
w tym roku 100 mln zł z budżetu górnośląsko–
zagłębiowskiej metropolii, zostanie przekazanych do gmin 
członkowskich, by realizować ważne dla nich inwestycje. 
wszystko to dzięki Funduszowi solidarności, który został 
przyjęty przez zgromadzenie metropolii. Duża kwota 
dofi nansowania wynika z dużej liczby ciekawych projek-
tów zgłoszonych przez  gminy.

Fundusz solidarności powstał, aby niwelować różnice 
w rozwoju społeczno–gospodarczym gmin i miast, 
tworzących metropolię. to program pilotażowy, polegający 
na udzieleniu dotacji celowej na realizację zgłoszonych 
przez gminy inwestycji. wysokość tego dofi nansowania 
mogła wynieść maksymalnie 85 proc. Do dyspozycji 
każdego z pięciu podregionów – w tym tyskiego było 20 
milionów złotych.

w skład podregionu tyskiego metropolii oprócz lędzin 
wchodzą: bieruń, bojszowy, chełm śląski, Imielin, kobiór,  
łaziska górne, mikołów, wyry oraz tychy, które są liderem.

z dofi nansowania zrezygnowały katowice, tychy, gliwice 
i zabrze, dzięki czemu większe jest wsparcie swoich metro-
politalnych sąsiadów. środki będą trafi ały do gmin na pod-
stawie umów zawieranych z gzm.

kwoty dofi nansowania z gzm na realizację zadań 
w lędzinach podajemy na str. 3.

Po lutowym zgromadzeniu wiadomo już także, kto 
będzie odpowiadał za metropolitalny transport. Dyrek-
torem zarządu transportu metropolitalnego został marek 
kopel. najważniejszym zadaniem w tym roku będzie 
przygotowanie formalności związanych z przejęciem 
obowiązków kzk gOP. Priorytetem ztm jest obniżenie 
kosztów transportu. 

numer 2 (170)/marzec 2018

4-5 7
zAPROszenIe DlA mIeszkAŃców 
nA UROczystOścI zwIĄzAne z 
InAUgURAcJĄ ObcHODów 
JUbIleUszU „100 ROcznIcy 
ODzyskAnIA nIePODległOścI” 
ORAz POśwIęcenIA PlAcU bUDOwy 
węzłA „Olszyce”

ISSN / 1732 - 6818

InwestycJe 
mIAstA 
lęDzIny

3
PODsUmOwAnIe 
FeRII zImOwycH 
w lęDzInAcH

za ścieki i wodę z „Partnera”
zaPłaciMy dUżo Mniej

spadnie również cena za ścieki do-
starczane przez Pgg z kwoty 8,20 zł 
na 7,98 zł. Obniży się także cena za 
ścieki dla pozostałej grupy przedsię-
biorców z kwoty 10,27 zł do kwoty 
8,62 zł brutto.

Dzięki dobrej współpracy z Pgg 
kwk „Piast-ziemowit” spadnie 
również cena wody dostarczanej 
przez Pgk „Partner”. nowa cena 
wyniesie 6,27 zł co oznacza spadek 
o 1,46 zł.

Do Pgw „wody Polskie” został 
złożony wniosek o zatwierdzenie po-
wyższych taryf. nowe ceny za wodę 
i ścieki obowiązywać będą z począt-
kiem czerwca 2018 r. to decyzja bar-
dzo ważna, bo ustalona obecnie roku 
taryfa będzie obowiązywała przez 3 
lata.

Przypomnijmy, że zgodnie z opra-
cowaniem, przyjętym w poprzedniej 
kadencji dla projektu uporządko-
wania gospodarki ściekowej, opłata 

za odprowadzanie ścieków miała 
wynosić 12,40 zł za m3 brutto. Osta-
tecznie mieszkańcy, dzięki dopłatom 
gminy lędziny, płacą 9,29 zł. stało 
się to między innymi dzięki obniże-
niu kosztów wykonania przyłączy 
do kanalizacji. koszt jednego metra 
instalacji i jednej studzienki został 
zmniejszony aż o 40% w stosunku 
do kosztów, które ustaliły władze 
poprzedniej kadencji w roku 2014 
w procedurze bezprzetargowej.

