
Na poczàtku sierpnia zawali∏a
si´ Êciana w pomieszczeniach
dawnego szybu Piast. Na koniec
sierpnia sp∏on´∏a sala bankietowa
na Zalewie. Mo˝na by pomyÊleç, ̋ e
to zamachy terrorystyczne. No
a jak terroryzm, to wiadomo, kogo
w L´dzinach nazywajà Bin La-
den!

Ale ˝arty na bok, bo to straszne,
˝e na skutek dzia∏alnoÊci z∏omia-
rzy wali si´ Êciana. Jeszcze strasz-
niejsze, ˝e za spaleniem sali stojà
po prostu podpalacze (pies policyj-
ny przyby∏y na miejsce po˝aru
podjà∏ trop). Ale spiskowe teorie
upadajà, bo najwi´kszà katastro-
fà, jakà w sierpniu nawiedzi∏a
miasto by∏a powódê. A przecie˝ po-
wodzi nie móg∏ zmajstrowaç ˝a-
den terrorysta ani wandal ˝aden.

Powódê jednak pokaza∏a, jak
fatalne w skutkach sà decyzje
Trzciƒskiego o pod∏àczaniu si´
„na ostro” do kanalizacji. To, co
mieszkaƒcy Ho∏dunowa dawniej
mieli w szambach, pewnej sierp-
niowej niedzieli p∏ywa∏o po ho∏du-
nowskich ulicach, a mnie na przy-
k∏ad wlewa∏o si´ do piwnicy. Za
ten smród w piwnicy osobiÊcie po-
dzi´kuj´ panu W∏adys∏awowi, jak
go na mieÊcie spotkam. I myÊl´, ˝e
nie tylko ja.

OczywiÊcie powódê te˝ pokaza-
∏a, ˝e nasza kanalizacja po prostu
jest niewydolna. Ale po cz´Êci te˝
dlatego, ̋ e s∏u˝by marsza∏ka woje-
wództwa mia∏y wiosnà pog∏´biç
Przywr´ (taki rzekoÊciek na ty∏ach
Ho∏dunowa) a nie pog∏´bi∏y.
I Przywra podczas powodzi fund-
n´∏a nam „cofk´”.

„Cofk´” funduje nam te˝ pan
Jan Kasprzyk opowiadajàc znów
po gazetach, jak to burmistrz po-
krzywdzi∏ OSP zabierajàc im sie-
dzib´, kiedy stra˝acy za darmo do
akcji wyje˝d˝ajà i tak dalej. Re-
daktor „Echa” razem z Kasprzy-
kiem sprytnie przemilczajà, ˝e do
po˝arów, os w kominach, kotów
na drzewach i tych zalanych piw-
nic, to jeêdzi OSP miejska a bur-
mistrz eksmitowa∏ z biur powiato-
wà, która w ˝adnych akcjach ra-
tunkowych nie uczestniczy.

Kiedy ju˝ jestem przy panach
Kasprzyku i Trzciƒskim, to war-
to te˝ odpowiedzieç, dlaczego no-
we targowisko nadal jest nie-
czynne. Ano dlatego, ˝e bur-
mistrz W. Trzciƒski budujàc je
nie mia∏ uzgodnieƒ geodezyj-
nych, by∏ wi´c targ samowolà bu-
dowlanà. Sprawy prawne prosto-
wane sà dopiero teraz.

A powiedzieç to musz´ w swoim
felietonie ja, bo obecny burmistrz,
jako cz∏owiek bardzo kulturalny,
woli milczeç twierdzàc: „dajcie
choremu cz∏owiekowi spokój”.
A ja nawet by∏emu burmistrzowi
˝ycz´ zdrowia, ale jak tu milczeç,
kiedy targu nie ma, w piwnicy mi
Êmierdzi, a Kasprzyk si´ ̋ ali, ̋ e go
eksmitujà, chocia˝ mu Trzciƒski
pozwoli∏ czynszu nie p∏aciç...

DYRDA

Dyrdyma∏ki

Cofka wodna
i inne

Zgodnie z naszymi przewidywa-
niami Rada Miasta na nadzwyczaj-
nej sesji 9 sierpnia zaakceptowa∏a
przekazanie budynków - a w zasa-
dzie rudery - po dawnej „scholi no-
strze” na potrzeby ChrzeÊcijaƒ-
skiego Stowarzyszenia Dobroczyn-
nego. Budynek wydzier˝awiono na
10 lat.

Dyskusja w tej sprawie by∏a jed-
nak bardzo burzliwa. Radni Kry-
styna Wróbel, Kazimierz Gut, Zo-
fia Dudek czy Teresa Ciep∏y szuka-

li wszelkich mo˝liwych argumen-
tów, aby tylko przekonaç, ˝e ChSD
to nie jest dobry zarzàdca dla bu-
dynków po „scholi”. Mówili o tym,
˝e mo˝e zwo˝eni tu b´dà bezdomni
z ca∏ej okolicy, pytali czy ChSD jest
wiarygodne finansowo. I tak dalej,
i tak dalej. Wreszcie nie wytrzyma-
∏a radna... Otylia Bubiak:

- Wszyscy udowajà, ˝e chodzi im
o nie wiadomo co. A idzie o to, ̋ e to
jest stowarzyszenie chrzeÊcijaƒ-
skie ale innego, nie katolickiego
wyznania. I co to mo do rzeczy?
Czy jak przyszed∏ „dyckerhoff”, al-
bo inny inwestor to go pytaliÊmy,
jakà religi´ wyznaje? Oceƒmy to
Stowarzyszenie Dobroczynne po

tym jak dzia∏o, a nie po tym, jak si´
modli...

Przy 5 g∏osach przeciw radni po-
stanowili oddaç „schol´” ChSD.
Umow´ podpisano 29 sierpnia, po
kilku godzinach negocjacji na te-
mat ostatecznego jej brzmienia.
Negocjowano d∏ugo, burmistrz
Wies∏aw Stambrowski stara∏ si´
bowiem wpisaç do niej zabezpiecze-
nia przed wszystkimi bardziej
i mniej mo˝liwymi zagro˝eniami,
jakie zg∏aszali radni.

- Panie prezesie, chocia˝ g∏o-
Êno tego nie mówiono, po ci-
chu obawiano si´ was, jako
konkurencyjnego wyznania.
Bano si´, ˝e b´dziecie prowa-
dziç agitacj´ religijnà...

