniej roz-
budowaç- przyp. red) a poza tym
przecie˝ powiat musi mieç sàd,
prokuratur´ i tak dalej, wi´c mo˝-
na je ulokowaç tutaj. Starosta po-
kazywa∏ te˝, ˝e Âciernie majà ide-
alne po∏àczenia drogowe z ca∏ym
powiatem.

Po czym dosz∏o do g∏osowania.
Wszyscy radni powiatowi z L´dzin
oraz radna z Che∏mu byli przeciw
kupowaniu dzia∏ki pod starostwo
na Âcierniach. Niestety, okaza∏o
si´ to za ma∏o - wspólnymi si∏ami
radnych z Bierunia (których jest
najwi´cej), Bojszów i po trosze
Imielina starostwo stanie na
Âcierniach. Ciekawe tylko jak
i czym przekonano radnych imie-
liƒskich. Bo mieszkaƒcom tej gmi-
ny zdecydowanie bli˝ej na L´dziƒ-
skà 24 ni˝ do Âcierƒ.

Starostwo powstanie tam za-
pewne za kilka lat - przy ogrom-
nym obcià˝eniu finansowym dla
doÊç biednego powiatu. W mi´dzy-
czasie przyjdzie zapewne sprawa
lokalizacji owej prokuratury, sàdu
szpitala powiatowego... DziÊ staro-
sta wskazuje na L´dziny. Ciekawe
czy on i inni bieruƒscy radni b´dà
podtrzymywaç te twierdzenia za
kilka lat.

Tam na razie jest Âciernisko, ale b´dzie staroÊcisko...

Mogli mieç za darmo, wolà budowaç za kilkanaÊcie milionów!
Powiat Bieruƒsko-L´dziƒski w coraz wi´kszym stopniu jest takim tylko z na-
zwy. Coraz wyraêniej widaç, ˝e starosta i jego otoczenie robià wszystko, by
w koƒcu sta∏ si´ powiatem po prostu Bieruƒskim. Poczàtek tego roku to ko-
lejny etap tego procesu. Chocia˝ wszelkie przes∏anki ekonomiczne przema-
wia∏y za tym, aby siedziba starostwa znalaz∏a si´ w naszym mieÊcie, radni
powiatowi zdecydowali inaczej. Mogàc mieç starostwo praktycznie za darmo
w samym centrum L´dzin, postanowili budowaç je na bieruƒskich polach.

L´dziƒska 24

Âciernie -  za komendà jest to pole

Alojzy Palowski: W L´dzinach
mo˝emy mieç siedzib´ powiatu
praktycznie za darmo, w Bieruniu
trzeba wydaç olbrzymià kwot´. 

My chcemy wydaç
pieniàdze na budow´ starostwa,
kiedy w L´dzinach stoi gotowy
budynek!!?? - przekonywa∏ Ma-

rek Bania. Na darmo
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Strony 6-7 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

Niska emisja zanieczyszczeƒ po-
wietrza pochodzi g∏ównie z lokal-
nych kot∏owni w´glowych opala-
nych najcz´Êciej tanim w´glem, mia-
∏em lub mu∏em w´glowym, a wi´c
paliwem o z∏ej jakoÊci i niskich para-
metrach grzewczych. Niska emisja
nale˝y do grupy zanieczyszczeƒ lo-
kalnych, czyli upraszczajàc mo˝emy
powiedzieç ˝e sami jesteÊmy odpo-
wiedzialni za czystoÊç powietrza
w naszej Gminie, które w okresie se-
zonu grzewczego a zw∏aszcza wie-
czorami ma wiele do ˝yczenia.

Nowe w∏adze 
- nowy program

W pierwotnej wersji, Program Li-
kwidacji Niskiej Emisji w Gminie L´-
dziny zak∏ada∏ wy∏àcznie komplekso-
wà modernizacj́  budynku mieszkal-
nego wynikajàcà z audytu energe-
tycznego. Jednak dla wielu mieszkaƒ-
ców by∏a to formu∏a zbyt kosztowna
i niedost´pna dlatego nowe w∏adze
natychmiast postanowi∏y jà uproÊciç.

