
...ten cytat z Mickiewicza jak-
˝e trafnie oddaje to, co mo˝e cze-
kaç l´dziƒskà kanalizacj´. Ju˝
si´ nam wydawa∏o, ˝e sprawa
jest ostatecznie przesàdzona,
nasz wniosek zatwierdzony. Ale
nie w Polsce. W Polsce szast
prast, i PiS-owski rzàd zmieni∏
regu∏y gry. Teraz punktuje si´
projekty unijne inaczej, wi´c
nasz, Êwietny pó∏ roku temu, te-
raz wcale taki Êwietny nie jest.
I byç mo˝e trzeba zaczynaç ko∏o-
myj´ od nowa.

Za co tylko po cz´Êci wini´
PiS-owski rzàd. Wi´ksza cz´Êç
winy le˝y po stronie l´dziƒskich
w∏adz. ˚adna to bowiem nowi-
na, ˝e w Polsce prawo zmienia
si´ z dnia na dzieƒ, a do tego
dzia∏a ono wstecz. Kiedy wi´c
ponad cztery lata temu pojawi∏a
si´ szansa na pieniàdze z Fun-
duszu SpójnoÊci, to nale˝a∏o
o nie startowaç od razu. Tak jak
Tychy, które wtedy z∏o˝y∏y pro-
jekt na budow´ kanalizacji.
I prosz´, rok temu podpisali
umowy, par´ dni temu zacz´li
kopaç. Nikt im ju˝ tych 100 mi-
lionów euro nie weêmie.

W tym samym czasie gdy Ty-
chy zabiega∏y o te pieniàdze, l´-
dziƒski burmistrz W∏adys∏aw
Trzciƒski tropi∏ w mieÊcie sobie
tylko znane demony. Szans´
przespa∏, wystartowa∏ o pienià-
dze z UE za póêno. Kiedy Tychy
podpisywa∏y umowy, on dopiero
szykowa∏ wniosek. Kiedy Tychy
kopià, w Warszawie zmieniajà
zasady.

Mo˝e nie powinienem tego pi-
saç, bo Trzciƒski jest chory... ˚y-
cz´ mu, jak ka˝demu, rych∏ego
powrotu do zdrowia, ale o mar-
nowaniu szans z powodu choro-
by zapomnieç nie mo˝na.

O marnowaniu szans du˝ych,
ale te˝ tych ma∏ych. Za jego cza-
sów nie by∏o festynów na Stawi-
skach, nie by∏o w mieÊcie zabaw
plenerowych. Jak bardzo ich
trzeba, pokaza∏ odpust w L´dzi-
nach z ostatniej niedzieli. Zwy-
czajny odpust i lunapark na Sta-
wiskach spowodowa∏y, ˝e na pla-
cu tym zebra∏o si´ dobrze ponad
tysiàc ludzi. Ludzi spragnionych
radoÊci ˝ycia, której tamten bur-
mistrz te˝ im ˝a∏owa∏.

Nie wiem jeszcze, czy L´dziny
b´dà rozwijaç si´ teraz lepiej, ni˝
przez minione lata. Urzàd niby
szykuje Êwietne projekty, ale do
projektów potrzeba te˝ ciut szcz´-
Êcia. Nie wiem, czy miastu tego
szcz´Êcia nie braknie. Ale wiem,
bo zauwa˝y∏em to w∏aÊnie na
Stawiskach, ˝e w mieÊcie przyby-
wa ludzi uÊmiechni´tych. I wie-
rz´, ˝e to nie tylko przez wakacje.

DYRDA

Dyrdyma∏ki

Ju˝ by∏
w ogródku,
ju˝ wita∏ si´

z gàskà...

Budynki po szkole prywatnej
„Schola nostra” niszczejà – co wi-
daç na zdj´ciu – i przez lata nie bar-
dzo umiano znaleêç pomys∏ na ich
zagospodarowanie. Obecne w∏adze
jednak go majà. Wprawdzie zainte-
resowanie wyrazi∏ równie˝ Caritas,
ale o wiele ciekawiej wyglàda oferta
ChrzeÊcijaƒskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego, organizacji, która

kilka innych obiektów w podobnym
stanie przej´∏a w u˝yczenie i dziÊ
prowadzi tam ró˝norodnà dzia∏al-
noÊç dobroczynnà. ChSD wykazuje
si´ wielkà sprawnoÊcià w pozyski-
waniu Êrodków z UE na remont ta-
kich obiektów i prowadzenie w nich
dzia∏alnoÊci spo∏ecznej.

Idea tej organizacji zawiera si´
w s∏owach: “∏aknàcemu daç jeÊç,

pragnàcemu daç piç, przychodnia
przyjàç, chorego odwiedziç, do
przebywajàcego w wi´zieniu
pójÊç” biblijnej zasady Ewangelii
Êw. Mateusza. Prowadzi ono
schroniska dla bezdomnych,
warsztaty terapii zaj´ciowej itp.
Jest organizacjà po˝ytku publicz-
nego. Posiada ju˝ 23 oddzia∏y
z czego najwi´cej w naszym woje-

wództwie (Katowice, Rybnik, B´-
dzin, ¸azy, Cz´stochowa). Siedzi-
ba g∏ówna Stowarzyszenia jest
oko∏o 30 kilometrów od L´dzin,
w Kluczach pod Olkuszem.

Bogata i ró˝norodna oferta spo-
woduje, ˝e wybór w∏adz miasta
padnie zapewne na ChSD. Tego ty-
pu organizacje najcz´Êciej biorà
budynki w 10-letnie u˝yczenie.

Zmieni∏ si´ numer dochodowego rachunku 
bankowego Urz´du Miasta w L´dzinach. 

Nowe konto to:

95 1020 2528 0000 0102 0191 3177
Osoby wp∏acajàce pieniàdze z tytu∏u ró˝nych

podatków i op∏at powinny wp∏acaç je ju˝ na no-
we konto. Jednak do koƒca 2007 roku nie sta-
nie si´ nic z∏ego, jeÊli wp∏acone zostanà na
stare konto. Trafià one do urz´du a wp∏ata zo-
stanie oczywiÊcie zaliczona.

Zmiana numerów kont zwiàzana jest z usta-
wowym obowiàzkiem przeprowadzania prze-
targów na obs∏ug´ bankowà urz´du miasta.
A chocia˝ wygra∏ ten sam bank, co dotychczas
(tzn. PKO BP) to jednak nowa umowa pomi´dzy
miastem i bankiem powoduje koniecznoÊç li-
kwidacji starych kont i za∏o˝enia nowych.

Pod koniec sierpnia - za-
pewne w ostatni jego week-
end - w∏adze miasta zapowia-
dajà na targowisku miejskim
kiermasz szkolnych podr´cz-
ników. Wystawcami majà byç
hurtownie ksi´garskie oraz
firmy handlujàce podr´czni-
kami w∏aÊnie na targowi-
skach, chocia˝by tyskich. Na-
sza redakcja sprawdzi∏a, ˝e
w firmach tych podr´czniki
mo˝na kupiç nawet 20 pro-
cent taniej ni˝ w L´dzinach.

- Praktyki kupowania podr´cz-
ników za poÊrednictwem szko∏y
nie powinny mieç miejsca, jednak
zupe∏nie czymÊ innym jest zorga-
nizowanie targów podr´czników,
dzi´ki którym w L´dzinach zja-
wià si´ licznie sprzedawcy ksià-
˝ek. ZdecydowaliÊmy si´ na nie,
bo robimy to przecie˝ z troski

o zasobnoÊç portfeli l´dziƒskich
rodzin. Podr´czniki nie sà tanie -
mówi burmistrz Wies∏aw Stam-
browski.

Podczas kiermaszu b´dzie
mo˝na zapewne tak˝e kupiç pod-
r´czniki u˝ywane od starszych
l´dziƒskich kolegów.

!!!Uwaga - nowe konto Urz´du!!!Poczekaj z podr´cznikami na kiermasz

Kup tanio dziecku ksià˝ki

Pomys∏ na
Schol´ nostr´
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Nowy mammograf i Êmieciarka
Nowych zakupów dokona∏o miasto dla l´dziƒskiego MZOZ-u i Za-

k∏adu Us∏ug Komunalnych. Miejska s∏u˝ba zdrowia wzbogaci si´
o mammograf, natomiast ZUK lada dzieƒ otrzyma kupionà ju˝ nowà
Êmieciark´.

W najbli˝szych dniach nowy samochód otrzyma tak˝e urzàd mia-
sta. Wybór pad∏ na skod´. Postanowiono ograniczyç koszty poprzez
obywanie si´ bez s∏u˝bowego kierowcy. Najprawdopodobniej bur-
mistrz i jego zast´pca b´dà prowadziç sami.