- Prowadzimy w Polsce dzia∏al-
noÊç w 23 oÊrodkach i przywyk∏em
ju˝ do tych obaw. Wiem te˝, ˝e

szybko znikajà, bo Polska jest kra-
jem w wi´kszoÊci katolickim, po-
dobnie jak nasze oÊrodki. Wi´k-
szoÊç naszych pracowników to ka-
tolicy a my przyjmujàc do pracy nie
pytamy nawet o wyznanie. Tym
bardziej nie pytamy o nich tych,
którym zamierzamy pomóc, bez-
domnych, odrzuconych, na∏ogow-
ców. Chocia˝ pytamy, co w ich ˝y-
ciu spowodowa∏o pustk´, która
pchn´∏a w bezdomnoÊç, w alkohol.
˚ycie religijne pozwala t´ pustk´
przezwyci´˝yç, ale wa˝na jest
szczeroÊç tej wiary a nie wyznanie,
wi´c nigdy w te sprawy nie ingeru-
jemy. Dlatego w oÊrodkach, w któ-
rych dzia∏amy d∏u˝ej ni˝ rok, ta-

kich obaw nikt ju˝ nie ˝ywi! W L´-
dzinach te˝ za rok ich nie b´dzie.

- Kolejne obawy dotyczà te-
go, ˝e b´dziecie zwoziç tych
bezdomnych czy alkoholików
do L´dzin!

- Powiem tak: dziwna by to by∏a
charytatywnoÊç, gdyby odgoniç ko-
goÊ tylko dlatego, ˝e jest zameldo-
wany w innym mieÊcie. Ale zapew-
niam, ̋ e nie zamierzamy do L´dzin
zwoziç odrzuconych, bezdomnych.
Nie chcemy tu czyniç ˝adnego get-
ta. Odwrotnie, chcemy aby ten bu-
dynek, o który b´dà dbaç sami nasi
podopieczni, by∏ tak schludny i tak
czysty, ˝e b´dzie wizytówkà L´-

dzin. WÊród form terapii mamy te˝
przyuczanie do zawodu i jednym
z tych zaj´ç b´dzie warsztat ogrod-
niczy. I sam nasz obiekt musi byç
wizytówkà tego warsztatu.

- Kiedy wi´c zobaczymy
pierwsze efekty waszej dzia∏al-
noÊci?

- Przynajmniej jedno skrzyd∏o
chcemy uruchomiç jeszcze przed
najbli˝szà zimà. Ale do wyremon-
towania ca∏ego obiektu i rozwini´-
cia pe∏ni dzia∏alnoÊci, potrzebuje-
my oko∏o trzech lat. I za te trzy la-
ta l´dzinianie sami si´ przekonajà,
czy obawy by∏y uzasadnione.

Rozmawia∏ Dariusz Dyrda

Rozmowa z Danielem Wo∏kowiczem, prezesem ChSD

Przekonacie si´ sami

Schola dla ChSD

Sierpniowe Kataklizmy Taniec 
dla ma∏ych
i wi´kszych
W ramach Miejskiego OÊrod-

ka Kultury poczynajàc od
wrzeÊnia odbywaç si´ b´dà
bezp∏atne zaj´cia ruchowo-ta-
neczne dla dzieci od przedszko-
la po II klas´ podstawówki
oraz zaj´cia taƒca nowoczesne-
go dla gimnazjalistów i liceali-
stów. Zaj´cia b´dà odbywaç si´
w trakcie tygodnia, popo∏u-
dniami. Nie wiadomo nato-
miast, gdzie te taƒce b´dà.

- To zale˝y od tego, skàd b´dà
ch´tni. JeÊli na przyk∏ad zg∏osi
si´ sporo m∏odzie˝y z ZamoÊcia,
to w OSP, jeÊli z Ratusza i Ko∏-
dunowa, to tak˝e w samym
MOK-u i tak dalej – wyjaÊnia
instruktorka Alina Bielec, któ-
ra te zaj´cia b´dzie prowadziç.

Ch´ç udzia∏u zg∏aszaç mo˝na
w samym MOK oraz w refera-
cie edukacji UM w L´dzinach
(ul. L´dziƒska 47).
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Konkurs plastyczny
W czwartek 16 sierpnia w ho∏dunowskiej filii Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej goÊci∏a 14-osobowa grupa podopiecznych Ârodowiskowego Do-
mu Samopomocy przy OÊrodku B∏ogos∏awionej Karoliny w L´dzinach.
Kierownik filii Teresa Grabowska zapozna∏a ich z ksi´gozbiorem oraz
formami dzia∏alnoÊci placówki bibliotecznej i zaprosi∏a do udzia∏u
w konkursie plastycznym “Lato z ksià˝kà - mój ulubiony bohater
ksià˝kowy”, który zorganizowa∏a wspólnie z terapeutkà Annà Hudzi-
kowskà i rehabilitantkà Katarzynà Grzesicà ze ÂDS. Rozstrzygni´cie
konkursu i wr´czenie nagród nastàpi∏o pó˝niej, ju˝ w ÂDS. (mp)

GoÊcinne Trutowisko
W niedziel´ 19 sierpnia pszczelarze z kó∏ Bieruƒ i Bojszowy wy-

znaczyli sobie spotkanie integracyjne w oÊrodku szkoleniowym Tru-
towisko na planie Hamerla, doprowadziç do Êcis∏ej wspó∏pracy oby-
dwu kó∏. Ich wspólnymi goÊçmi w ramach rewizyty za ubieg∏oroczny
wyjazd przedstawicieli kó∏ Bieruƒ, Bojszowy i Tychy do Skawiny by-
∏a delegacja tamtejszego ko∏a pszczelarzy. WczeÊniej zwiedzi∏a ona
pasieki Jana Kopyczoka w Bijasowicach, Jana Plinty w Bojszowach
i Damiana Siwka w L´dzinach. Wszyscy obecni na spotkaniu, majà-
cym charakter biesiady towarzyskiej, wys∏uchali te˝ wyk∏adu znane-
go hodowcy matek pszczelich Wernera Kosorza z Raciborza.