Wesel się ziemio! Jezus powstał z grobu! Alleluja!

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

Wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego, 
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych 

wszystkim mieszkańcom życzy:
Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny
wraz z Pracownikami Urzędu Miasta

oraz
Elżbieta Ostrowska

Przewodnicząca Rady Miasta
wraz z Radnymi

lędziny otrzyMały 
2 685 000 zł z MetroPolii  
Zgromadzenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii zdecydowało o wsparciu 99 
projektów z metropolitalnego Funduszu Solidarności. 36 gmin członkowskich ma otrzymać 
blisko 92 mln zł. Do Lędzin – na wsparcie 9 projektów trafi  2,685 mln zł. 

Będzie obniżka cen ścieków i wody dostarczanej przez PGK „Partner”. Zakończona została analiza dokumentacji fi nansowej 
PGK „Partner” związanej z odprowadzaniem ścieków i dostarczaniem wody. Cena dla mieszkańców za odprowadzanie ścieków 
w Lędzinach, przy zachowaniu obecnej dopłaty, zmniejszy się aż o 2,47 zł i wyniesie 6,82 zł.

Sesja Zgromadzenia Górnośląsko–Zagłębiowskiej 
Metropolii 16 lutego 2018 r.
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Szanowni MieSzkańcy!!!
referat Spraw Obywatelskich pragnie poin-
formować, że dowód osobisty traci ważność 
po upływie 10 lat od daty wydania. 
Po tym czasie, należy wymienić dokument na 
nowy. Wniosek o wydanie dowodu osobiste-
go jest wolny od opłat.  Brak ważnego do-
wodu osobistego, wiąże się z brakiem moż-
liwości potwierdzenia tożsamości w różnych 
instytucjach, czy też załatwienia spraw m.in. 
w banku. 

WniOSek O Wydanie dOWOdu OSOBiSte-
gO mOżna złOżyć:
1.  Osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej
lub 
2.  Drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontak-

towej PeUP opatrując dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP

lub 
3.   Poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl
(aby złożyć wniosek poprzez stronę internetową należy:

– wejść w zakładkę uzyskaj dowód osobisty,
–  wybrać opcję przez Internet, – złóż wniosek o dowód 

osobisty)
DOwóD OsObIsty ODbIeRA sIę OsObIścIe 
w ORgAnIe gmIny, w któRym wnIOsek zO-
stAł złOżOny lUb PRzesłAny.

Finansowanie Ochotniczej straży 
Pożarnej przejmują samorządy. Pań-
stwowa straż Pożarna funkcjonuje na 
bazie środków budżetu państwa, nato-
miast funkcjonowanie OsP właściwie 
całościowo, poza dotacjami celowymi 
utrzymywane są przez samorządy.

komendant Państwowej straży Po-
żarnej w tychach w raporcie podzię-
kował samorządom za duże zaanga-
żowanie i za pomoc w zapewnieniu 
funkcjonowania OsP. 

Jak podkreślał radny tomasz kosty-
ra, który jest zawodowym strażakiem, 
ochrona przeciwpożarowa jest branżą 
drogą. wysokie są koszty umundu-
rowania i wyposażenia ochronnego 
strażaków, bo są one certyfikowane. 
Drogi jest także sprzęt specjalistycz-
ny. w tej kadencji zakupiono między 
innymi: w 2015 r. uniwersalny zestaw 
narzędzi hydraulicznych, a w 2017 r. 
kamerę termowizyjną.