Targ gotowy ale...

Zakoƒczono ju˝ wszystkie prace na nowej cz´Êci targowiska i to
kilka tygodni temu, a jednak wcià˝ nie odbywa si´ tam handel. Za∏a-
twiane sà bowiem ostatnie formalnoÊci w rodzaju podpisywania
umów (na przyk∏ad z wodociàgami) czy malowanie numerów stoisk.
Co jednak najwa˝niejsze, trwajà przygotowania aby nowy uk∏ad tar-
gu by∏ od poczàtku czytelny i ka˝dy raz na zawsze wiedzia∏, gdzie
znaleêç swego ulubionego sprzedawc´ warzyw a gdzie „ruskiego”,
u którego kupujemy Êrubokr´ty i no˝e.

B´dà i ∏awki
Nowy plac zabaw przy Ho∏dunowskiej budzi zachwyty dzieci. Nie

budzi zachwytów mam i babç, które przychodzà tu ze swoimi pocie-
chami, bowiem zapomniano o ∏awkach dla nich. Gdy dzieci bawià si´
w piaskownicy, na huÊtawkach czy konstrukcjach do wspinania,
opiekunowie muszà staç, bowiem nie majà gdzie usiàÊç.

To rzeczywiÊcie przeoczenie, wiem o nim i uchybienie to zostanie
lada dzieƒ naprawione - zapewnia burmistrz Wies∏aw Stambrowski.

Takiego jeszcze nie by∏o

Takiego lunaparku, jaki zjawi∏ si´ 26 lipca, jeszcze w naszym mie-
Êcie nie by∏o. Na Stawiskach roz∏o˝y∏o si´ weso∏e miasteczko majàce
prawie dwadzieÊcia ró˝nych urzàdzeƒ do rozbawiania starszych
i m∏odszych. Jego w∏aÊciciele poczàtkowo zak∏adali, ˝e zostanà tylko
do niedzieli, 29 lipca, ale w zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem w so-
bot´ nie wykluczyli, ˝e zostanà a˝ do Êrody albo czwartku. JeÊli wi´c
mamy dzieci i ochot´ fundnàç im „karasole” warto sprawdziç, czy
jeszcze tam nie stojà...

Âwieci∏y bo musia∏y
Oko∏o 25 lipca w ró˝nych punktach miasta latarnie uliczne Êwieci-

∏y - mimo s∏onecznej pogody - w dzieƒ. Nie by∏o to jednak ˝adne nie-
dopatrzenie.

Po prostu w latarniach zmieniano przepalone ˝arówki, a najprost-
szà metodà sprawdzenia, która nie Êwieci jest przecie˝ zapalenie
Êwiate∏ - wyjaÊnia wiceburmistrz Mariusz ˚o∏na.

Prawie milion do przodu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska umorzy∏ nam 850 ty-

si´cy z∏otych po˝yczki, zaciàgni´tej kilka lat temu na budow´ oczysz-
czalni w Ho∏dunowie.

- Banki pe∏nià coraz wa˝niejszà ro-
l´ w naszym ˝yciu, musimy wi´c
mieç je coraz bli˝ej. To one powinny
przyjÊç do nas a nie my jeêdziç do
nich – mówi∏ wiceburmistrz Mariusz
˚o∏na, podczas otwarcia okienka
bankowego na l´dziƒskiej poczcie.

Mia∏o to miejsce 10 lipca. Tego
dnia w∏aÊnie uruchomiono tu okien-
ko obs∏ugi finansowej. Zapewnia ono
bezpoÊrednià ∏àcznoÊç z Bankiem
Pocztowym, dzi´ki czemu ka˝dy
mieszkaniec mo˝e natychmiast za∏o-
˝yç tam swoje rachunki oszcz´dno-
Êciowo-rozliczeniowe, lokaty pieni´˝-
ne itp. Mo˝e te˝ “od r´ki” za∏atwiç
w tym banku kredyt w zale˝noÊci od
swoich mo˝liwoÊci finansowych. Na-
czelnik Celina Pawlas zaprasza do
urz´du pocztowego od poniedzia∏ku
do piàtku w godz.9.00 – 18.00.

W okolicy ronda i poczty pojawi si´
te˝ niebawem kolejny bankomat. Nie
b´dzie on jednak nale˝a∏ do Banku
Pocztowego lecz do PKO, najpopu-
larniejszego obok ING banku l´dzi-

nian. Banki wprawdzie lokalizacje
ich uzale˝niajà od obrotów i w L´dzi-
nach PKO nie przewidywa∏o monto-
wania drugiego - jednak o umiejsco-
wienie tutaj bankomatu postara∏y si´
w∏adze miasta.

Nie jest jednak zdecydowane, na któ-
rym budynku bankomat sí  znajdzie.

- Nie b´dziemy wskazywaç PKO
lokalizacji, sami powinni dogadaç si´
z którymÊ w∏aÊcicielem. Przecie˝ dla
znajdujàcej si´ w sàsiedztwie ronda
apteki, dla piekarni Andrzeja Wano-

ta czy dla innych handlowców intere-
sem powinno byç, gdyby ulokowaç go
w∏aÊnie na ich budynku. MyÊl´ wi´c,
˝e ktoÊ szybko z∏o˝y bankowi takà
ofert´. JeÊli nie, zawsze mo˝na umie-
Êciç bankomat na przyk∏ad na biblio-
tece albo oÊrodku zdrowia, ale sàdz´
˝e b´dzie on tu˝ przy drodze – prze-
konuje burmistrz Wies∏aw Stam-
browski, który osobiÊcie obiecywa∏
mieszkaƒcom, ˝e w tej okolicy ban-
komat te˝ b´dzie, i w∏aÊnie dotrzy-
muje s∏owa. (mp)

El˝bieta Ksià˝ek zajmuje si´
w ho∏dunowskim przedszkolu gru-
pà integracyjnà. Dla takich grup,

na potrzeby zaj´ç, opracowane sà
specjalne komputerowe programy
logopedyczne i inne. S´k w tym, ˝e

przedszkole nie bardzo mia∏o pie-
ni´dzy na komputer.

Pani El˝bieta z problemem tym
uda∏a si´ do radnego. Edwarda ̊ o∏-
ny, bo mieszka w pobli˝u przed-
szkola, jego wnuk tu ucz´szcza∏ do
tego roku, no i nie jest to szeregowy
radny, lecz wiceprzewodniczàcy.
Edward ˚o∏na zaczà∏ dzia∏aç -
i efekty pojawi∏y si´ szybko. Spó∏ka
Partner ufundowa∏a przedszkolu
odpowiedni komputer. Przekaza-
nie go nastàpi∏o w gabinecie wice-
burmistrza Mariusza ˚o∏ny, bo
tak˝e on anga˝owa∏ si´ w znalezie-
nie ofiarodawcy komputera.

- Na takim nowoczesnym sprz´-
cie bez wàtpienia b´dà dobrze cho-
dziç specjalistyczne programy - cie-
szy si´ El˝bieta Ksià˝ek.

Krótko

Dar od Partnera dla ho∏dunowskiego przedszkola

Komputer dla integracji

W l´dziƒskiej i ho∏dunowskiej podstawówce, korzystajàc z letnich wakacji, przeprowadzana jest termomodernizacja. Nie ogranicza si´ ona

do ocieplania Êcian, w SP 1 wymieniane sà na przyk∏ad te okna, które dotychczas si´ tego nie doczeka∏y. Termomodernizacja podstawówki

w Ho∏dunowie kosztuje niespe∏na 400 000 z∏otych, w L´dzinach jest dro˝sza i kosztuje nieco ponad milion z∏otych. Ho∏dunowskà wykonuje

firma z Jaworzna, l´dziƒskà - z Tychów. Obie powinny si´ zakoƒczyç przed pierwszym dzwonkiem, czyli jeszcze w sierpniu. 

Okienko bankowe i bankomat w okolicy ronda

Bli˝ej swoich pieni´dzy

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

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

Wa˝ne telefony

Radny Rady Powiatu 
Krzysztof Pawlas 

zaprasza wszystkich mieszkaƒców 
na swoje dy˝ury.

Przyjmuje mieszkaƒców w Urz´dzie Miasta 
w ka˝dy ostatni piàtek miesiàca w godzinach 

16.00-18.00, na parterze. Prosi si´ o wczeÊniejsze ustalenie spotka-
nia pod numerem telefonu 602613410, 662377 657 lub adres 

e-mailowy: pawlas_ledziny@poczta.onet.pl
Krzysztof Pawlas spotka si´ w ka˝dej sprawie, 

w której mo˝e pomóc mieszkaƒcowi 
w kontaktach z powiatem. Jednak najbli˝sza jest mu tematyka 
gospodarki i rozwoju, bowiem tej komisji w radzie powiatu jest 

wiceprzewodniczàcym oraz sprawy edukacji.