Na wniosek Burmistrza Wies∏awa
Stambrowskiego Rada Miasta 22.
lutego przyj́ ∏a nowe Generalne Za-
∏o˝enia Programu Likwidacji Niskiej
Emisji na lata 2007-2009.

Wprowadzenie zmian jest odpo-
wiedzià na oczekiwania mieszkaƒ-
ców. Program ulega zmianie po-
przez wprowadzenie do jego general-
nych za∏o˝eƒ oprócz dotychczasowe-
go wariantu kompleksowego - tak˝e
wariantu podstawowego.

W wariancie kompleksowym (tym
z audytami energetycznymi), który
by∏ ju  ̋szeroko opisywany wprowa-
dzono niewielkie zmiany. Warun-
kiem realizacji tego wariantu jest
nadal wykonanie audytu energe-
tycznego zgodnego z wytycznymi
WFOÂiGW (szczegó∏y w Zespole
d/s Zarzàdzania Energià i Ârodowi-
skiem w DG-2)

Wariant podstawowy daje mo˝li-
woÊç samodzielnego okreÊlenia za-

kresu prac, ale tylko w zakresie mo-
dernizacji budynku ograniczonym do:

1. wymiany pieca wraz z mo˝liwo-
Êcià pod∏àczenia zasobnika ciep∏ej
wody u˝ytkowej (c.w.u.), w zakresie
modernizacji kot∏owni

2. budowy systemu kolektorów
s∏onecznych modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania (c.o.)

Wojewódzki 
Fundusz ma swoje

wymagania
W obu wariantach, WFOÂiGW

wymaga przedstawienia efektu eko-
logicznego jaki przyniosà dofinanso-
wane przez niego prace. Ka˝dy mo-
˝e sam zdecydowaç jakie powy˝sze
prace chcia∏by zrealizowaç, jednak-
˝e, aby zapewniç poprawny dobór
mocy êród∏a ciep∏a, udowodniç po-
trzeb  ́ewentualnej modernizacji in-
stalacji c.o. lub monta˝u systemu ko-
lektorów s∏onecznych, ka˝dy z za-
kwalifikowanych uczestników zobo-
wiàzany jest wykonaç przeglàd ener-
getyczny budynku. W wariancie
podstawowym koniecznym jest tak-
˝e opracowanie Ankiety Technicznej
wg wzoru WFOÂiGW obowiàzujàce-
go na 2007 r.

Miasto dop∏aci 
do energetyka

Fachowe opracowanie dokumen-
tów takich jak przeglàd energetycz-
ny budynku lub jego audyt energe-
tyczny mogà zapewniç tylko specjali-
Êci w tej dziedzinie - audytorzy ener-
getyczni. W Zespole ds. Zarzàdzania
Energià i Ârodowiskiem przy ul. L´-
dziƒskiej 47 znajduje si  ́ lista ofert
cenowych firm audytorskich. Lista
wszystkich audytorów energetycz-
nych z woj. Êlàskiego,jest tak˝e pu-
blikowana na stronie internetowej
http://www.zae.org.pl w zak∏adce LI-
STA AUDYTORÓW MB BGK ZAE.

Us∏ugi audytorskie nie sà niestety
bezp∏atne i ka˝dy mieszkaniec, któ-

ry zosta∏ zakwalifikowany do II eta-
pu Programu, chcàc przystàpiç do
póêniejszej realizacji prac musi do-
starczyç wymagane opracowania
zgodnie z przyj́ tymi za∏o˝eniami
Programu, oraz za nie zap∏aciç.
Opracowania te nie nale˝à do naj-
taƒszych wi´c Rada Miasta L´dziny
postanowi∏a je mieszkaƒcom dofi-
nansowaç w wysokoÊci:

- za przeglàd energetyczny za-
wierajàcy niezb´dne za∏àczniki
oraz wst´pnà opini´ kominiarskà
dofinansowanie do kwoty 600 z∏
(brutto)

- za audyt energetyczny zawiera-
jàcy niezb´dne za∏àczniki oraz
wst´pnà opini´ kominiarskà dofi-
nansowanie do kwoty 1000 z∏.
(brutto).