I co bardzo ważne, sprzęt ten jest 
wykorzystywany – mówi naczelnik 
OsP mariusz Drob, niedawno mia-
ło miejsce zdarzenie, gdzie kierowca 
uderzył w drzewo i sprzęt, który stra-
żacy OsP posiadają na swoim samo-
chodzie, został wykorzystany tak, że 
do czasu dojazdu Państwowej straży 
Pożarnej z tychów kierowca został 
już wydobyty z pojazdu. natomiast 
kamera termowizyjna bardzo dobrze 
sprawdza się przy pożarach sadzy 
w kominach. Pomaga ona zlokalizować 
pęknięcia na kominie. także w przy-
padku pożarów piwnic, czy w zady-
mionych pomieszczeniach doskonale 
można zauważyć człowieka. 

główny specjalista Urszula Po-
mietło–Rudol podkreśla, że za każdy 

wyjazd jest strażakom z OsP wy-
płacany ekwiwalent. na podstawie 
wyjazdów samochodu strażackiego 
są sporządzane raporty godzinowe. 
komenda Państwowej straży Po-
żarnej potwierdza to i na podstawie 
tych danych strażacy maja wypłaca-
ny ekwiwalent ze środków gminy bez 
względu na to, gdzie jadą. zgodnie 
z podjętą uchwałą wysokość opłaty 
za wyjazdy wynosi 12 zł/h i to bez 
względu na to, czy to są działania 

ratownicze, czy ćwiczeniowe. Dla 
porównania gmina bojszowy, czy 
gmina bieruń za działania ratowni-
cze również ma 12 zł/h, ale działania 
ćwiczeniowe w jednej z gmin to jest 
5 zł, a w drugiej 3 zł. 

miasto wspiera także finansowo 
organizację integracyjnych obozów 
strażackich. Poprzednie władze w 2014 
r. przeznaczyły na ten cel 3035 zł, 
a w 2017 r, kwota ta została zwiększo-
na ponad trzykrotnie do 10 145 zł.

Prawie trzykrotny wzroSt wSParcia 
finanSowego dla Strażaków
To dobra kadencja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Strażacy otrzymują 
coraz większe wsparcie ze strony miasta. W poprzedniej kadencji w 2014 r. była 
to kwota 117 140,07 zł, a w roku 2017 Burmistrz i Rada Miasta przeznaczyli na 
finansowanie potrzeb OSP prawie trzy razy więcej – 316 941,90 zł. Burmistrz 
podziękowała strażakom za ich odpowiedzialną służbę na rzecz mieszkańców oraz 
radnym za zrozumienie dla zgłaszanych potrzeb. Tym bardziej, że na przyszły rok 
planowany jest zakup nowego wozu bojowego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzinach
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16 marca 2018 roku w urzędzie mia-
sta w lędzinach odbyło się spotkanie 
przedstawicieli komunikacyjnego 
związku komunalnego gOP z bur-
mistrz miasta, radnymi oraz osobami 
zaangażowanymi we współpracę po-
między miastem a kzk gOP.

Podczas spotkania Przewodniczący 
zarządu kzk gOP – Roman Urbań-
czyk, na ręce burmistrz miasta zło-
żył podziękowanie za zaangażowanie 
w działania mające na celu ułatwienie 
dzieciom korzystania z komunikacji 
publicznej przy użyciu śląskiej karty 
Usług Publicznych. Dzięki temu dzie-
ci z lędzińskich szkół jako pierwsze 

w metropolii otrzymały spersonalizo-
wane karty, dzięki którym będą mogły 
korzystać z darmowych przejazdów. 

karta śkUP spełnia wiele funkcji. 
Jest używana jako bilet komunikacji 
miejskiej. kartą śkUP można zapła-
cić również za parkowanie, może być 
używana w bibliotekach, instytucjach 
sportu i kultury oraz urzędach miast 
i gmin. śkUP może być także nośni-
kiem podpisu elektronicznego.

I co chyba najważniejsze w lędziń-
skich szkołach powołano koordynato-
rów, którzy w imieniu rodziców ucz-
niów załatwiają wszystkie formalności 
związane z otrzymaniem tego doku-
mentu.