Czas wymieniç dowody!!!
Przypominamy, ˝e proces wymiany dowodów osobistych w formie zielonych ksià˝e-

czek koƒczy si´ 31 grudnia 2007 r. co oznacza, ˝e od 1 stycznia 2008 r. stare dowody
stracà wa˝noÊç.

Wymiana starych dowodów na nowe dowody plastikowe trwa od 2001 roku. Ci, któ-
rzy do koƒca roku nie wymienià starych dowodów na nowe powinni liczyç si´ z bra-
kiem mo˝liwoÊci za∏atwienia wielu wa˝nych rzeczy, np. formalnoÊci w urz´dach, ode-
brania listu poleconego na poczcie, wzi´cia kredytu bankowego, sprzeda˝y czy kup-
na mieszkania itp.

Szacujemy, ˝e w gminie L´dziny dowodów nie wymieni∏o jeszcze oko∏o 3,5 tys.
mieszkaƒców.

ABY WYROBIå DOWÓD OSOBISTY NALE˚Y MIEå...
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - formularze wniosków pobiera si´

w Wydziale Ewidencji LudnoÊci - pok. nr 06. UWAGA! Podpis pod wnioskiem nale˝y z∏o-
˝yç w obecnoÊci pracownika Urz´du.

2 FOTOGRAFIE - 35x45 mm, odkryte lewe ucho, bez kolczyka.
W przypadku panien i kawalerów - SKRÓCONY ODPIS AKTU URODZENIA W ORYGI-

NALE. Osoby urodzone w L´dzinach nie sk∏adajà tego dokumentu - potwierdzajà dane
w USC w L´dzinach.

W przypadku osób ˝onatych oraz zam´˝nych - SKRÓCONY ODPIS AKTU MA¸˚E¡-
STWA W ORYGINALE wraz z adnotacjà o aktualnie u˝ywanym nazwisku. Osoby, które
zawar∏y ma∏˝eƒstwo w L´dzinach nie sk∏adajà tego dokumentu - potwierdzajà dane
w USC w L´dzinach.

W przypadku osób rozwiedzionych oraz wdowców - SKRÓCONY ODPIS AKTU MA¸-
˚E¡STWA W ORYGINALE wraz z adnotacjà o aktualnie u˝ywanym nazwisku oraz przy-
czynà ustania ma∏˝eƒstwa. Osoby, które zawiera∏y ma∏˝eƒstwo w L´dzinach nie sk∏a-
dajà tego dokumentu - potwierdzajà dane w USC w L´dzinach.

Op∏ata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 z∏ (dla Paƒstwa wygody mo˝e byç
uiszczona bez prowizji w punkcie kasowym w Urz´dzie w dniu sk∏adania dokumentów).

Z¸O˚ENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 
WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA WNIOSKODAWCY.

Komplet dokumentów nale˝y z∏o˝yç w pok. nr 06.

W PRZYPADKU WYMIANY DOWODU NALE˚Y WZIÑå ZE SOBÑ 
DOTYCHCZASOWY DOWÓD OSOBISTY. 

Dodatkowe informacje:
tel 032 21-66-511 w.24, e-mail: administracja@ledziny.pl

Uwaga mieszkaƒcy!!!

U W A G A!
Miejski OÊrodek Pomocy 

Spo∏ecznej 
w L´dzinach informuje 

wszystkich mieszkaƒców, i˝ w zwiàzku z ko-
niecznoÊcià wymiany do koƒca 2007 roku do-
wodów osobistych istnieje mo˝liwoÊç:

1. Udzielania przez MOPS pomocy w kwestii
wype∏niania oraz dostarczenia wniosków do-
wodowych do w∏aÊciwej komórki Urz´du Mia-
sta L´dziny.

2. Udzielenia pomocy finansowej koniecznej
przy pokrywaniu op∏aty zwiàzanej z wymianà
dowodu osobistego.

Oferowana pomoc dotyczy osób: starszych,
chorych, niepe∏nosprawnych oraz znajdujà-
cych si´ w trudnej sytuacji materialnej.

Od 9 lipca 2007 r. klienci Urz´-
du Miasta L´dziny mogà zade-
klarowaç, i˝ chcà byç poinfor-
mowani przez e-mail lub SMS
o tym, ˝e ich nowy dowód
osobisty jest ju˝ do odbioru.

Jedynà formalnoÊcià jest
wype∏nienie prostego druczku
i z∏o˝enie go wraz z wnioskiem
o wydanie dowodu osobistego
w pokoju nr 6 w Urz´dzie Miasta.
Dowody osobiste sà wykonywane
w Warszawie, stàd precyzyjne
okreÊlenie daty odbioru dokumentu
jest doÊç trudne. Z regu∏y okres
oczekiwania na jego wydanie wynosi
oko∏o 1 miesiàca. SMS-y i e-maile b´-
dà wysy∏ane ch´tnym w dniu dostar-
czenia dowodów do Urz´du Miasta.

Przy odbiorze nowego dowo-
du trzeba b´dzie, tak jak do-
tychczas, mieç przy sobie
stary dowód oraz cz´Êç
B formularza (pokwitowa-
nie wydawane przy z∏o˝eniu
wniosku).

Ponadto Wydzia∏ Spraw
Obywatelskich i Administracji
informuje, i˝ w przypadku wy-
miany dowodów osobistych
istnieje mo˝liwoÊç zg∏asza-
nia w wydziale WIZYT DO-
MOWYCH urz´dnika
w szczególnych przypad-
kach tj. osób przewlekle
chorych, osób majàcych

trudnoÊci w poruszaniu si´
oraz osób w podesz∏ym wieku.

Informacja o odbiorze dowodu
przez SMS lub e-mail!

Urzàd Miasta L´dziny daje Paƒstwu mo˝liwoÊç mo˝liwoÊç otrzymania 
informacji SMS-em lub przez e-mail o terminie odbioru dowodu osobistego.
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Pó∏rocze przygotowaƒ

- Panie burmistrzu, min´∏o
pó∏ 2007 roku. Miasto z∏o˝y∏o
ministrowi finansów sprawoz-
danie finansowe za pierwsze
szeÊç miesi´cy 2007 roku. Za-
dowolony jest pan z tego, jak
gospodarzono w urz´dzie pie-
ni´dzmi w pierwszym pó∏ro-
czu?

- Owszem, i to z dwóch przyczyn.
Po pierwsze okazuje si´, ˝e nasz
ambitny bud˝et jest jak najbardziej
wykonalny. Po drugie wp∏yn´∏a
prawie po∏owa pieni´dzy przewi-
dzianych na ten rok, a wydaliÊmy
niewiele ponad 40 procent. Tak
wi´c zbieramy pieniàdze tak szyb-
ko jak planowaliÊmy a wydajemy
wolniej ni˝ planowaliÊmy. I to cie-
szy, chocia˝ zaraz czekajà nas licz-
ne wydatki inwestycyjne.

- A co b´dziemy budowaç?
- O tym rozmawialiÊmy ostatnio

i niewiele si  ́zmienia. W tym roku
budowaç b´dziemy w zasadzie ma∏o,
ale kluczowe jest przygotowanie po-
tencjalnych inwestycji. W przypad-
ku kilku ulic zleciliÊmy projekty dro-
gowe. Okolice Palmowej, okolice Po-
lnej, D∏uosza, Podgórnej, ˚erom-
skiego i drogi do koÊcio∏a MB Ró˝aƒ-
cowej. Rekonstrukcja historycznego
wàwozu z kapliczkà... ZleciliÊmy
opracowanie dokumentacji technicz-
nej na Centrum Wspó∏pracy Mi´-
dzynarodowej na Kolonii Piast, ma-
my ju  ̋ projekt koncepcyjny rozbu-
dowy SP 1 w L´dzinach, podobnie
jak rozbudowy gimnazjum w Ho∏du-
nowie. A to jeszcze nie wszystko!

- I skàd pan chce na to

wszystko wziàç pieniàdze?
Przecie˝ to dziesiàtki milio-
nów!!!