Powy˝sze kwoty zostanà zaliczo-
ne na poczet wk∏adu w∏asnego - ale
uwaga - rezygnacja z realizacji prac
budowlano - monta˝owych oznacza
tak˝e rezygnacj́  z dofinansowania.

Na co 
dofinansowania 

nie ma?
Nale˝y wyraênie zaznaczyç, ˝e

warunkiem stawianym przez WFO-
ÂiGW, jakiegokolwiek dofinansowa-
nia jest wykazanie dodatniego efek-
tu ekologicznego oraz ekonomiczne
uzasadnienie op∏acalnoÊci wykona-
nia prac w celu jego uzyskania. O co
chodzi? Najlepiej wyjaÊniç to na
przyk∏adach. Nie dostaniemy pieni´-
dzy na:

- zmian  ́kot∏owni gazowej na w´-
glowà lub olejowà bo nie daje to
przecie  ̋poprawy ekologicznej.

- wymiana sprawnych i ekologicz-
nych kot∏ów w´glowych posiadajà-
cych certyfikat na znak bezpieczeƒ-
stwa ekologicznego na nowsze - nie
daje to efektu ekologicznego.

- wymiana kot∏ów posiadajàcych
gwarancj´ producenta bezp∏atnej
naprawy

- wymiana sprawnych kot∏ów ga-
zowych (sprawnoÊç powy˝ej 80%)
na nowsze - znikomy efekt ekolo-
giczny.

- wymiana sprawnej instalacji cen-
tralnego ogrzewania na nowszà -
znikomy efekt ekologiczny.

- docieplenie przegród budowla-
nych (Êcian, dachów) pokrytych
azbestem. Warunkiem kwalifikacji
jest usuniecie azbestu przez wyspe-
cjalizowanà firm .́

Za co nam jeszcze nie
zwrócà?

Koszty poniesione za wymian´
starych i nieszczelnych okien na
nowe o powy˝szych parametrach
przyniosà wymierny efekt ekolo-
giczny, wi´c zas∏ugujà na dofinan-
sowanie.. Natomiast parametry
nie majàce wp∏ywu na efekt ekolo-
giczny a jedynie na estetyk´ lub in-
dywidualne upodobania, (np. do-
p∏ata za kolor okna, monta˝ ˝alu-
zji, rolet zewn´trznych, marmuro-
we parapety czy monta˝ witra˝y
w drzwiach wejÊciowych) nie przy-
noszà ˝adnego efektu ekologiczne-
go a jedynie czynià inwestycj´
mniej op∏acalnà z punktu widzenia
WFOÂiGW. To trzeba w 100 pro-
centach zap∏aciç samemu. Do
kosztów niekwalifikowanych nale-
˝à równie˝ chocia˝by zdobione ko-
lorowe tynki itp. majàce jedynie
wp∏yw na estetyk´ budynku.

Wa˝ne jest, aby ka˝dy z Uczestni-
ków Programu przed podpisaniem
umowy z audytorem energetycznym
w miar  ́ swoich mo˝liwoÊci oceni∏
sam stan swojego budynku ewentu-
alnie poprosi∏ audytora o wst´pnà
analiz  ́ i ocen  ́mo˝liwoÊci dofinan-
sowania tzw. audyt wst´pny, który
najcz´Êciej jest bezp∏atny. W trosce
o zabezpieczenie interesów miesz-
kaƒców zosta∏y przygotowane wzory
umów, jakie powinni zawrzeç z fir-
mami audytorskimi, które mo˝na
pozyskaç w Zespole ds. Zarzàdzania
Energià i Ârodowiskiem. Wa˝nym
jest, aby zgromadziç dokumentacj́
technicznà budynku co przyczyni si´
do ni˝szej ceny opracowaƒ energe-
tycznych.