PierwSze
karty śkUP 
trafiły do lędzin

rozPoczęcie bUdowy
WĘZŁA „OLSZYCE”

Ponad trzy lata trwały prace organizacyjne i projektowe zmierzające do budowy węzła 
komunikacyjnego „olszyce”. w końcu, wraz z wiosną, przyszedł czas na rozpoczęcie robót 
budowlanych. z każdą tak dużą inwestycją wiąże się uroczysta inauguracja. otwarcie budo-
wy i jej  poświęcenie odbędzie się 8 kwietnia br. przy skrzyżowaniu drogi s1 i ulicy zawiszy 
czarnego. tam gdzie powstanie węzeł spotkają się inwestorzy, władze miasta i mieszkańcy.

w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, podejmowane są liczne dzia-
łania edukacyjne i artystyczne.

w najbliższym czasie w przedszkolach odbędzie się konkurs plastyczny na plakat o charak-
terze patriotycznym. Przedszkolaki stworzą „kącik Polaka” w każdej z sal. Ponadto, rodzi-
ce dzieci przedszkolnych mogą wziąć udział w otwartych zajęciach muzyczno – ruchowych 
pod hasłem „Jestem małym patriotą”. organizowane są spotkania czytelnicze, podczas 
których dzieciom przybliżana jest historia naszego kraju i regionu.

starsze dzieci biorą udział w wieczorach prozy, poezji i pieśni niepodległościowej, konkur-
sach historycznych i debatach z udziałem zaproszonych gości. Planowane są gry terenowe 
i biegi niepodległości, międzyszkolne konkursy wiedzy i konkursy recytatorskie.

lędziny otrzyMały 2 685 000 zł z MetroPolii  
Nazwa zadania

Kwota 
dofi nansowania

z gzm
1. Przebudowa dróg gminnych – ul. Lipcowa

i Panoramy w Lędzinach 384 500 zł

2. Budowa drogi ul. Zacisze – I etap 561 000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna 378 000 zł
4. Przebudowa dróg gminnych – ul. Sosnowa 

i ul. Kwiatowa 510 000 zł

5. Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia 
ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu 216 000 zł

6. Budowa drogi gminnej ul. Pogodna 211 000 zł
7. Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie 

budowy efektywnego energetycznie oświetlenia 
ulicy Pokoju - odcinek od ul. Lędzińskiej do 
przejazdu kolejowego. 

160 000 zł

8. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta 
w Lędzinach 152 000 zł

9. Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie 
wykonania dokumentacji przebudowy ul. Fredry 
wraz z budową efektywnego energetycznie 
oświetlenia i ścieżki pieszo – rowerowej 

112 500 zł

razEm 2 685 000 zł

szanowni  miEszKaŃcy,
Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny 
przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, pok.111 istnieje 
możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej 
przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek 
od godz.14:30 do godz.16:30.

czarnego. tam gdzie powstanie węzeł spotkają się inwestorzy, władze miasta i mieszkańcy.

w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, podejmowane są liczne dzia-
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w lędzinach na ul. zabytkowej po-
wstała hydroforownia. Hydroforownia, 
czyli zespół urządzeń pompowo-zbior-
nikowych, który służy do zasilania 
w wodę pitną tych odbiorców, którzy 
są usytuowani poza zasięgiem ciśnienia 
sieci ulicznych.  składa się z zespołu 
pomp i zbiornika ciśnieniowego wod-
no-powietrznego. Hydroforownia nie 
jest uciążliwa dla środowiska, a poziom 
hałasu przez nią wytwarzany jest niski, 
więc mieszkańcy w ogóle nie odczują 
obecności urządzenia. Hydroforownia 
powstała w ramach wieloletniego Pla-
nu Rozwoju i sieci modernizacji wo-
dociągowej w gminie lędziny.  

Ul. zabytkowa 
– bUdowa hydroforowni

Po latach... 
woda znowu 
w kościele 
św. klemensa

trzeba było czekać aż 8 lat, 
by kościół św. klemensa  – herb 
i wizytówka lędzin został zaopa-
trzony w wodę. Dzięki specjalne-
mu urządzeniu zainstalowanemu 
w połowie ulicy zabytkowej woda 
pojawiła się w hydrancie przy 
kościele i w kranie zakrystii.