- W∏aÊnie, dziesiàtki milionów.
Sama rozbudowa SP 1 to ko∏o 20
milionów. JeÊli zbudujemy tu no-
wà sal´ a raczej hal´ sportowà, do-
∏o˝ymy jedno skrzyd∏o, wybuduje-
my nowe boiska, bie˝nie, s∏owem
zrobimy nowoczesnà szko∏´, to b´-
dzie mo˝na przenieÊç tutaj gimna-
zjum. Wtedy jednak b´dzie si´
musia∏o wyprowadziç przedszko-
le, wi´c trzeba b´dzie wybudowaç
nowe. To kolejne pieniàdze. I ani
tych na rozbudow´ szko∏y, ani
tym bardziej tych na przedszkole
w bud˝ecie miasta nie znajdziemy.
Na inne inwestycje te˝ nie. Jed-
nak jest przecie˝ bud˝et Unii Eu-
ropejskiej na lata 2007-2013 i to
w nim trzeba szukaç szansy. Co
chwil´ pojawiajà si´ nowe unijne
programy, ale ˝eby w nich starto-
waç o pieniàdze, trzeba mieç
w szufladach urz´du gotowe pro-
jekty. Tymczasem kiedy nasta∏em
w tym urz´dzie L´dziny nie mia∏y
ani jednego wniosku, który mog∏y-
by zg∏osiç do Unii Europejskiej.
Ani jednego! Inne miasta, te które
pe∏nymi garÊciami czerpià z unij-
nych Êrodków, majà takich projek-
tów, gotowych wniosków po kilka-
naÊcie, czasem po kilkadziesiàt.
W L´dzinach przez ostatnie kilka
lat nie tworzono ich i raptem uda-
∏o si´ zdobyç jakieÊ wi´ksze pie-
niàdze na rozbudow´ targowiska
i kanalizacj´.

Teraz i my chcemy mieç gotowe
projekty i - jak si´ to mówi fachowo

- aplikowaç o unijne Êrodki. Musi-
my wi´c te projekty stworzyç. Ale to
te˝ kosztuje! Na przyk∏ad doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa
dla SP 1 kosztuje oko∏o 150 000 z∏o-
tych, a wykonanie podobnej doku-
mentacji dla gimnazjum w Ho∏du-
nowie, wraz z budowà basenu kosz-
tuje çwierç miliona. Ale nie oszu-
kujmy si´, bez takich dokumentacji
nie ma nawet co zabiegaç o pienià-
dze na te inwestycje. No i nie oszu-
kujmy si´, nie ka˝dy z naszych pro-
jektów uzyska akceptacj´. Ale jeÊli
wystàpimy z dwudziestoma a do-
staniemy pieniàdze na pi´ç, to prze-
cie˝ te˝ b´dzie bardzo dobrze. Cho-
cia˝ wymaga to ogromnej pracy od
naszej pani skarbnik, bo wojewoda
chce, upraszczajàc bardzo spraw´,
aby miasto mia∏o zagwarantowany
swój wk∏ad do ka˝dej inwestycji
o jakà zabiega. Musimy wi´c tak
przesuwaç stale w bud˝ecie Êrodki,
aby byç do tego gotowymi. No ale,
jak mawia m∏odzie˝ „nikt nie obie-
cywa∏, ˝e b´dzie ∏atwo”.

- Kiedy ju˝ jesteÊmy przy
Êrodkach z Unii Europejskiej...
Od kilku miesi´cy jesteÊmy
przekonani, ˝e dostaniemy po-
t´˝ne pieniàdze, sto milionów,
na kanalizacj´ ca∏ego miasta.
Jeszcze W∏adys∏aw Trzciƒski
wysy∏a∏ w tej sprawie listy do
mieszkaƒców. Niedawno mia-
sto szykowa∏o si´ do rozpisa-
nia przetargów na projektowa-
nie i roboty, a teraz podobno
pojawi∏y si´ jakieÊ problemy?

- Pojawi∏y si´ - ale nie nam, lecz
wszystkim gminom, b´dàcym na
podobnym etapie jak my. By∏em
ostatnio w tej sprawie w Warsza-
wie i powiem tak: myÊla∏em, ˝e
gramy w koszykówk´, a tu znienac-
ka okazuje si´, ˝e w pi∏k´ r´cznà.
Bo kiedy my dopinamy spraw´ na
ostatni guzik, rzàd zmienia regu∏y
gry. Znowu nie zanudzajàc kwe-
stiami fachowymi, dotychczas li-
czy∏o si´ przygotowanie finansowe
gminy, przygotowanie do tej inwe-
stycji i tak dalej, a kiedy si´ ju˝ pod-
pisze umow´, przystàpi si´ do pla-

nowania. A teraz nagle liczy si´ po-
siadanie gotowych planów! Co
w gminie górniczej, ze szkodami
górniczymi jest samo w sobie bez
sensu, bo jaki sens majà tam, gdzie
teren pracuje, plany budowy kana-
lizacji robione na kilka lat do przo-
du. Ale to kwestia drugorz´dna,
najwa˝niejsza jest ta, ̋ e polski rzàd
po raz kolejny zmienia zasady gry
w trakcie meczu. OczywiÊcie wie-
rz´, ˝e my te pieniàdze na kanali-
zacj´ dostaniemy, ale czuj´ nie-
smak. No i rzeczywiÊcie, z niemal
pewnoÊci zostaje tylko wiara...

- W kampanii wyborczej
obiecywa∏ pan aktywniejszà t´
walk´ o unijne Êrodki. Ale te˝
o˝ywienie miasta, pojawienie
si´ inwestorów, budownictwo
mieszkaniowe.

- I owszem, ale to te˝ wymaga
pracy i Êrodków. Inni przygotowali
grunty wczeÊniej i ju˝ dziÊ majà te-
go efekty. Na przyk∏ad Mys∏owice
w ostatnich dniach sprzeda∏y w po-
bli˝u Ledzin dzia∏k´ pod logistyk´
za ponad sto milionów z∏otych! Ale
tamtejszy prezydent przez ostatnie
cztery lata szykowa∏ si´ do tej
transakcji. My dopiero teraz szyku-
jemy grunty... Bo ˝eby ziemi´
sprzedaç inwestorowi trzeba mieç
scalony grunt i plany pozwalajàce
na inwestycje. Po kilku miesiàcach
wyt´˝onej pracy jesteÊmy prak-
tycznie gotowi by zaproponowaç
inwestorom gotowy teren obok
Dyckerhoffa, z planem pod takà
dzia∏alnoÊç oraz wi´kszy grunt
przy Zawiszy Czarnego pod logisty-
k´. Przymierzamy si´ te˝, ale to
d∏u˝sza perspektywa do Strefy
Ekonomicznej przy Oficerskiej,
przy drodze na bram´ w´glowà ko-
palni. Mamy sojusznika w szefowej
tyskiej Strefy, pani Ewie Pordzik,
bo tam powoli tereny dla inwesto-
rów si´ koƒczà. Tak, dziÊ wydzia∏
geodezji jest jednym z najbardziej
zapracowanych w urz´dzie i za rok,
dwa b´dà tego efekty.

- A budownictwo mieszka-
niowe?

- O stanach zerowych na D∏ugo-
sza nie wspomn´, bo rozmawiali-
Êmy o nich dwa miesiàce temu. Je-
Êli chodzi zaÊ o inne inwestycje, czy
to mieszkaniowe czy pod firmy, to
wymagajà one przygotowania
gruntów. W∏aÊnie koƒczymy to ro-
biç, na przyk∏ad przygotowywaç
dla inwestorów grunt o powierzch-
ni 3 hektarów, przy ulicy Pokoju,
obok osiedla Centrum II. Planuje-
my tam budownictwo mieszkanio-
we do czterech kondygnacji. W po-
bli˝u, za budynkiem Fundacji, za
basenem planujemy otworzyç tere-
ny pod budownictwo jednorodzin-
ne ale te˝ us∏ugi bo przecie˝ te oko-
lice stajà si´ naturalnym centrum
naszego miasta. MyÊlimy te˝ o zna-
lezieniu inwestora, który stworzy
w mieÊcie, chocia˝by w oparciu
o budynek klubu sportowego, hotel
w L´dzinach. Coraz cz´Êciej by si´
przyda∏, a kiedy ruszà wi´ksze in-
westycje, b´dzie wr´cz niezb´dny.

- Mówi pan o ró˝nych pla-
nach. Kiedy b´dzie mo˝na mó-
wiç o ich realizacji?

- Jak to z planami bywa, niektó-
re nigdy. I w∏aÊnie dlatego trzeba
mieç planów i koncepcji wiele. Wte-
dy te˝ sporo z nich wychodzi. I dla-
tego myÊl´, ˝e pierwsze efekty po-
dejmowanych dzia∏aƒ czekajà nas
wczeÊniej ni˝ za rok. Inne za dwa,
trzy, cztery lata.

- Niekoniecznie za obecnej
kadencji burmistrza?