Mateusz na∏owi∏
Otwarte zawody w´dkarskie metodà dowolnà o puchar przewodni-

czàcego NSZZ SolidarnoÊç przy KWK Ziemowit, Zbigniewa Szewczy-
ka, zorganizowane w sobot´ 4 sierpnia na zbiorniku “Ziemowit”
przez zarzàd Ko∏a PZW nr 32 w L´dzinach, wygra∏ 16-letni Mateusz
Kucz, który z∏owi∏ p∏ocie, karasie, okonie i leszcze o ∏àcznej wadze 2
165 gramów.

Krótko Nowe w∏adze MKS-u
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W sobot´ 18 sierpnia grupa
mieszkaƒców osiedli Centrum
I i Centrum II zorganizowa∏a w∏a-
snymi si∏ami festyn Êrodowiskowy.
Pomys∏odawcà i motorem ca∏ego
przedsi´wzi´cia by∏ radny powiato-
wy Krzysztof Pawlas, którego
wspomogli Andrzej Jasiewicz, Ur-
szula i Aleksandra Âliwki, Ewa
i Arkadiusz Mansfeldowie, Arka-
diusz Smolorz, Renata Czypionka,
Beata i Katarzyna Górnik, Izabela
i Marek Michalscy. Ponad 50 dzie-
ci w ró˝nym wieku uczestniczy∏o
w konkursach i grach zr´cznoÊcio-
wych, a tak˝e w plenerze malar-
skim “Nasze Miasto”, przeprowa-
dzonym przez l´dziƒskà plastyczk´
Barbar´ Precz-Gàsior. Konkurs
rzutek wygra∏a Paulina Sroczyƒ-
ska, rzut do kosza Maciek Szpren-
giel, w skakance najlepsza by∏a
Kinga Go∏uchowska, a w hula hop
Bartek Koz∏owski. Wszyscy ich
uczestnicy otrzymali nagrody

i upominki w postaci artyku∏ów
szkolnych oraz s∏odyczy.

Po po∏udniu rozegrano mecz
siatkówki pla˝owej, w którym re-
prezentacja Centrum II pokona∏a
3: 0 dru˝yn´ Centrum I. Za∏oga wo-
zu bojowego l´dziƒskiej OSP zade-
monstrowa∏a pokaz ratownictwa
w przypadku samochodowego wy-
padku drogowego, ∏àcznie z reani-
mowaniem cz∏owieka. Nag∏oÊnie-
nie zapewni∏a firma Shock Out,
a do wspólnej zabawy tanecznej,
trwajàcej a˝ do zmroku, przygry-
wa∏ zespó∏ DJ. (mp)

W niedziel  ́ 23 wrzeÊnia zarzàd
Klubu Seniora przy MKS L´dziny
organizuje festyn Êrodowiskowy
“Po˝egnanie Lata” na terenie Sta-
wisk przy ul.Sobieskiego, czyli trady-
cyjnie “We Dworze”. Wystàpià m.in.
orkiestra d´ta kopalni “Ziemowit”
pod batutà Bronis∏awa Latochy, ze-

spó∏ akordeonistów kopalni “Kle-
ofas” w Katowicach, Mona Lisa i l´-
dziƒski m∏odzie˝owy zespó∏ muzycz-
ny “Eksperyment”. Przewodniczàcy
komitetu organizacyjnego festynu
Emil Piàtek zaprasza wszystkich
ch´tnych l´dzinian i mieszkaƒców
oÊciennych gmin. (mp)

To ju˝ drugi w tym roku

Festyn We Dworze

Festyn na osiedlu

We wtorek 28 sierpnia, pod-
czas zebrania cz∏onków i sympa-
tyków L´dziƒskiego Stowarzy-
szenia Na Rzecz Osób Niepe∏no-
sprawnych i Ich Rodzin, prezes
Krystyna Cuber poinformowa∏a
o najbli˝szych dzia∏aniach zarzà-
du. 6 wrzeÊnia wznowiona zosta-
nie po wakacyjnej przerwie coty-
godniowa (w czwartki
o godz.16.30) hydroterapia na
basenie krytym oÊrodka Cen-
trum pod kierunkiem rehabili-
tantki, 9 wrzeÊnia odb´dzie si´
wycieczka integracyjna do Zawoi,

gdzie przy ognisku zagra kapela
góralska, 6 paêdziernika w l´-
dziƒskim oÊrodku “Zalew” nie-
pe∏nosprawni i ich opiekunowie
spotkajà si´ na dorocznym je-
siennym ognisku, w ramach któ-
rego jednà z atrakcji b´dzie prze-
ja˝d˝ka bryczkà Józefa Habeloka
ze Smardzowic. Powiadomi∏a
tak˝e, i˝ w∏aÊciciel ho∏dunow-
skiej restauracji Kamea zaprosi∏
oko∏o 30 dzieci niepe∏nospraw-
nych ze stowarzyszenia na
smaczne lody do swojego lokalu.

Za poÊrednictwem ∏amów “L´-

dzin - Teraz” prezes Cuber ape-
luje do rodziców dzieci niepe∏no-
sprawnych nie nale˝àcych jesz-
cze do LSNRONiIR o zapisywa-
nie si´ w poczet jego cz∏onków.
Ich dzieci zyskajà wtedy mo˝li-
woÊç korzystania z ró˝nych form
rehabilitacji (hydroterapia, hipo-
terapia itp.), zaj´ç oraz imprez
integracyjnych (igrzyska sporto-
we, wycieczki, ogniska, zabawy
itp.), finansowanych g∏ównie
przez PFRON, starostwo bieruƒ-
sko-l´dziƒskie czy w∏adze miasta
L´dziny. (mp)

Niepe∏nosprawni - apel do rodziców

W poniedzia∏ek 6 sierpnia l´-
dziƒski radny powiatowy Krzysz-
tof Pawlas, w towarzystwie przed-
stawicieli m∏odzie˝y l´dziƒskiej,
25-letniego Marcina ¸ubiƒskiego
i 19-letniego ¸ukasza Czypionki
oraz (dobrego ducha l´dziƒskich
dzia∏aƒ spo∏ecznych) Miros∏awa
Leszczyka, uda∏ si´ do Zarzàdu
Województwa Âlàskiego w Kato-
wicach, gdzie wr´czy∏ cz∏onkowi
tego˝ zarzàdu Marianowi Ormaƒ-
cowi petycj´ z podpisami 200
mieszkaƒców L´dzin (w tym bur-
mistrza Wies∏awa Stambrowskie-
go, wiceburmistrza Mariusz ˚o∏-
ny i wiceprzewodniczàcego rady
Miasta, Edwarda ˚o∏ny), apelujà-
cych do w∏adz województwa
o podj´cie usilnych staraƒ majà-
cych doprowadziç do rozegrania
na Stadionie Âlàskim w Chorzo-
wie niektórych meczów w ramach
pi∏karskich mistrzostw Europy
“EURO 2012”.