Jestem wdzięczny, że po wielu 
latach problem został wreszcie 
pomyślnie rozwiązany. Dzięki 
temu został spełniony podstawo-
wy wymóg bezpieczeństwa i zwy-
kła potrzeba życiowa.

 kościół św. klemensa za dwa 
lata będzie obchodził wielki jubi-
leusz 250 – lecia istnienia w jego 
obecnej postaci. mam nadzieję, 
że do tego czasu władze nasze-
go miasta, po ćwierć wieku za-
pomnienia, dołożą starań, aby 
ulice zabytkowa i gałczyńskiego 
prowadzące do kościoła, a także 
rewitalizacja parkingu i chodni-
ka spacerowego wokół kościoła, 
stały się godnym jubileuszowym 
darem dla klemensowej górki.

życzę obecnym i nowym rząd-
com lędzin (jesienne wybory) 
wykorzystania tej szczególnej 
okazji, by dobrze zapisać się w hi-
storii naszego miasta.

ks. prob. Józef kracla

Panie Prezesie, docierają informa-
cje o zmianach w prawie, skutku-
jących tym, że od tego roku już nie 
samorząd będzie uchwalał taryfę na 
wodę, a zatwierdzać ją będzie pod-
miot skarbu państwa „Wody Pol-
skie”. Czy to oznacza, że samorząd 
gminny zostanie całkowicie wyłą-
czony z dyskusji o majątku wodocią-
gowym na swoim terenie?

to prawda, że od nowego roku 
mamy nowe Prawo wodne, a w marcu 
pojawiło się rozporządzenie regulu-
jące zasady budowania wniosków ta-
ryfowych, już na trzy lata, a nie jak to 
było dotychczas, na jeden rok. Ponadto 
prawo to przeniosło kompetencje Rady 
gminy, co do uchwalania taryfy wod-
nej, na „wody Polskie”.
Czy to oznacza, że gospodarka in-
westycyjna również zostanie przeję-
ta przez ten podmiot?

tu sytuacja wygląda trochę lepiej. 
Otóż w dalszym ciągu Przedsiębior-
stwo wodociągowe będzie budowało, 
wespół z samorządem, wieloletni plan 
modernizacyjny, jednak opiniować 
będą go „wody Polskie”. mam nadzie-
ję, że urzędnicy podejdą do tego z peł-
ną świadomością faktu, że to właśnie 
na poziomie gminy następuje najtraf-
niejsza ocena potrzeb inwestycyjnych 
w zakresie sieci wodociągowej na jej 
obszarze.

Rzeczywiście, trudno się z tą tezą 
nie zgodzić. chyba wszyscy pamiętają 
spektakularny temat, jakim było za-
silanie w wodę kościoła na wzgórzu 
klimonta…

nie sposób chyba o bardziej suge-
stywny przykład współpracy samo-
rządu, reprezentującego go burmistrza 
i Przedsiębiorstwa wodociągowego 
(RPwik tychy s.A.). Oczywiście, pa-
miętając także o innych przykładach, 
bardzo ważnych dla funkcjonowania 
systemu wodociągowego w lędzinach, 

którym zawiaduje Rejonowe Przed-
siębiorstwo wodociągów i kanalizacji 
w tychach s.A. Ale skoro wspomnieli-
śmy o inwestycji w system wodociągo-
wy w rejonie „klimonta”, to wydaje mi 
się na miejscu przytoczenie kilku infor-
macji na ten temat. myślę, że na bazie 
tego modelu współpracy, mieszkańcy 
będą mogli wyrobić sobie zdanie na 
temat możliwości, jakie daje właściwie 
rozumiana współpraca dla dobra lokal-
nej społeczności.

myślę, że to będzie dobra okazja do 
przybliżenia naszym czytelnikom kulu-
arów działań inwestycyjnych w obsza-
rze sieci wodociągowej lędzin.