- Rozwoju miasta nie mo˝na mie-
rzyç kadencjami burmistrza. Na
przyk∏ad ho∏dunowskia oczyszczal-
nia. Dokumentacj´ i projekty przy-
gotowano w czasach Mariusza ˚o∏-
ny, to równie˝ ˚o∏na uzyska∏ prefe-
rencyjne pieniàdze na jej budow´,
za czasów ˚o∏ny t´ budow´ rozpo-
cz´to, ale wst´g´ na gotowej przeci-
na∏ W∏adys∏aw Trzciƒski. Mo˝e
wi´c zdarzyç si´ tak, ˝e efekty mo-
jej pracy b´dzie zbiera∏ inny bur-
mistrz. Ale to przecie˝ nie ma zna-
czenia kto przecina wst´g´. Wa˝ne
jest, czy inwestycja dobrze s∏u˝y
mieszkaƒcom.

Z burmistrzem Wies∏awem Stambrowskim rozmawia Dariusz Dyrda

Ko∏o Dyckerhoff miejsce pod inwestycje, ko∏o Centrum II - pod budownictwo mieszkaniowe
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Program „Przyjazne podwórko”
o którym pisaliÊmy przed miesià-
cem, okaza∏ si´ strza∏em w dzie-
siàtk´. Na osiedlu przy kopalni
ka˝dego dnia zbiera si´ grupa ch´t-
nych, którzy z dwoma pedagogami
ulicznymi i dwoma sta˝ystami,
sp´dzajà wolny czas bawiàc si´
i uczàc. Z za∏o˝enia program nasta-
wiony by∏ na dzieci trudne, z ro-
dzin patologicznych, którymi nikt
si´ w wakacje nie zajmuje. W prak-
tyce okaza∏o si´, ˝e „Przyjazne po-
dwórko” sta∏o si´ na osiedlu po
prostu modnym sposobem sp´dza-
nia czasu.

- Kiedy pogoda jest ∏adna, ˝adna
to sztuka - mówi Aneta Ko∏tun

z MOPS autorka programu: - Go-
rzej, kiedy pada deszcz. Wtedy na
przyk∏ad rozk∏adamy na klatkach
schodowych kartki i rysujemy. Cho-
cia˝ mamy te˝ wyjazdy, na przy-
k∏ad do ZOO, ufundowa∏o nam je
Regionalne Forum Obywatelskie.

„Przyjazne Podwórko” zostanie
zakoƒczone 31 sierpnia integracyj-
nym piknikiem rodzinnym. W jego
ramach na pewno b´dzie jakiÊ ze-
spó∏ muzyczny, zapewne pokaz
sztuk walki, ale te˝ du˝o zaj´ç z po-
licjantami.

- B´dzie wi´c pokaz szkolenia
psów policyjnych, konkurs ze zna-
ków drogowych, b´dzie te˝ zapew-
ne pokaz daktyloskopii. To bardzo

ciekawe dla dzieci zaj´cia, ale sà
wa˝ne jeszcze z jednego powodu.
W rodzinach patologicznych, z ja-
kich jest cz´Êç tych dzieci, policja
uwa˝ana jest za wrogów, za kogoÊ
od kogo lepiej trzymaç si´ z daleka.
Bliskie kontakty z policjà majà
prze∏amaç t´ wrogoÊç - wyjaÊnia
dyrektor MOPS, Aleksandra
Skwara-Zi´ciak.

Innym elementem tych dzia∏aƒ
by∏a wspólna akcja na tym samym
osiedlu policji i... dzieci ze Êwietlicy
socjoterapetycznej oraz z „Przyja-
znego podwórka”. Wspólne „patro-
le” zatrzymywa∏y 17 lipca samocho-
dy. Policjanci badali trzeêwoÊç kie-
rowców, a dzieci wr´cza∏y plakietk´

z napisem „zachowaj trzeêwy
umys∏” i list, z historià ojca, który po
pijanemu potràci∏ samochodem
w∏asne dziecko. Taki list podobno
potrafi bardzo mocno wstrzàsnàç
popijajàcym czasem kierowcà.

Akcja „Przyjazne podwórko”
nied∏ugo si´ skoƒczy. Czy b´dzie
znów za rok?

- Chcia∏oby si´ objàç nià nie
tylko jedno osiedle, lecz ca∏e
miasto. Z drugiej strony to nie
jest tak do koƒca zakres dzia∏aƒ
MOPS, wi´c nie mog´ jedno-
znacznie zadeklarowaç, ˝e po-
wtórzymy akcj´ w przysz∏ym ro-
ku - koƒczy Aleksandra Skwara-
Zi´ciak.

W Êrod´ 27 czerwca w restau-
racji “Kamea” odby∏o si´ spo-
tkanie przedstawicieli tych l´-
dziƒskich stowarzyszeƒ, które
odpowiedzia∏y na zaproszenie ze
strony Powiatowego Centrum
Organizacji Pozarzàdowych.
Prowadzili je na przemian
przedstawiciele tego˝ Centrum
i Krzysztof Pogoda, przewodni-
czàcy Regionalnego Forum Oby-
watelskiego, inspirator powy˝-
szego spotkania.

Przys∏u˝y∏o si´ ono dalszej in-
tegracji wspomnianych stowa-
rzyszeƒ, a tak˝e nawiàzywaniu
ÊciÊlejszej wspó∏pracy z l´dziƒ-
skimi przedsi´biorcami. Bo jak
t∏umaczy∏ Marek Bromboszcz,
w∏aÊciciel Kamei: - Cz´sto
przedsi´biorcy sà gotowi wes-
przeç finansowo jakieÊ dzia∏ania
spo∏eczne, ale nawet nie majà
wiedzy, czy na ich terenie dzia∏a
na rzecz ogó∏u ktoÊ w zakresie,
który interesuje przedsi´biorc´.
Dlatego dobrze jest, by stowa-
rzyszenia i lokalni biznesmeni
wzajemnie si´ znali.

Z kolei Krzysztof Pogoda t∏u-
maczy∏ sens zwiàzków mi´dzy
samymi stowarzyszeniami: -

Wprawdzie mamy ró˝ne cele,
czasem nawet nasze cele sà ze
sobà sprzeczne, ale mo˝emy te˝
sobie wzajemnie pomagaç.
Choçby w ubieganiu si´ o Êrod-
ki z Unii Europejskiej czy rzà-
dowe, które przydzielane sà
w oparciu o najró˝niejsze pro-
gramy. Czasem znajdujemy
program, na który nasze stowa-
rzyszenie nie ma szansy si´ za-
∏apaç, ale jest ono bliskie innym
na naszym terenie. Wtedy wa˝-
ny jest chocia˝by przekaz infor-
macji.

W zwiàzku z faktem, i˝ nieja-
sne jest czy Powiatowe Centrum
Organizacji Pozarzàdowych b´-
dzie nadal istnieç, wystosowano
te˝ apel do w∏adz samorzàdo-
wych powiatu oraz miasta L´-
dziny o zachowanie w struktu-
rach planowanego inkubatora
przedsi´biorczoÊci przy ul.L´-
dziƒskiej 24 jakiejÊ instytucji
s∏u˝àcej wszechstronnà pomocà
organizacjom pozarzàdowym.
Bo w∏aÊnie tam, naprzeciw urz´-
du, w remontowanym budynku,
przewidziane jest miejsce dla
tych organizacji. Powiat dosta∏
na to pieniàdze z UE. (mp)

Oprócz Jubilata msz´ kocelebro-
wa∏o dziewi´ciu kap∏anów, na czele
z dziekanem ks.Józefem Przyby∏à
i nast´pcà jubilata na l´dziƒskiej
parafii, ks.Januszem Jarczykiem.
UroczystoÊç uÊwietni∏a tradycyjnie
orkiestra d´ta kopalni “Ziemowit”
kierowana przez Bronis∏awa Lato-
ch´, w rol´ ministrantów wcielili

si´ l´dziƒscy górnicy (co bardzo
ucieszy∏o jubilata), obecny by∏ po-
czet sztandarowy Zwiàzku Zawo-
dowego Górników w Polsce przy
KWK “Ziemowit”, a serdeczne gra-
tulacje i ˝yczenia z∏o˝yli ks.J.Gopp-
kowi mi´dzy innymi burmistrz
Wies∏aw Stambrowski, przewodni-
czàcy Rady Powiatu, Henryk Bar-

cik i starosta Piotr Czarnynoga.
W imieniu by∏ych parafian wiersz
dzi´kczynny w∏asnego autorstwa
wyg∏osi∏a poetka ludowa Monika
Bednorz a najlepsze ˝yczenia prze-
kaza∏a Krystyna Stompor, nato-
miast dzia∏acze Klubu Seniora
przy MKS L´dziny, Emil Piàtek,
Alfred Kapica i Ryszard Nieszpo-
rek, ofiarowali ks.Goppkowi, wiel-
kiemu mi∏oÊnikowi sportu, pi∏k´
no˝nà. Ró˝nych delegacji by∏o wi´c
sporo - ale samych parafian, jak na
uroczystoÊç tego rodzaju niewiele.
To dowód, ˝e ks. Goppek nie by∏
tak lubiany i szanowany jak jego
poprzednik, ks. G∏uch czy ho∏du-
nowski farorz Józef Przyby∏a, na
którego niedawnym jubileuszu ko-
Êció∏ p´ka∏ w szwach.