M.Ormaniec zapewni∏ inicjato-
ra powy˝szej petycji, K.Pawlasa,
˝e na szczeblu w∏adz wojewódz-
kich panuje ca∏kowita zgodnoÊç co
do zasadnoÊci i koniecznoÊci obj´-
cia Stadionu Âlàskiego progra-
mem Euro 2012, gdy˝ de facto
pe∏ni on od wielu ju˝ lat rol´ sta-
dionu narodowego, na którym od-
by∏o si´ mnóstwo wa˝nych dla

polskiej reprezentacji meczów,
a poza tym jest aktualnie najlepiej
przygotowanym ze wszystkich
obiektów tego typu w Polsce do
rozgrywania tam meczów pi∏kar-
skich zgodnie wymaganiami
UEFA.

- Nie tylko prowadzimy o˝ywio-
nà dyskusj´ z w∏adzami na szcze-
blu krajowym, ale metodà faktów
dokonanych, wykorzystujàc w∏a-
sne Êrodki finansowe, krok po
kroku podnosimy standard tego˝
stadionu. W tym roku zrywamy
starà muraw´, by w to miejsce
u∏o˝yç ju˝ nowoczesnà muraw´
podgrzewanà. Doprowadzimy te˝
w najbli˝szej przysz∏oÊci do zain-
stalowania w∏asnym sumptem za-
daszenia nad widownià. JesteÊmy
przekonani, ˝e te konkretne argu-
menty przekonajà do Stadionu
Âlàskiego nawet najbardziej nam
nieprzychylnych decydentów -
podkreÊla∏ M.Ormaniec. (mp)

We wtorkowe popo∏udnie 21
sierpnia odby∏o si´ walne zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze
Miejskiego Klubu Sportowego.
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci do-

tychczasowego zarzàdu klubu
przedstawi∏ wiceprezes Edward
Urbaƒczyk. Na wniosek prze-
wodniczàcego komisji rewizyjnej
Miros∏awa Drzyzgi udzielono

ust´pujàcemu zarzàdowi jedno-
g∏oÊnie absolutorium. Z kolei wy-
brano nowego prezesa klubu,
w osobie Piotra Janasika, a na-
st´pnie pe∏ny sk∏ad nowego za-
rzàdu. Tworzà go, oprócz wymie-
nionego P.Janasika: Edward
Urbaƒczyk (jako jedyny zasiada∏
w poprzednim zarzàdzie klubu) -
wiceprezes d.s. organizacyjno-
sportowych, Tomasz Chwistek -
wiceprezes d.s. finansowych, Ma-
rek Bromboszcz - wiceprezes d.s.
marketingu, promocji i organiza-
cji oraz cz∏onkowie Ryszard Pie-
chutta, Emil Piàtek i Robert
˚mijewski. Sk∏ad nowej komisji
stanowià natomiast: Piotr Go-
rzeƒ - przewodniczàcy oraz
cz∏onkowie Stefan Stachoƒ i Je-
rzy Koz∏owski. (mp)

Petycja o stadion Ekorec 
zamiast 
ZUK-u

Zak∏ad Gospodarki
Komunalnej w Ledzi-
nach, zajmujàcy si´
mi´dzy innymi wywo-
zem Êmieci, b´dzie ist-
nia∏ tylko do koƒca
sierpnia. Od 1 wrzeÊnia
przekszta∏cony zostaje
w nale˝àcà w ca∏oÊci do
miasta spó∏k´ z ograni-
czonà odpowiedzialno-
Êcià Ekorec. Zmiany te
majà g∏ównie na celu
dostosowanie si´ do
obowiàzujàcego prawa.

Ekorec sp. z o.o. mie-
Êciç si´ b´dzie oczywi-
Êcie w tym samym miej-
scu, przy L´dziƒskiej
47, b´dzie te˝ mia∏ baz´
przy Fredry. Natomiast
poniewa˝ nast´puje
zmiana podmiotu go-
spodarczego, koniecz-
na jest te˝ zmiana kon-
ta bankowego.

Nowe konto to PKO BP
o/L´dziny 46 1020 2528
0000 0802 0196 6290

Zebranie
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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˝eczek koƒczy si´ 31 grudnia 2007 r. co ozna-

cza, ˝e od 1 stycznia 2008 r. stare dowody stracà wa˝noÊç.
Wymiana starych dowodów na nowe dowody plastikowe trwa od 2001 roku. Ci, którzy do koƒca roku nie wymienià starych dowo-

dów na nowe powinni liczyç si´ z brakiem mo˝liwoÊci za∏atwienia wielu wa˝nych rzeczy, np. formalnoÊci w urz´dach, odebrania li-
stu poleconego na poczcie, wzi´cia kredytu bankowego, sprzeda˝y czy kupna 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 ORYGINALE. Osoby urodzone w L´dzinach nie sk∏a-

dajà 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 aktual-

nie 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 ak-
tualnie u˝ywanym nazwisku oraz przyczynà ustania ma∏˝eƒstwa. Osoby, które zawiera∏y ma∏˝eƒstwo w L´dzinach nie sk∏adajà 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!!!
Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 

w L´dzinach informuje 
wszystkich mieszkaƒców, i˝ w zwiàzku z koniecznoÊcià wymiany do koƒca 2007 ro-

ku dowodów osobistych istnieje mo˝liwoÊç:
1. Udzielania przez MOPS pomocy w kwestii wype∏niania oraz dostarczenia wnio-

sków dowodowych do w∏aÊciwej komórki Urz´du Miasta L´dziny.
2. Udzielenia pomocy finansowej koniecznej przy pokrywaniu op∏aty zwiàzanej z wy-

mianà dowodu osobistego.
Oferowana pomoc dotyczy osób: starszych, chorych, niepe∏nosprawnych oraz znaj-

dujàcych si´ w trudnej sytuacji materialnej.