Przypomnę zatem, że kwestia za-
silania w wodę kościoła na wzgórzu 
klimonta po raz pierwszy pojawiła się 
w roku 2013. niestety, aby zrealizować 
koncepcję dostarczenia wody na po-
ziom kościoła, należało wybudować, za 
kwotę 200 tysięcy złotych, pompow-
nię wody podnoszącą wystarczająco 
wysoko ciśnienie w sieci w tym rejo-
nie. Ale to nie był jedyny problem. Aby 
podnieść ciśnienie niezbędnym było 
zmodernizowanie, poprzez wymianę, 
również blisko 1300 metrów wodocią-
gów różnych średnic, w ulicach: zabyt-
kowej i wyspiańskiego. I tu powstał 
zasadniczy problem. niestety, źródło 

finansowania inwestycji wodociągo-
wych, tzn. wieloletni plan rozwoju sieci 
wodociągowej obowiązujący w lędzi-
nach, zatwierdzony przez Radę miasta, 
nie mógł pomieścić dodatkowego wy-
datku w postaci budowy pompowni, 
bowiem środki wcześniej w tym planie 
zawarte, rozdysponowane były już na 
bardzo istotne inwestycje w innych 
ulicach.
Czy udało się Państwu, mimo wszyst-
ko, wypracować jakieś wspólne roz-
wiązanie razem z miastem?
ze swej strony zaproponowaliśmy wy-
konanie przebudowy sieci wodocią-
gowej w tym rejonie. Pozostało zatem 
znaleźć resztę środków, tzn. te 200 
tysięcy złotych na budowę przepom-
powni.
rozumiem, że skoro wasze możli-
wości zostały wyczerpane, należało 
znaleźć dodatkowe źródło pokrycia 
kosztów? domyślam się, że to było 
zadanie do rozwiązania przez mia-
sto?

tak. I tu niestety pojawiły się prob-
lemy, który wstrzymały inwestycję 
budowy pompowni na trzy lata. nie 
udało się bowiem rozwiązać problemu 
dofinansowania tej inwestycji.
Czy podejmowano jakieś próby wy-
pracowania porozumienia?

Owszem, brano również pod uwagę 
współpracę ze starostwem bieruńsko–
lędzińskim. Ostatecznie, mimo podej-
mowanych prób, nie udało się sfinalizo-
wać żadnego montażu finansowego, ani 
ze starostwem, ani Urzędem miasta. 
ale jednak w 2017 roku udało się 
sfinalizować budowę pompowni?

to prawda. sprawa, można by rzec, 
ruszyła zdecydowanie do przodu 
w 2015 roku. z aktualną Panią bur-
mistrz, krystyną wróbel, zinwentary-
zowaliśmy dogłębnie sytuację. w tym 
też czasie udało się ukończyć projekt 
budowy pompowni i przebudowę 

sieci wodociągowej w ul. zamkowej. 
I tu muszę wskazać na rzecz funda-
mentalną dla całej sprawy…
to znaczy?

Otóż z inicjatywy Pani burmistrz 
i przy aprobacie Rady miasta do-
konano rzeczy niecodziennej, tzn. 
korekty wydatków w ramach wielo-
letniego planu modernizacji, w wy-
niku czego, w planie tym pojawiła 
się miejsce na budowę pompowni 
w rejonie wzgórza „klimonta”. stało 
się to możliwe dlatego, że burmistrz 
i Rada zdecydowali o sfinansowaniu 
części przebudowy wodociągu w ul. 
lewandowskiej, która to przebu-
dowa, w całości, dotychczas znaj-
dowała się w planie modernizacyj-
nym. wzięcie na siebie przez miasto 
części tej inwestycji ( przebudowy 
wodociągu w ul. lewandowskiej), 
finalnie uwolniło środki w planie, 
które przeznaczono na inwestycję 
w rejonie „klimonta”.

Rzeczywiście, z przebiegu tej spra-
wy widać wyraźnie, że bez otwarto-
ści na współpracę, zarówno ze strony 
burmistrza, Rady miasta, jak i przed-
siębiorstwa wodociągowego, nie ma 
możliwości sprawnego rozwiązywania 
palących problemów społecznych, 
związanych z dostawą wody.

trudno nie zgodzić się z tą tezą. Do-
dam jednocześnie, że chcąc zapewnić 
niezakłóconą dostawę wody dla mia-
sta, niezbędnym jest wprowadzanie 
nietypowych rozwiązań finansowania 
inwestycji, pozwalających rozszerzyć 
ich zakres, ujęty w wieloletnim planie 
rozwoju sieci wodociągowej.
dziękuję Panie Prezesie za ten 
komentarz, który, mam nadzieję, 
rozjaśnia zawiłości prowadzenia 
inwestycji w infrastrukturę wodo-
ciągową.