Ile do∏o˝à?
Maksymalne poziomy dofinanso-

wania wyznacza WFOÂiGW w Ka-
towicach w zawartej umowie z Urz´-
dem Miasta L´dziny. Kwalifikacj́
kosztów które podlegajà 70% dofi-
nansowaniu ustala Urzàd Miasta
w oparciu o tà umow´. Zgodnie
z umowà po˝yczki zawartà z WFO-
ÂiGW dla I etapu Programu wyzna-
czono:

- poziom dofinansowania do 70%
maksymalnych kosztów kwalifiko-
wanych brutto

- maksymalne kwoty dofinanso-
wania poszczególnych robót podamy
za miesiàc.

Tylu ch´tnych
Ch´tnych jest obecnie wi´cej ni˝

przyznanych na rok 2007 pieni´dzy.
W zwiàzku z ogromnym zaintereso-
waniem Programem wÊród w∏aÊci-
cieli domów jednorodzinnych infor-
mujemy, ˝e pisemne powiadomienia
otrzymajà tylko zakwalifikowani do
II etapu Programu. Pozosta∏ych
Uczestników prosimy o cierpliwoÊç,
gdy  ̋dostanà odpowiednie powiado-
mienia w przysz∏ych etapach w usta-
lonej kolejnoÊci. JednoczeÊnie nale˝y
wyraênie podkreÊliç, ˝e jedynym
kryterium kolejnoÊci uczestnictwa
w Programie jest data z∏o˝enia an-
kiety wst´pnej. Pierwsze ankiety
wst´pne wp∏yn´∏y w styczniu 2005
r., a do chwili obecnej z∏o˝ono 787
ankiet.

Zak∏ada si ,́ ˝e prace b´dà prowa-
dzone jednoczeÊnie w 238 budyn-
kach. Oszacowano, ˝e drugi etap
Programu b´dzie kosztowa∏ oko∏o
5,5 miliona. Z uwagi na ró˝ne zakre-
sy robót u róznych mieszkaƒców ich
liczba mo˝e ulec nieznacznemu
zwi´kszeniu, ale tylko w przypadku
gdy koszty prac b´dà ni˝sze ni  ̋za-
k∏adano. Im taƒsze prace b´dziemy
wybieraç, tym wi´cej ludzi „za∏apie
si´” ju  ̋w tym roku.

Ponadto warto powiadomiç o kil-
ku wa˝nych terminach dotyczàcych
realizacji Programu:

Dla uczestników I etapu Progra-
mu istnieje koniecznoÊci dostarcze-
nia kosztorysów ofertowych na za-
kres prac pozosta∏y do zrealizowa-
nia. Kosztorysy nale˝y dostarczyç do
Operatora Programu do dnia 30
marca 2007 r.

Powiadomieni pisemnie Uczestni-
cy II etapu Programu proszeni sà
o dokonanie wyboru firmy audytor-
skiej z którà podpiszà stosownà
umow  ́i dostarczeniu, w zale˝noÊci
od wybranego wariantu Programu,
audytu energetycznego lub przeglà-
du energetycznego wraz z za∏àczni-
kami do dnia 30 marca 2007 r. Wzór
umowy oraz lista audytorów dost´p-
ne sà w Zespole ds. Zarzàdzania
Energià i Ârodowiskiem, a tak˝e
wkrótce zostanà zamieszczone na
stronie internetowej.

Dodatkowe informacje mo˝na
uzyskaç osobiÊcie w Zespole ds. Za-
rzàdzania Energià i Ârodowiskiem
przy ul. L´dziƒskiej 47 lub telefo-
nicznie pod numerem (032) 216 65
11 wew. 25 lub 45.