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

Jedynà formalnoÊcià jest
wype∏nienie prostego drucz-
ku i z∏o˝enie go wraz z wnio-
skiem o wydanie dowodu
osobistego w pokoju nr 6

w Urz´dzie Miasta. Dowody
osobiste sà wykonywane
w Warszawie, stàd precyzyj-
ne okreÊlenie daty odbioru
dokumentu jest doÊç trudne.
Z regu∏y okres oczekiwania
na jego wydanie wynosi oko-
∏o 1 miesiàca. SMS-y i e-ma-
ile b´dà wysy∏ane ch´tnym
w dniu dostarczenia dowo-
dów do Urz´du Miasta. 

Urzàd Miasta L´dziny daje Paƒstwu 
mo˝liwoÊç mo˝liwoÊç otrzymania 

informacji SMS-em lub przez e-mail 
o terminie odbioru dowodu osobistego

O G ¸ O S Z E N I E
Urzàd Miasta L´dziny, Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Spo∏ecznych informuje, i˝ od 01 wrzeÊnia br. mo˝na sk∏adaç wnio-

ski o przydzia∏ tzw. stypendiów socjalnych na rok szkolny 2007/2008.
Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe, które nie mo˝e przekroczyç 351,00 z∏. netto na osob´ w rodzinie.
Wniosek wraz z potwierdzonymi za∏àcznikami nale˝y z∏o˝yç w Ref. Edukacji UM przy ul. L´dziƒskiej 47 /budynek DG-2, I pi´tro/

codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do dnia 15 wrzeÊnia 2007r.
Wnioski bez wymaganych za∏àczników oraz wnioski z∏o˝one po terminie nie b´dà rozpatrywane.

Zgodnie z naszà zapowiedzià,
zaczynajà dy˝urowaç apteki.
Jednak ca∏odobowe dy˝ury ma-
jà miejsce tylko od piàtku do
niedzieli. W pozosta∏e dni trze-
ba w nocy jechaç do Tychów al-
bo Mys∏owic. Jaki w tym sens?
O to trzeba zapytaç radnych
powiatu, którzy takie dy˝ury
ustalili.

A oto:
Plan dy˝urów ca∏odobowych

aptek na terenie Miasta L´-
dziny

Dy˝ury ca∏odobowe w poszcze-
gólnych tygodniach pe∏nione b´-

dà przez wyznaczona aptek´
w dni wolne, tzn od piàtku od go-
dziny 20.00 do poniedzia∏ku do
godziny 8.00

„Centrum”
ul.¸anowa 5
07.09.2007 do 10.09.2007
26.10.2007 do 29.10.2007
Dziesiàtka „10”
ul.L´dziƒska 1
14.09.2007 do 17.09.2007
02.11.2007 do 05.11.2007
„Magnolia”
ul.Betonowa 6
21.09.2007 do 24.09.2007
09.11.2007 do 12.11.2007

„Marta”
ul. L´dziƒska 149
28.09.2007 do 01.10.2007
16.11.2007 do 19.11.2007
„Melisa”
ul.Ho∏dunowska 11a
05.10.2007 do 08.10.2007
23.11.2007 do 26.11.2007
„Pod Szybem”
ul.Pokoju 17
12.10.2007 do 15.10.2007
30.11.2007 do 03.12.2007
„Prywatna”
ul.Grunwaldzka 2
19.10.2007 do 22.10.2007
07.12.2007 do 10.12.2007

Zaczynajà si´ dy˝ury aptek

Od 24 sierpnia do 21 wrzeÊnia
czynna jest w holu l´dziƒskiego
magistratu wystawa filatelistycz-
na “Wielkiemu Rodakowi Poczta
Polska”, zorganizowana tam
przez naczelnik l´dziƒskiego urz´-
du pocztowego Celin´ Pawlas.

Przedstawia ona na 16 plan-
szach serie znaczków pocztowych
z podobiznà Jana Paw∏a II, wyda-
nych w latach 1979 - 2005. WÊród
licznych goÊci wernisa˝u wystawy
byli przewodniczàcy Rady Powia-
tu, Henryk Barcik, starosta Piotr
Czarnynoga, burmistrz l´dziƒski
Wies∏aw Stambrowski, cz∏onek
Zarzàdu Powiatu, Marek Bania,

dyrektor Elektrowni “¸aziska”
(a by∏y senator, pose∏ i minister
RP) Klemens Âcierski i zast´pczy-

ni dyrektora Oddzia∏u Rejonowe-
go Poczty Polskiej w Katowicach,
Anna Cyrus.

Wystawa filatelistyczna „Wielkiemu Rodakowi”
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By∏a to rewizyta Bawarczyków
w L´dzinach za tygodniowy pobyt
w czerwcu u nich 14 -osobowej gru-
py m∏odych l´dziƒskich stra˝aków.

Pierwszy dzieƒ (a raczej sobotnie
popop∏udnie i wieczór) up∏ynà∏
m∏odzie˝y na rozbiciu namiotów,
zakwaterowaniu si´ i przygotowa-
niu kolacji - ogniska. Wi´kszà cz´Êç
niedzieli sp´dzi∏a ona w L´dzinach,
gdzie uczestniczy∏a w mszy odpu-
stowej w koÊciele Êw.Anny, a na-
st´pnie w festynie ludowym na
Stawiskach. Po powrocie do obozu
zorganizowano wewn´trzne kon-
kursy zr´cznoÊciowe i zawody
sportowe, jak przeciàganie liny,
skakanka, gra w pi∏k´ no˝nà czy
siatkówk´. W poniedzia∏ek z∏o˝ono
wizyt´ w Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej w Tychach, a nast´pnie przy
l´dziƒskiej remizie podziwiano po-
kazy sprawnoÊci bojowej jednostek
OSP z L´dzin, Bierunia Starego
i Bierunia Nowego.

Kolejny dzieƒ poÊwi´cono na
zwiedzanie KL Auschwitz-Birke-

nau i udzia∏ w pokazie ratownictwa
wodnego WOPR-Grupa Bieruƒ we
wspó∏dzia∏aniu z Policjà Powiato-
wà. W Êrod´ odby∏a si´ wycieczka do
Kopalni Zabytkowej Soli w Wielicz-
ce i na Rynek G∏ówny w Krakowie.