Podzielam te nadzieję i również dzię-
kuję za rozmowę.

warto wSPółPracować dla dobra gMiny
– z Prezesem rPwik Panem krzysztofem zalwowskim rozmawiał Krzysztof tworeK

wSPólnie dla MieSzkańców 
– kanalizacja Ul. PodMiejSkiej

Porozumienie władz Imielina i lędzin w sprawie odprowadzania ścieków umożliwi 
przyłączenie do kanalizacji mieszkańców ulicy Podmiejskiej. Jedna strona ulicy na-
leży do lędzin, a druga do Imielina.  graniczna ulica nie podzieliła jednak mieszkań-
ców, a wręcz przeciwnie. w ramach realizacji budowy kanalizacji sanitarnej przez 
gminę Imielin do tej kanalizacji podłączone będą budynki należące do gminy lędzi-
ny. Dzięki dobrej współpracy obu gmin wszystkie prace zostaną wykonane w tym 
roku. Dokumentacja projektowa została wykonana przez gminę Imielin. wykonanie 
robót finansowane i realizowane będzie przez każdą gminę na swoim terenie. w lę-
dzinach prace przyłączeniowe będą realizowane  przez Pgk „Partner”. 

Burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz  
i Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel

Prezes RPWiK Krzysztof Zalwowski
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w dniu 27 luty 2018 r. na spot-
kaniu burmistrz krystyny wróbel i 
radnego Huberta Handego z nad-
leśniczym stanisławem Jeziorańskim 
reprezentującym Państwowe go-
spodarstwo leśne „lasy Państwo-
we”, uzgodniono wydzierżawienie 
części terenu działki w lędzinach 
na zamościu, w celu utworzenia 
strefy aktywności rodzinnej. Dział-
ka, na której powstanie siłownia 
pod chmurką i plac zabaw dla dzie-
ci, a także przystań rowerowa, ma 
bardzo atrakcyjną lokalizację nie 
tylko dla mieszkańców lędzin, ale 
także dla licznych rowerzystów i 
spacerowiczów, którzy korzystając 
z pogody będą teraz mogli w tym 
miejscu na chwilę odpocząć.

Inwestycja nie mogłaby być rea-
lizowana bez wsparcia pana kamila 

Janoty, który odstąpił na rzecz gminy 
lędziny część gruntu, który jest przez 
niego dzierżawiony od nadleśnictwa. 
Dużą zasługę w powodzeniu projektu 

ma także radny Hubert Handy, któremu 
od dawna zależało na stworzeniu właś-
nie takiego miejsca dla mieszkańców 
zamościa.

Strefa aktywności 
rodzinnej na zaMościU zawarto umowę na realizację inwestycji pn. “termomodernizacja budynku 

urzędu miasta w lędzinach”. (umowa nr Bi.7031.021.2018 z dn. 21.02.2018 r.). 
generalnym Wykonawcą robót jest zakład remontowo – Budowlany “BudO-
leX” 34–603 ujanowice 109. Wartość umowy 5 725 465,36 zł brutto.

trwa procedura wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego. nadzór au-
torski nad realizacją zadania będzie sprawować firma Fs Projekt sp. z o.o, 43–143 
lędziny ul. Hołdunowska 57 ( umowa nr bI.7031.053.2018 z dn. 16.03.20108 r.) 
wartość umowy: 35 670,00 zł brutto

terMoModernizacja bUdynkU 
UrzędU MiaSta lędziny

Od lewej Pan Stanisław Oleksy - właściciel Firmy Budolex,   
Burmistrz Miasta Lędziny podczas podpisania umowy

gmina lędziny podjęła działania na 
rzecz przywrócenia biologicznej ak-
tywności zdegradowanego terenu by-
łego kąpieliska zalew. trwają prace nad 
określeniem przyszłych funkcji tego 
terenu i możliwości jego wykorzystania 

w sposób, który w największym stop-
niu spełni oczekiwania mieszkańców. 
Program ma roboczą nazwę – „Po-
prawa jakości środowiska miejskiego 
w gminie lędziny poprzez rozwój te-
renów zieleni – ośrodek zalew”. 