Celem szybszego przekazywania
informacji wkrótce dla wszystkich
zainteresowanych zostanie urucho-
miona specjalna strona internetowa
poÊwi´cona wy∏àcznie Programowi
Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie
L´dziny.

opracowa∏ (DD) na podstawie
materia∏u dostarczonego przez
Zespó∏ ds. Zarzàdzania Energià

i Ârodowiskiem

B´dzie mo˝na wymieniç piec bez audytu

Program ju˝ prostszy
Zgodnie z przewidywaniami na lutowej sesji Rada Miasta dokona∏a zmian w progra-
mie ograniczenia niskiej emisji. Teraz sta∏ on si´ znacznie prostszy i ∏atwiej dost´pny.
Chocia˝ i tak dyskusje na ten temat b´dà si´ nadal toczyç, bo wcià˝ jest bardziej
skomplikowany ni˝ na przyk∏ad w Tychach. Wiceprzewodniczàcy Rady chcia∏ chocia˝-
by, aby dopuÊciç do niego nowoczesne piece mia∏owe, bo przecie˝ one te˝ w porów-
naniu ze starymi dajà efekt ekologiczny. Rada jednak uzna∏a inaczej, bo jak twierdzà
pracownicy Zespo∏u ds Zarzàdzania Energià i Ârodowiskiem l´dziƒskiego magistratu,
w Tychach uznano, ˝e dopuszczenie pieców mia∏owych nie by∏o najlepszym
rozwiàzaniem. Podobnie w Tychach uznano, ˝e wielu mieszkaƒców êle dobiera∏o kot∏y,
wi´c w L´dzinach jednak pomagaç w tym b´dzie energetyk. Bo przecie˝ celem pro-
gramu jest ograniczenie niskiej emisji czyli dymów z domowych kominów.

Warto wiedzieç, ˝e jednym z warunków uzyskania dofinansowania do modernizacji kot∏owni jest po-
siadanie nieekologicznego, ale sprawnego technicznie kot∏a! Cz´ste przypadki zg∏aszania awarii kot∏ów
mogà dzia∏aç tylko na niekorzyÊç poniewa  ̋stosunek WFOÂiGW do tego typu przypadków jest nast´pu-
jàcy: „stary, ale dzia∏ajàcy piec zanieczyszcza Êrodowisko i jest przez to nieekologiczny, natomiast sta-
ry, ale niesprawny piec jest w 100% ekologiczny poniewa  ̋nie dzia∏a i nie powoduje ̋ adnego zanieczysz-
czenia Êrodowiska.” Zg∏aszane wi´c proÊby o przyspieszenie wymiany pieca ze wzgl´du na jego awari´
mogà przynieÊç skutek wr´cz odwrotny tzn. brak dofinansowania do modernizacji kot∏owni. 



7
ekologia

Lędziny Teraz

Ciekawostka przyrodnicza

Czosnek niedêwiedzi(Allium
ursinum)bywa te˝ nazywany le-
Ênym, cygaƒskim albo dzikim -
jest bliskim krewnym czosnku,
którego hodujemy w ogrodach
czy kupujemy na targu. Czosnek
hodowlany pochodzi z Azji Ârod-
kowej natomiast Cygaƒski jest

naszym gatunkiem rodzimym.
Wyst´puje w lasach ca∏ej niemal
Europy. A chocia˝ jest gatun-
kiem górskim, to jednak na ta-
kich terenach jak nasze, byle lasy
by∏y liÊciaste, czuje si´ wyÊmieni-
cie. W naszych l´dziƒskich lasach
mo˝na spotkaç jego po∏acie wiel-

koÊci kilkudziesi´ciu metrów
kwadratowych, nieco dalej -
w Kobiórze czy w lasach Jaworz-
na mo˝na zaleêç jego leÊne tere-
ny liczàce nawet hektar i wi´cej.
Warto takie miejsca znaç bo czo-
snek niedêwiedzi to prawdziwy
przysmak.