Nast´pnego dnia rano przyjà∏ ich
burmistrz l´dziƒski Wies∏aw Stam-
browski, któremu bawarscy goÊcie
przekazali zaproszenie od burmi-
strza Mitterteich, Rolanda Grill-
meiera, do z∏o˝enia oficjalnej wizy-
ty w ich mieÊcie. Potem podziwiali
historyczny sprz´t bojowy zgroma-
dzony w Muzeum Po˝arnictwa
w Mys∏owicach, jedynej tego typu
placówce w Polsce.

12-osobowà grup´ goÊci z Bawa-
rii stanowi∏o oÊmiu m∏odych ch∏op-
ców: Dominic Halerkorn, Hans
Fick, Thomas Kriegerteiner, Lu-
kas Blechinger, Andreas Trude-
rung, Dominik Pokorny, Andreas
Kraus i Mike Buchhauer oraz czte-
rech ich opiekunów: Peter Kraus -
kierownik grupy, Klaus Helm,
Matthias Kraft i Stefan Schwagerl.

Rol´ obozowego t∏umacza pe∏ni-
∏a 16-letnia l´dzinianka Ola Sagan,
t∏umaczàca z polskiego na angiel-
ski i odwrotnie, jako, ˝e znajomoÊç
angielskiego wÊród Bawarczyków
by∏a dosyç powszechna.

16-letniemu M.Buchhauerowi
i 17-letniemu A. Krausowi najbar-
dziej utkwi∏a w pami´ci wycieczka
do Wieliczki i wizyta w Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej w Tychach,
gdzie podziwiali nowoczesny
sprz´t bojowy.

-Wszystko by∏o super - mówi∏
kierownik grupy P.Kraus. - Po-
czàwszy od organizacji obozu w le-

sie, poprzez wspania∏e wycieczki
i imprezy, a na nawiàzanych no-
wych przyjaêniach polsko-niemiec-
kich koƒczàc - podkreÊli∏. - Chcieli-
byÊmy, a˝eby nasza stra˝acka
wspó∏praca sta∏a si´ zaczàtkiem
oficjalnej wspó∏pracy pomi´dzy L´-
dzinami a Mitterteich - dopowie-
dzia∏ prezes l´dziƒskiego OSP,
Piotr Patalong. (mapi)

- Panie Piotrze, w “Echu”
Jan Kasprzyk opowiada, ˝e
to on zorganizowa∏ t´ wymia-
n´, w urz´dzie si´ s∏yszy, ˝e
pan... Wi´c w koƒcu kto?

- Niech pan zapyta Niemców,
kto ich zaprosi∏, odpowiedzà za-
pewne najlepiej!

- Ale ja pytam pana!
- Prawdy w opowieÊciach Ka-

sprzyka jest tyle, ˝e rzeczywi-
Êcie, by∏ kilka lat temu w grupie
ludzi, którzy nawiàzali kontakty
ze stra˝akami z Mitterteich.
Jednak ju˝ od dawna kontakty
utrzymujemy bez ˝adnych po-
Êredników, w miejskiej OSP
(Kasprzyk dzia∏a dla odmiany
w powiatowej). W lutym ja i Pio-
trek Czerniak pojechaliÊmy do

Bawarii dograç szczegó∏y tej wi-
zyty i zapewniam, ˝e Kasprzyka
z nami nie by∏o. Z tego co wiem,
to powiatowe OSP zrobi∏o sobie
jedynie wycieczk´ do tamtejsze-
go powiatu, ale bez zwiàzku
z naszym obozem. Pomocy
udzieli∏ nam za to burmistrz
Wies∏aw Stambrowski, dzi´ki
decyzji którego ten obóz finan-
sowa∏o miasto. Bo czy dofinan-
suje go Paƒstwowy Zwiàzek
OSP do tej pory nie wiadomo.
Dofinansowuje bowiem tylko

obozy czysto szkoleniowe
a c m∏odzi Niemcy chcieli zoba-
czyç Kraków, Wieliczk´, OÊwi´-
cim. I dla nas ten program by∏
wa˝niejszy od dofinansowania
z PZ OSP. Tak wi´c ten obóz to
zas∏uga miejskiej OSP (nie myliç
z powiatowà) i burmistrza.

- Takie kontakty cz´sto sta-
jà si´ poczàtkiem partner-
stwa miast!

- To ju˝ naprawd´ pytanie nie
do mnie, tylko do w∏adz miasta.
Ale rzeczywiÊcie nasz burmistrz

zosta∏ zaproszony do Mitterteich
na Êwi´to miasta, wi´c kto wie,
jak si´ wspó∏praca dalej rozwinie.
Ja mog´ jedynie obiecaç, ˝e nasze
stra˝ackie kontakty na pewno
b´dziemy podtrzymywaç.

- A m∏odym Niemcom si´
podoba∏o?

- Bardzo. Te wycieczki o któ-
rych mówi∏em, ale nie tylko.
Na zalewie w Che∏mie mieli-
Êmy wspólne çwiczenia z ra-
townikami wodnymi, pokazy

sprawnoÊci policji wodnej. Oni
u siebie takich ∏àczonych çwi-
czeƒ nie majà, wi´c by∏a to dla
nich spora atrakcja. Wracajàc
zaÊ do wycieczek. Nasi goÊcie
w Auschwitz spotkali zamiesz-
ka∏ego w Indiach Cygana, któ-
ry by∏ osadzony w bloku X. Cy-
gan mówi Êwietnie po niemiec-
ku i d∏ugo opowiada∏ im o obo-
zie. By∏o widaç na ich twa-
rzach wyraz grozy i chyba te˝
wstydu...