Po mszy w sali OSP L´dziny od-
by∏o si´ spotkanie Jubilata z za-
proszonymi goÊçmi przy kawie
i ko∏oczu.

Dzieci i m∏odzie˝ z L´dziƒskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepe∏nosprawnych i Ich Rodzin
spotykajà si´ podczas wakacji w so-
botnie przedpo∏udnia w gospodar-
stwie hodowlanym Józefa Habelo-
ka w Smardzowicach, gdzie uczest-
niczà w zaj´ciach hipoterapii.

Je˝d˝à na bardzo ∏agodnym ogie-
rze Bàblu, g∏aszczà i przytulajà si´
do niego pod opiekà wolontariuszki
Katarzyny Stelmach, która jest re-
habilitantkà fizjoterapii w Zespole
Pracowni Rehabilitacyjnych przy
MZOZ L´dziny.

- Hipoterapia jest jednà z form
rehabilitacji osób niepe∏nospraw-
nych, której specyfika zwiàzana
jest z obecnoÊcià konia jako wspó∏-
terapeuty. Ruch konia idàcego po-
woli czyli st´pem przenosi na cia∏o
osoby na nim siedzàcej ruch po-

zwalajàcy na popraw´ a nawet
kszta∏towanie prawid∏owego wzor-
ca ruchowego chodu, normalizacj´
napi´cia mi´Êniowego, przeciw-
dzia∏anie przykurczom mi´Êni
i ograniczeniom ruchomoÊci w sta-

wach, popraw´ koordynacji wzro-
kowo-ruchowej, wzrost wydolnoÊci
fizycznej i wiele innych. Ponadto
kontakt z koniem, zwierz´ciem
pi´knym, du˝ym, imponujàcym,
tajemniczym, a jednoczeÊnie przy-
jaznym i ch´tnie wspó∏pracujàcym
pozwala na popraw´ poczucia w∏a-
snej wartoÊci czy zwi´kszenie mo-
tywacji do pracy nad pokonywa-
niem swojej choroby, prze∏amywa-
nie l´ku i oporów przed kontaktem
z otoczeniem spo∏ecznym, kszta∏to-
wanie wra˝liwoÊci.

Dla osób niechodzàcych, które
poruszajà si´ wy∏àcznie na wóz-
kach inwalidzkich w statycznej po-
zycji siedzàcej, jazda na koniu to
cz´sto pierwsze i jedyne doÊwiad-
czenie ruchu tych partii cia∏a, któ-
re pracujà podczas prawid∏owego
chodzenia - wyjaÊnia pani Kasia.

Przyjazne podwórko sta∏o si´ hitem osiedla

Wakacje z policjantami

W Kamei dyskutowano nad formami wspó∏pracy

Spotkanie stowarzyszeƒ
50-lecie Êwi´ceƒ kap∏aƒskich

ks. Jerzego Goppka
W piàtek 29 czerwca w koÊciele Êw.Anny w L´dzinach odpra-

wiona zosta∏a uroczysta msza Êw. z okazji 50 rocznicy Êwi´ceƒ
kap∏aƒskich emerytowanego proboszcza l´dziƒskiej parafii
w latach 1996-2000, by∏ego kapelana sportu Êlàskiego (przez
siedem lat), ks.Jerzego Goppka.

Hipoterapia z Bàblem
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Strony 6-7 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kiedy obcokrajowcy odwiedzajà
nasz kraj i majà okazj´ przejechaç
si´ na przyk∏ad na rowerze, cho-
cia˝by po leÊnych czy parkowych
Êcie˝kach, rzuca im si´ w oczy coÊ,
do czego my ju˝ przywykliÊmy:
wsz´dzie pe∏no rozbitego szk∏a!
Zazwyczaj sà to resztki po butel-
kach alkoholu; piwa, taniego wi-
na, wódki. I znajdujà si´ niemal
wsz´dzie, na parkingach, chodni-
kach, na leÊnych Êcie˝kach, na
placach zabaw, na pla˝ach!

- Miastu trudno zajmowaç si´
tym tematem. A po prawdzie, do-
póki mieszkaƒcy pijà a potem
rozbijajà butelki byle gdzie, to na-
wet nie ma si´ jak zabraç za t´
spraw´. Jedynà drogà jest chyba
dotarcie do ÊwiadomoÊci ekolo-
gicznej mieszkaƒców - uwa˝a
burmistrz Wies∏aw Stambrowski.
A Jan Hudzikowski, komendant
stra˝y miejskiej dodaje, ˝e mo˝na
wprawdzie karaç, za spo˝ywanie
alkoholu w miejscach publicz-
nych, jednak w tych miejscach
cz´sto sà te˝ kosze na Êmieci i je-

Êli nawet butelka nie zostaje za-
brana ze sobà, na skup, to trafia
do tego kosza. A gdyby stra˝ miej-
ska mia∏a patrolowaç te wszyst-
kie ustronne miejsca, gdzie pano-
wie (i panie) sp´dzajà czas z flasz-

kà, to stra˝ników miejskich mu-
sia∏yby byç setki. JeÊli zaÊ butel-
ka zostanie w parku czy w lesie
wyrzucona, to pr´dzej czy póêniej
zostanie te˝ rozbita...

Okazuje si´ jednak, ˝e rozbi-
tym szk∏em na miejskich tere-
nach sà nie tylko resztki po bu-
telkach. W lasku le˝àcym pomi´-
dzy domkami fiƒskimi mo˝na
znaleêç te˝ pot∏uczone szyby.
KiedyÊ ktoÊ w nie wdepnie i nie-
szcz´Êcie gotowe.

Z okazji Êwi´ta ziemi dwa lata
temu sprzàtaliÊmy ten lasek.
Cz´sto chodz´ t´dy do koÊcio∏a
a jednak nie umia∏em si´ nadzi-
wiç ile tam jest szk∏a - mówi 14-
letni Dominik.

Krajobraz 
rozbitego szk∏a

„Tulipan” tu˝ obok pergoli w pobli˝u otwartego basenu. Sporo ludzi chodzi tam pieszo...

W lasku za domkami fiƒskimi ktoÊ wykopa∏ kabel zasilajàcy dawny szyb na Gaci.

Potem ktoÊ (mo˝e ten sam?) wsypa∏ do tego wykopu rozbite szyby. Mo˝e kiedyÊ

ktoÊ tam wdepnie?

Parking koÊcio∏a Chrystusa Króla

w Ho∏dunowie. Opona samochodu po-

winna to przetrzymaç, ale roweru nie-

koniecznie.

Typowa l´dziƒska leÊna Êcie˝ka (ta w pobli˝u osiedla Centrum II). Ca∏a usiana ka-

wa∏kami szk∏a.

Nad Zalewem



Przepisy o czystoÊci i po-
rzàdku w gminach adresowa-
ne sà zarówno do w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci, jak i do firm
zajmujàcych si´ wywozem od-
padów i nieczystoÊci p∏ynnych
a tak˝e do gmin.

Nowelizacja ustawy o utrzyma-
niu czystoÊci i porzàdku w gminach
nak∏ada obowiàzek prowadzenia
przez gmin´ ewidencji zawartych
umów pomi´dzy firmami wywozo-
wymi a mieszkaƒcami.

Obowiàzkiem w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci jest zawarcie pisemnej
umowy na odbiór odpadów sta∏ych
oraz nieczystoÊci p∏ynnych.

W∏aÊciciel nieruchomoÊci musi
wyposa˝yç nieruchomoÊç w urzà-
dzenia do zbierania odpadów czyli
kub∏y na Êmieci (zazwyczaj dzier-
˝awi od firmy zajmujàcej si´ wywo-
zem Êmieci).

Dotychczas obowiàzki w∏aÊcicie-
li wynikajàce z ustawy nie by∏y eg-
zekwowane w sposób konse-
kwentny, lecz nie mo˝e byç pob∏a-
˝ania dla tych, którzy uchylajà si´
od zbierania Êmieci i wywo˝à
resztki do lasu.