Nie chodzi jednak o jego cebul-
ki -w odró˝nieniu od tych zna-
nych nam nieco wyd∏u˝one.
Wprawdzie cebulki te majà typo-
wy czosnkowy zapach i smak,
jednak o wiele delikatniejszy,
i aby potrawa nabra∏a czosnko-
wego smaku nie wystarczy kilka
zàbków, potrzebne jest kilka ce-
bulek. Ale w przypadku czosnku
dzikiego najsmaczniejsze sà li-
Êcie. Przypominajà one liÊcie
konwalii, a pojawiajà si´ ju˝
w marcu, potem w maju pola
czosnkowe zakwitajà bia∏ym
kwieciem. A w czerwcu liÊcie zni-
kajà i tylko ten kto wie gdzie one
si´ znajdujà -umie znaleêç czosn-
kowe pole. Jednak zanim czo-
snek zakwitnie jego liÊcie to bar-
dzo delikatna sa∏ata o delikat-
nym czosnkowym posmaku.

Czosnek niedêwiedzi mo˝na
te˝ zasadziç w ogrodzie -na
przyk∏ad pod malinami, ko∏o
kompostu, pod p∏otem. Nie zale-
camy wykopywania cebulek
w lesie - mo˝na je kupiç po 70
groszy. Po dwóch trzech latach
z kilku cebulek rozsieje nam si´
spora k´pka.

Czosnek niedêwiedzi
RoÊnie w lasach mi´dzy Imielinem, Go∏awcem
a Smardzowicami, spotkaç go te˝ mo˝na na
Zachód od L´dzin, w lesie murckowskim. Ziele-
ni si´ ju˝ wczesnà wiosnà a jego po∏acie nie
tylko wyglàdajà uroczo - z roÊliny tej rosnàcej
dziko w naszych lasach mo˝na wiosnà przyrzà-
dziç pyszne sa∏atki.

Aromatyczne, pachnàce czosnkiem liÊcie
zawierajà du˝o witaminy C, pobudzajà ape-
tyt. Jego szerokie liÊcie sà bardzo smaczne
na surowo (podobnie jak i cebule) i nadajà si´
Êwietnie jako dodatek do kanapek i sa∏atek.
Zalecane sà jako sk∏adnik wiosennych zup
(zastosowanie popularne do dzisiaj w Rosji);
mo˝na je te˝ dodawaç do sa∏atek i kisiç oraz
marynowaç w oliwie (przysmak w Niem-
czech). Gotowane lub suszone tracà w pew-
nym stopniu czosnkowy aromat, ale by∏y
w wielu krajach od Anglii po Kamczatk´ u˝y-
wane jako warzywo do zup. RoÊlina ta jest
wcià˝ popularnym dzikim warzywem na
Ukrainie, w Rosji (jako “czemsza”) i na Kau-
kazie (np. w Czeczenii). Moskwie, Lwowie
i wi´kszoÊci innych miast dawnego Zwiàzki
Sowieckiego gatunek ten jest sprzedawany
na targach Êwie˝y, kiszony lub solony. W ma-
ju,,kiedy roÊlina zakwita, liÊcie stajà si´ nie-
co ∏ykowate i twarde. Wybierajàc si´ na ˝ni-
wa warto pami´taç, aby nie niszczyç cebul.
Za rok znów wypuszczà liÊcie.

W dramacie Czechowa “Trzy siostry”,

w akcie drugim pojawia si´ humorystyczny
dialog, którego g∏ównym tematem jest w∏a-
Ênie czosnek niedêwiedzi.

RoÊlina ozdobna - ch´tnie sadzony w par-
kach i przydomowych ogródkach. Posadzony
w du˝ych k´pach, wyglàda bardzo dekoracyj-
nie. ¸atwo si´ rozmna˝a.

Czosnek niedêwiedzi to roÊlina stosowana
te˝ w medycynie ludowej. Odka˝a przewód

pokarmowy, zapobiega nadmiernej fermen-
tacji w jelitach, olejek czosnkowy wydzielajà-
cy si´ podczas jedzenia si´ga a˝ do p∏uc i dla-
tego czosnek jest stosowany przy chorobach
przewodu pokarmowego, szczególnie przy
przewlek∏ych nie˝ytach oskrzeli. U˝ywany
jest jako Êrodek pomocniczy przy leczeniu
mia˝d˝ycy i nadciÊnienia. Obni˝a ciÊnienie
krwi.