Rozmawia∏ Dariusz Dyrda

Niemcom si´ podoba∏o
Rozmowa z Piotrem Patalongiem, szefem OSP L´dziny

Rewizyta stra˝aków z bawarskiego Mitterteich
Od 28 lipca do 3 sierpnia na polanie Hamerla
w lesie murckowskim, obok pszczelarskiego
oÊrodka szkoleniowego Trutowisko i siedziby
tyskiego Ko∏a ¸owieckiego “Daniel”, trwa∏ obóz
zaprzyjaênionych ze sobà ju˝ od d∏u˝szego cza-
su m∏odzie˝owych dru˝yn po˝arniczych z OSP
L´dziny i OSP Mitterteich.
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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

reklama

OÊrodek rekreacji konnej
Bieruƒ ul. Barbórki 23

Zapraszamy: 
dzieci, m∏odzie˝, oraz doros∏ych na jazdy konne

Proponujemy
Jazdy konne w grupie

Szkó∏k´ jeêdzieckà o ró˝nych stopniach
zaawansowania
Jazdy indywidualne
Jazdy terenowe
Treningi skokowe

Wszystko pod okiem doÊwiadczonych instruktorów

Jeêdêcy i konie z kadry narodowej Polski! 
Naszym klientom udost´pnia si´ utytu∏owane konie.

Dla dzieci dodatkowà atrakcjà sà sarny, kilka gatunków ba˝antów,
pawie, strusie i inne zwierz´ta.

Tel. 0-32 216-21-10
Instruktor: 505-872-540
W∏aÊciciel: 504-506-391

Tutaj jesteÊmy:
Jadàc od Bierunia Starego ul. Warszawskà nale˝y minàç kopalni´

Piast i skr´ciç w pierwszà uliczk´ w lewo 
(jest tabliczka „Jazda konna”). Po skr´ceniu jesteÊmy 

w zabudowaniach z prawej strony.

reklama

Na inauguracj´ sezonu pi∏kar-
skiego 2007/2008 w katowickiej
klasie okr´gowej dru˝yna miej-
scowego MKS-u zremisowa∏a
u siebie z beniaminkiem Piastem
Leszczyny 1: 1 (0: 0).

- Bioràc pod uwag´, ˝e w okresie
przygotowawczym nie mog∏em
w pe∏ni korzystaç z wszystkich
przewidzianych do gry zawodni-
ków, i to ˝e by∏ to pierwszy nasz
mecz w tym sk∏adzie, jestem zado-
wolony z postawy moich podopiecz-
nych, ale niezbyt z koƒcowego wy-
niku - powiada debiutujàcy formal-

nie (nie liczàc dwóch ostatnich me-
czów poprzedniego sezonu, kiedy to
zast´powa∏ ówczesnego trenera)
w roli trenera l´dziƒskiej dru˝yny
Kazimierz Rozmys∏owski. - Przy
lepszej skutecznoÊci pod bramkà
goÊci mogliÊmy ten pojedynek wy-
graç - podkreÊla. (mp)

Mecz jubileuszu
Postanowiono, ˝e 75-lecie l´dziƒskiego sportu nie b´dzie jednà impre-

zà, lecz cyklem wydarzeƒ. I tak obchody rozpocznà si´ 1 wrzeÊnia godz.
17.00, meczem pi∏karskim, w którym wystàpià gwiazdy l´dziƒskiej pi∏-
ki. ZaÊ g∏ówne uroczystoÊci b´dà mia∏y miejsce 14 paêdziernika.

Remis z beniaminkiem
reklama

Aktualnie w ofercie promocyjnej:

Studio Farouk

„Paris” 
- L´dziny, plac targowy

Jedynie oryginalny naturalny 
jedwab serii BoSilk - Silk Therapy
nie obcià˝a w∏osów, przywraca
im blask, g∏adkoÊç i chroni
wszystkie rodzaje w∏osów; nie
wymaga sp∏ukiwania. Jest ko-
smetykiem rekonstruujàcym
w∏osy.

9,90 z∏ 5 z∏

Silk Therapy Shampoo i Silk The-
rapy Conditioner
Silk Therapy Shampoo; pH 5,5
delikatny szampon wytwarzajà-
cy obfità pian´

- dodaje w∏osom obj´toÊci
- bardzo delikatny dla skóry 

g∏owy
- zawiera proteiny jedwabne

i nawil˝a w∏osy
- zawiera wyciàgi roÊlinne 

i witaminy

Silk Therapy Conditioner; pH 5,5
Od˝ywka nie obcià˝ajàca 
w∏osów

- wspaniale nawil˝a w∏osy i je 
odbudowuje

- pozostawia w∏osy delikatne 
i ∏atwe do u∏o˝enia

- wspaniale nab∏yszcza i dodaje
elastycznoÊci w∏osom.

94,50 z∏ 49,50

Finishing Spray Firm i Natural
Lakier do w∏osów bardzo mocno

i mocno usztywniajàcy
- szybko schnàcy lakier z obni˝o-

nà zawartoÊcià alkoholu
- pe∏na kontrola stylizacji
- polecany do trudnych stylizacji
- chroni przed UV, wzbogacony

jedwabiem
- chroni przed wilgocià
- wspania∏y do pracy z ˝elazkiem

fryzjerskim
- pozostawia w∏osy wspaniale

nab∏yszczone
- mo˝na go rozczesaç, pozosta-

wia w∏osy sypkie

47,00 z∏ 19,99

Wszystkie produkty wytworzone zosta∏y w USA
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Strony 6-7 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Mówi si´ w tym Êrodowisku, ˝e
gdyby trzeba przesadziç dàb Bar-
tek, to jest tylko jedna firma, któ-
ra mog∏aby si´ tego z powodze-
niem podjàç – w∏aÊnie Drew-
smol. Sam w∏aÊciciel Józef Smo-
lorz, uÊmiecha si´, ˝e to spora
przesada, jednak nie kryje, ˝e
dzi´ki nowej technologii jest
w stanie przesadzaç drzewa kil-
kusetletnie, o obwodach rz´du
kilku metrów.

- Dotychczas przesadziliÊmy
tak 16 sztuk, ale potrzeba jeszcze
jakichÊ dwóch lat, aby uznaç, ˝e
mam to zapi´te na ostatni guzik –
wyjaÊnia. Nie zdradzajàc oczywi-

Êcie swoich tajników, wyjaÊnia za-
razem, ˝e kluczem do sukcesu jest
mi´dzy innymi pobranie drzewa

z jak najwi´kszà iloÊcià jego syste-
mu korzeniowego i ziemi. Dotych-
czas najwi´ksza bry∏a pobrana

15 lat najbardziej znanej l´dziƒskiej prywatnej firmy

Drew-smol,
wizytówka miasta

W ciàgu 15 lat Drew-smol zgromadzi∏ wiele presti˝owych nagród, szczególnie dobry pod tym wzgl´dem by∏ sam prze∏om XX i XXI wieku. Oto g∏ówne nagrody firmy.