W zwiàzku z kompetencjà Bur-
mistrza Miasta do kontroli i nak∏a-
dania kar dla niewykonujàcych
obowiàzku ustawy i regulaminu
czystoÊci i porzàdku w gminie L´-
dziny b´dà przeprowadzane kon-
trole pod wzgl´dem zawartych
umów oraz uiszczania op∏at z tytu-
∏u odbierania odpadów.

W przypadku w∏aÊcicieli nierucho-
moÊci, którzy nie zawarli umowy na

odbiór odpadów gmina zorganizuje
odbieranie odpadów, a stawki op∏at
za wykonane us∏ugi b´dà znacznie
wy˝sze ni˝ te, które oferujà firmy
wywozowe (Uchwa∏a Rady Miasta
w sprawie ustalenia górnych stawek
op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci cdza us∏ugi w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych i nieczystoÊci ciek∏ych).

Bernadeta Stachoƒ
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Od 1 czerwca dzia∏a nowa strona internetowa, poÊwi´cona wdra˝aniu
programu niskiej emisji w L´dzinach. Jej adres to:

www.niskaemisja.ledziny.pl

Hamerla, malowniczo usytuowa-
na na polanie w lesie pomi´dzy na-
szym ZamoÊciem a Murckami, to
jedno z wa˝niejszych miejsc Êlà-
skich pszczelarzy. Nie tylko dlate-
go, ˝e znajduje si´ tu trutowisko
czyli miejsce gdzie wyselekcjono-
wane samce (trutnie) zap∏adniajà
królowe pszczó∏ z naszego regionu.

W naszej Hamerli odbywajà si´
równie  ̋tradycyjne coroczne spotka-
nia Êlàskich pszczelarzy. W drugà
niedziel  ́lipca spotkali si  ́tu ju  ̋po
raz szósty cz∏onkowie i sympatycy
Âlàskiego Zwiàzku Pszczelarzy, re-
prezentujàcy 65 kó∏ terenowych
skupiajàcych ponad 1 800 hodow-
ców. Gospodarzem imprezy by∏
mieszkaniec Górek Edmund Bryjok,
opiekun trutowiska i najbardziej
znany l´dziƒski producent miodu.
Oprócz pszczeloarzy na imprezie by-
li te  ̋zaproszeni goÊcie, w tym bur-
mistrz l´dziƒskiWies∏aw Stambrow-
ski i cz∏onek zarzàdu powiatu bie-
ruƒsko-l´dziƒskiego Marek Bania.

Uroczystà msz´ dzi´kczynnà
w stylowym drewnianym pawilo-
nie Pszczelnik odprawi∏ kapelan

Êlàskich pszczelarzy, ks. kanonik
Jerzy Kempa z Bujakowa, w asy-
Êcie kilku pocztów sztandarowych.
Do mszy i po jej zakoƒczeniu Êpie-
wa∏ chór m´ski Cantus przy parafii
ewangelicko-augsburskiej w Gole-
szowie, prowadzony ju˝ od 29 lat
przez Ann´ Stanieczek.

Tym razem sygna∏ otwarcia
mszy i jej zamkni´cia zagra∏ nie so-
lo Henryk Chmiel z ¸azisk Gór-
nych, ale z jego udzia∏em zespó∏ sy-
gnalistów “Echo Pszczyny” na ro-
gach myÊliwskich, który zaprezen-
towa∏ si´ równie˝ w repertuarze
muzyki myÊliwskiej. Wyk∏ad „Po-
wstawanie, pozyskiwanie i wyko-
rzystanie produktów pszczelich”
wyg∏osi∏a dr Krystyna Czekoƒska
z Akademii Rolniczej w Krakowie.
Uczestnicy spotkania (∏àcznie prze-
win´∏o si´ ich co najmniej 600), mo-
gli te˝ skorzystaç z bogatych ofert
wielu firm pszczelarskich, które
urzàdzi∏y swoje stoiska ze sprz´-
tem i pszczelimi wyrobami obok
oÊrodka, dzi´ki uprzejmoÊci Nadle-
Ênictwa Katowice i Ko∏a ¸owiec-
kiego “Daniel” w Tychach. (mapi)

Najwi´kszym problemem spó∏ki
Partner sà nierzetelni p∏atnicy,
którzy nie regulujà nale˝noÊci za
odprowadzanie Êcieków. Dwa mie-
siàce temu pisaliÊmy o tym, ̋ e spó∏-
ka podpisa∏a umowy z Krajowym
Rejestrem D∏ugów i teraz ka˝dy
d∏u˝nik b´dzie tam przekazywany,
co na przyk∏ad bardzo utrudnia za-
ciàgni´cie jakiegokolwiek kredytu.
Jednak okazuje si´ to dzia∏aniami
niewystarczajàcymi dlatego Part-
ner podejmuje nast´pne kroki.

- Nie wymyÊlamy niczego nowe-
go, ale b´dziemy z ca∏à stanowczo-
Êcià wykorzystywali mo˝liwoÊci
polskiego prawa. Wobec osób uchy-
lajàcych si´ od p∏acenia najpierw

zastosujemy wezwanie do zap∏aty,
potem przedsàdowe wezwanie do
zap∏aty a nast´pnie zastrzegamy
sobie drog´ prawnà. A ponadto
zgodnie a artyku∏em 8 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i odprowadzaniu Êcieków b´dziemy
odcinali takie osoby od kanalizacji -
informuje Katarzyna Jasina, g∏ów-
na ksi´gowa Partnera, a prezes
spó∏ki, Piotr Styczeƒ dodaje, ˝e
od∏àczenie nie jest technicznie ˝ad-
nym problemem, po prostu w stu-
dzienkach czopowane b´dà rury
prowadzàce z niep∏acàcych posesji.

O takim od∏àczeniu Partner,
zgodnie z ustawà, ma obowiàzek
powiadomiç na 20 dni wczeÊniej sa-

mego zainteresowanego oraz bur-
mistrza i SANEPiD. W zwiàzku
z powy˝szym nale˝y si´ spodzie-
waç, ̋ e kilka tygodni póêniej zjawià
si´ u niego na przyk∏ad stra˝nicy
miejscy, pytajàc o kwitek z wywo-
˝enia szamba.

- JeÊli ktoÊ nie p∏aci, bo ma pro-
blemy finansowe, to powinien si´ do
nas pofatygowaç na etapie otrzyma-
nia wezwania do zap∏aty. My prze-
cie˝ rozumiemy trudne sytuacje lu-
dzi i mo˝emy wspólnie poszukaç ja-
kiejÊ mo˝liwoÊci roz∏o˝enia zaleg∏o-
Êci na raty. Kiedy sprawa trafi do sà-
du a rura zostanie zaÊlepiona, takie
dzia∏ania sà o wiele trudniejsze -
przekonuje Katarzyna Jasina.

Partner b´dzie odcina∏ od kanalizacji!

Dwa ostrze˝enia i czop!

Kiedy ju˝ mówimy tyle o utrzy-
maniu czystoÊci w mieÊcie, to i ja
musze wtràciç swoje trzy grosze.
Funkcjonariusze Stra˝y cz´sto
s∏yszà od mieszkaƒców, ˝e ow-
szem, zimà odÊnie˝ajà chodnik
przed swojà posesjà, ale co ich ob-
chodzi, w jakim jest on stanie la-
tem. Tymczasem ustawa o utrzy-
maniu czystoÊci w artykule 5 po-
wiada tak: „W∏aÊciciele nierucho-
moÊci zapewniajà utrzymanie czy-
stoÊci i porzàdku przez uprzàtni´-
cie b∏ota, Êniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeƒ z chodników po∏o˝o-

nych wzd∏u˝ nieruchomoÊci, przy
czym za taki chodnik uznaje si´
wydzielonà cz´Êç drogi publicznej
s∏u˝àcà dla ruchu pieszego, po∏o-
˝onà bezpoÊrednio przy granicy
nieruchomoÊci”.

Tak wi´c nie tylko ludu i Êniegu,
jak twierdzà mieszkaƒcy, ale te˝
b∏ota i innych zanieczyszczeƒ. Obo-
wiàzkiem stra˝y miejskiej jest egze-
kwowanie tej ustawy a nieznajo-
moÊç prawa nie zwalnia z jego
przestrzegania, nak∏aniam wi´c,
aby przyjrzeç si´ chodnikowi przed
domem, aby uniknàç mandatu.

Jan Hudzikowski - komendant Stra˝y Miejskiej:

Âlàskie Êwi´to pszczelarzy w Trutowisku

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych
w L´dzinach zakupi w sierpniu no-
wy samochód specjalistyczny do
wywozu sta∏ych odpadów komunal-
nych (popularna Êmieciarka) o po-
jemnoÊci skrzyni ∏adownej 10 m3.