Czosnek niedêwiedzi ma ˝ywozielone, lancetowate, lÊniàce liÊcie, podobne do liÊci konwalii, wyrastajàce z pod∏u˝nej cebuli

okrytej bia∏ymi, przezroczystymi ∏uskami. G∏adki, jasnozielony p´d z bia∏ym, kulistym kwiatostanem ma do 30 cm wysokoÊci.

RoÊnie w wielkich skupieniach, w cienistych i bogatych w próchnic´ lasach liÊciastych, w ∏´gach, parowach, nad strumienia-

mi Jego silny czosnkowy zapach czuje si´ zanim jeszcze dostrze˝e si´ roÊlin´.

Przysmak
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Pizza na miejscu i z dostawà do domu

Pizzeria 
SSYY&&TTAA

Imielin ul. Kowalska 1 (centrum)

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

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

ddddoooowwwwóóóózzzz    nnnnaaaa    tttteeeerrrreeeennnniiiieeee    LLLL ´́́́ddddzzzziiiinnnn    ggggrrrraaaatttt iiiissss
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tttteeeellll ....     0000    666666661111    555599993333    111100002222

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!

Wystarczy∏a tylko legitymacja
szkolna by wziàç udzia∏ w tego-
rocznych “Centralnych feriach
zimowych”, zorganizowanych
tradycyjnie przez Fundacj´ Roz-
woju Sportu, Kultury Fizycznej
i Turystyki w L´dzinach.

Dziennie przez oÊrodek “Cen-
trum” przewija∏o si´ Êrednio oko-
∏o 250 dzieci i m∏odzie˝y szkolnej
- cieszy∏ si´ wiceprezes Fundacji,
Eugeniusz Pluszczyk. 23 lutego
podczas uroczystego podsumo-
wania ferii w tym˝e oÊrodku wi-
ceprezes i goÊç honorowy, prze-

wodniczàca komisji edukacji Ra-
dy Miasta L´dziny, Krystyna
Wróbel, wr´czyli setki nagród
i upominków najlepszym dziew-
cz´tom i ch∏opcom w jedenastu
konkurencjach sportowych i re-
kreacyjnych, rozegranych w czte-
rech kategoriach wiekowych.

Ponadto dzieci i m∏odzie˝ mo-
gli korzystaç z p∏ywalni krytej za
symbolicznà stawk´ 2 z∏/h, a tak-
˝e za jedynà z∏otówk´ uczestni-
czyç w codziennych (od ponie-
dzia∏ku do piàtku) wycieczkach
autokarowych w Beskidy. (lem)

W sumie a˝ 378 dzieci uczest-
niczy∏o w 8-dniowych zaj´ciach
plastyczno-technicznych zorga-
nizowanych w Âwietlicy Socjo-
terapeutycznej przy MOPS
w L´dzinach w ramach ferii zi-
mowych. Przyk∏adowe tematy
zaj´ç, to: “Walentynowa kart-

ka”, “Moje marzenia”, “Weso∏y
ba∏wanek” itp. Placówka otrzy-
ma∏a wsparcie finansowe
z Urz´du Miasta na zakup arty-
ku∏ów plastycznych i technicz-
nych, a tak˝e s∏odyczy oraz dy-
plomów dla wszystkich uczest-
ników. (lem) 

W sobot´ 10 lutego I dru˝yna
MKS L´dziny rozegra∏a na boisku
przy ul.Asnyka drugi w tym roku
sparing pi∏karski, pokonujàc 4: 2
(2:0) LKS Gocz∏kowice. SpoÊród
naszych zawodników gole zdobyli:
Robert Stojak (z karnego), Zyg-
munt Biliƒski, Grzegorz Bednarek
I ¸ukasz Samek. Pomimo wygra-
nej trener Zbigniew Szulc nie by∏
zadowolony ze skutecznoÊci swoich
podopiecznych - W drugiej po∏owie
powinniÊmy strzeliç jeszcze co naj-
mniej dwie bramki - narzeka∏.