L´dziƒskie firmy, znane poza miastem i poza
województwem, mo˝na policzyç na palcach
jednej r´ki. Taki l´dziƒskie wizytówki. Jest
oczywiÊcie „Ziemowit” alechodzi bardziej
o firmy prywatne. A wÊród nich mo˝na na
pewno wymieniç restauracj´ „Kamea”, która
w presti˝owej prasie wymieniana bywa w gro-
nie najbardziej ekskluzywnych w kraju lokali
gastronomicznych. Trzeba wymieniç lampy
Rosa, chocia˝ dziÊ to ju˝ w zasadzie firma ty-
ska nie l´dziƒska, ale przede wszystkim nie
mo˝na pominàç Drew-smolu. Najbardziej zna-
nej w Polsce firmy zajmujàcej si´ przesadza-
niem du˝ych drzew. Jest to zarazem najd∏u˝ej
dzia∏ajàca z tych l´dziƒskich wizytówek – w∏a-
Ênie strzeli∏o jej pi´tnaÊcie lat.

Józef Smolorz

Przesadzanie 100-letniego drzewa
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z drzewem mia∏a 5,5 metra Êred-
nicy. To ju˝ niewiele mniej, ni˝
powierzchnia domku fiƒskiego!

Józef Smolorz przyznaje si´, ˝e
ma ju˝ „zboczenie zawodowe”.
Jest nim radoÊç z ka˝dego uda-
nego przesadzenia wi´kszego
osobnika (bo trudno mówiç
o „sztukach”). Kiedy Smolorz
mówi korzyÊciach p∏ynàcych
z przesadzania drzew, ma na my-
Êli nie tylko korzyÊci finansowe.
Chodzi tak˝e o efekt ekologiczny,
presti˝, o radoÊç z udanych prze-
sàdzeƒ, rzadkich gatunków albo
w niezwyk∏ych miejscach.

Takimi niezwyk∏ymi miejsca-
mi, gdzie drzewa sadzono a które
pami´ta i szef i za∏oga jest na
pewno Watykan oraz ogrody pre-
zydenckie. Oraz o∏tarz papieski
w Sosnowcu, gdy sosn´ do niego
wykopywano na ZamoÊciu dopie-
ro wtedy, gdy Jan Pawe∏ II làdo-
wa∏ ju˝ w kraju. Jednak i z tà so-
snà zdà˝ono – i by∏a ona l´dziƒ-

skim Êladem w papieskich piel-
grzymkach do ojczyzny.

To jednak oczywiÊcie tylko wy-
darzenia najwi´ksze. Codzienne
˝ycie firmy to z jednej strony ra-
towanie chorych drzew, z drugiej
– ich przesadzanie.

Drew-smol powstawa∏ jako fir-
ma us∏ugowa. Jednak poniewa˝
od razu postawiono na wspó∏pra-
c´ z jednostkami i instytutami
badawczymi, na szkolenia, na
konferencje naukowe, sta∏a si´
firma szybko ekspertem tak˝e
w dziedzinie chorób drzew, ich
leczenia i im zapobiegania.
A konferencje naukowe sta∏y si´
jednym z elementów dzia∏ania
firmy. Na tyle, ˝e z okazji 15-le-
cia oprócz lutowej uroczystoÊci
dla 120osób, w sierpniu odby∏o
si´ w Warszawie pod patronatem
ministra ochrony Êrodowiska
sympozjum dendrologiczne,
w którym pierwsze skrzypce gra∏
w∏aÊnie Drew-smol.

Rzeka p∏yn´∏a te˝ mi´dzy blo-
kami przy Ho∏dunowskiej,
a piwnice domków fiƒskich tra-
dycyjnie by∏y ju˝ zalewane. Przy
czym tym razem zalewa∏o nie
tylko te le˝àce najni˝ej, tak˝e te
bli˝ej wzgórza. Po prostu kana-
lizacja nie nadà˝a∏a z odbiera-
niem wody i wybija∏a ona przez
piwniczne rury, drena˝e. Ponie-
wa˝ zaÊ zgodnie z zarzàdzenia-
mi by∏ego burmistrza W∏adys∏a-
wa Trzciƒskiego mieszkaƒcy
pod∏àczajà si´ ze swoimi Êcieka-
mi nawet z pomini´ciem szamb,
to w piwnicach wcale nie sta∏a
deszczówka lecz to wszystko, co
dawniej by∏o w szambach. Do-
brze, ˝e w tych warunkach po
takiej burzy nie przyplàta∏a si´
jakaÊ epidemia.

Woda zala∏a te˝ nowy plac tar-
gowy a ko∏o niego utworzy∏a spo-
re bajorko.

- To kwestia lat zaniedbaƒ –
wyjaÊnia burmistrz Wies∏aw
Stambrowski. – Wprawdzie wo-
kó∏ targu i przy Fredry jest kana-
lizacja o du˝ej Êrednicy, ale przy
Ho∏dunowsiej to wszystko wpada

do wàskiej rury. Nie by∏a ona
w stanie odebraç tej iloÊci wody.
Ponadto s∏u˝by wojewódzkie
mia∏y pog∏´biç ciek wodny, od-

bierajàce stàd deszczówk´, i te˝
nie dotrzyma∏y terminu.

Burmistrz zwraca jednak uwa-
g´, ˝e kl´ski ˝ywio∏owe i takie

chwilowe kataklizmy sà w Euro-
pie coraz powszechniejszy i musi-
my nauczyç si´ radziç sobie z ni-
mi. Trudno przecie˝ projektujàc

kanalizacj´ deszczowà zak∏adaç,
˝e przez godzin´ lunie z nieba ty-
le wody, ile normalnie pada przez
miesiàc.

Burza stulecia nawiedzi∏a miasto

Czas kataklizmów
W niedziel´ 12 sierpnia nieprawdopodobna ulewa nawiedzi∏a miasto. W sta-
rej cz´Êci L´dzin zaledwie po godzinie opadów mo˝na by∏o znaleêç miejsca
wyglàdajàce jak… Wenecja. Bo zamiast ulicy by∏a mi´dzy nimi rzeka.

Sosna „papieska”

Sympozjum