Wykonawca i dostawca samo-
chodu zosta∏ wybrany w wyniku
przeprowadzonego przez ZUK po-
st´powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w oparciu o usta-

w´ „Prawo Zamówieƒ Publicz-
nych” w trybie przetargu nieogra-
niczonego.

Samochód jest fabrycznie nowy -
rok produkcji 2007, podwozie Êmie-
ciarki jest marki MAN, zaÊ zabudo-
wa Êmieciarki marki Eko Cel.

Pieniàdze na zakup samochodu
pochodzà z Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej Miasta L´dziny.

W zwiàzku z podj´tà uchwa∏à
Rady Miasta L´dziny w sprawie
ustalenia op∏at za us∏ugi wywozu
i sk∏adowania odpadów komunal-
nych ponoszonych przez w∏aÊci-
cieli nieruchomoÊci, Êwiadczo-
nych przez zak∏ad bud˝etowy -
Zak∏ad Us∏ug Komunalnych na
terenie gminy L´dziny, od

01.07.2007r. obowiàzujà nowe
stawki za odbiór odpadów:

1. wywóz i sk∏adowanie odpa-
dów komunalnych zmieszanych
o kodzie odpadów 20 03 01 - ry-
cza∏t liczony od osób zamieszkujà-
cych danà posesj´ w wysokoÊci
7,48 z∏ netto za 1 osob´/m-c + 7%
VAT w przypadku prowadzonej

indywidualnej segregacji odpadów
stawka rycza∏towa wyniesie 75%
stawki podstawowej tj. 5,61 z∏
netto za 1 osob´/m-c + 7% VAT.

2. wywóz i sk∏adowania odpa-
dów komunalnych zmieszanych
o kodzie odpadów 20 03 01 za je-
den pojemnik o pojemnoÊci 110
l i 120l - 8,41 z∏ netto + 7% VAT.

Uwaga! Nowe stawki op∏at za us∏ugi
wywozu odpadów komunalnych

Segreguj Êmieci, podpisz umowy

Obowiàzki w∏aÊcicieli nieruchomoÊci

Nowa Êmieciarka



Ch∏opcy, chcàcy trenowaç
w L´dzinach pi∏k´ no˝nà, nie b´-
dà musieli ju˝ chodziç na boisko
treningowe przy Asnyka. Z ini-
cjatywy wiceburmistrza Mariu-
sza ˚o∏ny instruktorzy pi∏karscy
b´dà prowadzili treningi dodat-
kowo na boisku na Stawiskach
oraz przy Grunwaldzkiej.

- Na Stawiskach zosta∏a ju˝
podciàgni´ta woda, tu˝ obok,
w OSP, sà nawet prysznice. Na
„wa∏ach”, przy Grunwaldzkiej,
musimy dopiero t´ infrastruktu-
r´ przyszykowaç, ale moja idea
jest taka, ˝eby to klub przyszed∏
do ch∏opców, a nie oni musieli

biegaç do klubu. Chcemy wi´c
by ch∏opcy z Ho∏dunowa, z dom-
ków fiƒskich czy Gwarków,
z Ho∏dunowskiej mogli treno-
waç na „Wa∏ach”, a ci z Zamo-
Êcia, z Zawiszy Czarnego, z So-
bieskiego na Stawiskach. Zresz-
tà podobnà filozofi´ pracy z m∏o-
dzie˝à chcemy przyjàç tak˝e
w innych dziedzinach - mówi
Mariusz ˚o∏na.

A wiceprezes klubu Edward
Urbaƒczyk dodaje, ˝e w tej chwi-
li trwa ustalanie, kto b´dzie tymi
instruktorami. Przynajmniej kil-
ku aktualnych l´dziƒskich gra-
czy ma na to ochot´.

8
miejskie sprawy

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

WWyyddaawwccaa:: Urząd Miasta Lędziny RReeaalliizzaaccjjaa
wwyyddaawwnniicczzaa:: Mega Press II, Izabela Dyrda, 43-
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treść reklam redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

reklama

14 lipca na zbiorniku “Ziemo-
wit” zarzàd Ko∏a Polskiego Zwiàz-
ku W´dkarskiego nr 32 w L´dzi-
nach zorganizowa∏ zawody o pu-
char burmistrza Wies∏awa Stam-
browskiego, w których Ñmoczy∏o
kijeî 54 w´dkarzy. Niespodziewa-
nie wygra∏ junior Krzysztof Lesz-
czyƒski (2 060 gram z∏owionych
ryb), wyprzedzajàc Grzegorza Je-

zierskiego (1 895), Adama Labego
(1 550), Stanis∏awa Soko∏a (1
370), Henryka Kopcia (1 300)
i Andrzeja Jochemskiego (1 210).
Puchar dla zwyci´zcy i dyplomy
dla dziesi´ciu najlepszych zawod-
ników wr´cza∏ osobiÊcie bur-
mistrz w towarzystwie swojego
zast´pcy Mariusza ̊ o∏ny i prezesa
ko∏a Franciszka Kucza. (mp)

Puchar burmistrza „z∏owi∏”
junior Krzysztof Lewandowski

Zawody w´dkarskie

Przyk∏adowe ceny jazd:

nauka na lon˝y: 15 min - 10 z∏; 30 min. - 15 z∏
dla zaawansowanych: 30 min. Z instruktorem - 20 z∏, 
1 godz. z instruktorem - 30 z∏
oprowadzanie w r´ku: 10 min - 6 z∏, 30 min - 15 z∏
jazda w terenie: 1 i 2 godz. - 25 z∏, kolejne - 15 z∏.
Hipoterapia - do uzgodnienia.

Jazdy odbywajà si´ codziennie po po∏udniu, jazdy w teren - rano.
Ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie jazdà konnà prosimy 

o wczeÊniejsze zg∏oszenia telefoniczne: 502-317-143 lub 504-532-294
W kwestiach bryczki, sali bankietowej, ogródka piwnego 

prosimy o kontakt: 0-32 225-06-87 lub 512-229-326 

OÊrodek jeêdziecki B∏yskawica
Mys∏owice-Kosztowy ul. Rymera 
(jadàc od L´dzin ulica tu˝ za Êwiat∏ami w Kosztowach)

Profesjonalna stadnina 
z koƒmi i instruktorami
a ponadto:
Stylowa sala na imprezy
okolicznoÊciowe
Ogródek piwny z grillem
Stuletnia bryczka 
(idealna na wesela)

B´dà boiska na Stawiskach i w Ho∏dunowie

Klub bli˝ej ch∏opców

11 sierpnia rusza kolejny sezon ligi okr´gowej.
Rozpoczynamy go u siebie, meczem z Piastem
Leszczyny o godz. 17.00

A kolejne spotkania przy Stadionowej odb´dà si´
przeciwko:

3. kolejka 18.08 17.00 - GTS Bojszowy
5. kolejka 01.09 17.00 - Âlàsk Âwi´toch∏owice
6. kolejka 05.09 17.00 - Unia Bieruƒ Stary
8. kolejka 15.09 16.30 - Sokó∏ Wola
10. kolejka 29.09 16.00 - Czarni Piasek
12. kolejka 13.10. 15.00 - Gwarek Ornontowice
14. kolejka 27.20 15.00 - LKS Be∏k
W pierwszym sparingowym meczu po przerwie

letniej - 28 lipca - podopieczni Kazimierza
Rozmys∏owskiego ulegli A-klasowej Unii Kosztowy
(podopieczni Darka Szabraƒskiego!) a˝ 2:5, jednak
wynik jest przede wszystkim efektem absencji w
naszych szeregach. Na spotkanie zg∏osi∏o si´
zaledwie 10 graczy, wi´c musieliÊmy po˝yczyç
jednego od kosztowioków.

- Nie mog´ si´ jednak spodziewaç wiele dobrego
po graczach, którzy na dwa tygodnie przed
rozpocz´ciem ligi nie majà czasu na sparing -
mówi∏ smutno jeszcze w trakcie gry Rozmys∏owski.

Rusza l iga
Boisko na Wa∏ach

Zagraj w turnieju 
Dzikich Dru˝yn

Fundacja Rozwoju Spor-
tu organizuje w sierpniu
turniej dzikich dru˝yn,
na który otrzyma∏a do-
tacj́  z UE. Pierwotnie
zg∏oszenia mia∏y byç
przyjmowane do 27 lip-
ca 2007 roku, ale osta-
tecznie przesuní to ter-
min zg∏oszeƒ do 6 sierp-
nia. Mo˝na wí c jeszcze
zdà˝yç – a zg∏osiç trze-
ba sí  w sekretariacie
Fundacji (I pietro, poni-
˝ej kas basenu)