17 lutego l´dziƒski MKS kolejny
sparing u siebie zremisowa∏ 1:1
(1:1) z zajmujàcym piàte miejsce
w tabeli katowickiej ligi okr´gowej
MKS Siemianowice Âl. Wyrównu-
jàcà bramk´ dla gospodarzy zdoby∏
¸ukasz Samek. Mecz rozegrano na
ci´˝kim boisku, ale pomimo tego
gra by∏a szybka i p∏ynna. - Znów
nie byliÊmy skuteczni pod bramkà
przeciwnika - podkreÊla∏ trener
Zbigniew Szulc. (lem)

Ferie w Centrum

Âwietlica-ferie

Sparingi

Wygrali 
i zremisowali

Od 26 stycznia,, czyli od wernisa-
˝u wystawy, do 16 lutego mo˝na by-
∏o w holu l´dziƒskiego ratusza podzi-
wiaç plakaty autorstwa m∏odej, ale
ju  ̋ uznanej artystki Moniki Staro-
wicz z Katowic, która aktualnie jest
asystentkà w pracowni prof. Roma-

na Kalarusa w tamtejszej Akademii
Sztuk Pi´knych.

Pani Monika Êwiadomie nawiàzu-
je do s∏ynnej w Êwiecie polskiej szko-
∏y plakatu. Najch´tniej tworzy swoje
plakaty w dwóch technikach, sito-
druk i offset. (lem)

Tym razem w holu naszego magi-
stratu mo˝emy podziwiaç przeró˝ne
okazy modeli latajàcych. Uroczyste
otwarcie wystawy, z udzia∏em bur-
mistrza Wies∏awa Stambrowskiego,
nastàpi∏o 20 lutego. Ponad 40 wy-
branych eksponatów (wszystkie
zdatne do lotu) prezentujà aktualni
i byli wychowankowie Modelarni
LOK L´dziny z okazji 10-lecia jej
dzia∏alnoÊci, ale tak˝e seniorzy miej-
scowego modelarstwa, w tym radny
powiatowy Marek Bania. - Mo˝na tu
zobaczyç modele sterowane, jak
i wolnolatajàce, makiety latajàce
i szybowce - wyjaÊnia∏ oficjalnym go-
Êciom szczegó∏y techniczne instruk-
tor Janusz Musik. Prezes zarzàdu
powiatowego LOK, Stefan Stachoƒ,
wr´czy∏ dyplomy uznania najbar-
dziej zaanga˝owanym modelarzom,
a Tobiaszowi Stolarczykowi, Toma-
szowi Michalskiemu i Grzegorzowi
Nowakowi z∏ote odznaki “Zas∏u˝o-
nego dzia∏acza LOK”.

Przez powy˝szà pracowni  ́mode-
larstwa, która od 2002 roku mieÊci
si  ́ w przyziemiu budynku staro-
stwa powiatowego przy ul.L´dziƒ-

skiej 24, a przedtem mia∏a siedzib´
w budynku SP nr 3, przewin´∏o si´
∏àcznie ponad sto wychowanków.
Nieprzerwanie prowadzi jà wspo-
mniany Janusz Musik, którego
w pierwszym okresie dzia∏alnoÊci,
gdy równolegle zaj́ cia odbywa∏y si´
te  ̋ w l´dziƒskiej SP 1, wspomaga∏
instruktor Andrzej Sieja. Wystawa
b´dzie czynna przez trzy tygodnie.

M∏odzi modelarze zach´cajà
wszystkich ch´tnych do zaglàdania
na ich stron´ internetowà:
www.rcledziny.org (lem)

Wystawa modeli latajàcych

Plakaty Moniki Starowicz
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