Planowanie inweStycji na zalewie

zawarto umowę na realizację inwestycji pn “Budo-
wa przedszkola” ( umowa nr Bi.7031.022.2018 z dn. 
19.02.2018 r. ). generalnym Wykonawcą robót jest Fir-
ma usługowa “aga” 43–170 łaziska górne, ul. energe-
tyków 5. Wartość umowy  to 4 921 390,37 zł brutto.

wyłoniono wykonawcę kompleksowego nadzoru in-
westorskiego. nadzór inwestorski nad wykonanie za-
dania prowadzi firma Inwest – seRwIs krzysztof 
Popczyk 42–400 zawiercie, ul. łabędzia 66 ( umowa nr 
bI.7031.046.2018 z dn. 12.03.2018 r. ). wartość umowy: 50 
000,00 zł brutto.

w dniu 12.03.2018 r. nastąpiło protokolarne przekaza-
nie terenu budowy generalnemu wykonawcy FU “Aga”. 
w chwili obecnej rozpoczęły się roboty budowlane wraz 
z zagospodarowaniem terenu budowy.

bUdowa PrzedSzkola

Podjęte zostały działania mające na celu 
utworzenie otwartych stref aktywności fizycz-
nej (OsA) w wariancie podstawowym na tere-
nie gminy lędziny na ul. botanicznej, Długosza, 
murckowskiej, Paderewskiego oraz Ułańskiej.

zaplanowana jest budowa 5 jednakowych 
kompleksów OsA w wariancie podstawowym, 
w skład których wchodzi montaż siłowni ze-
wnętrznej wraz z wykonaniem bezpiecznej 
nawierzchni z mat przerostowych oraz mon-
tażem elementów małej architektury i zieleni 
miejskiej.

w skład siłowni wchodzą następujące urzą-
dzenia: prasa ręczna – słup – wyciąg górny, 
wahadło – słup – twister, biegacz, wioślarz, 

orbitrek, odwodziciel, tablica regulaminowa 
(w sumie 8 urządzeń).

Podłoże z mat przerostowych będzie gwa-
rantowało amortyzację upadku. siłownię uzu-
pełnią elementy małej architektury – ławki, sto-
jak na rowery, stoły z ławkami do gry w szachy 
i chińczyka, stół do gry w piłkarzyki.

wszystkie urządzenia wraz z małą architek-
turą będą rozmieszczone na terenie w kształcie 
prostokąta o wymiarach ok 158 m2.

lokalizacja siłowni pozwoli na swobodny 
dostęp osób z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności, ponieważ nie ma tam przeszkód 
technicznych i architektonicznych do korzysta-
nia z obiektów.

inweStycje w bazę SPortowo–rekreacyjną

Od lewej: Radny Miasta Lędziny - Hubert Handy,  
burmistrz miasta Krystyna Wróbel, Kamil Janota

Teren na którym powstaje przedszkole

Od Lewej: Radny Miasta Lędziny - Hubert Handy, Nadleśniczy Stanisław Jeziorański,  
burmistrz miasta Krystyna Wróbel, Dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski
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Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy (OREW) jest pla-
cówką oświatową działającą od września 2005 r., która obejmuje edu-
kacją, rewalidacją i rehabilitacją niepełnosprawne dzieci i młodzież.  
Istnieje również możliwość indywidualnego realizowania programu 
zajęć w domu dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą 
przyjeżdżać na zajęcia do szkoły. Zajęcia prowadzone w Ośrodku są 
nieodpłatne, a dowóz dzieci na zajęcia oraz ich powrót do domu jest 
zapewniony. 

Ośrodek działa w strukturach Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lę-
dzinach jako jedna z pięciu placówek obok Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej (WTZ),  dwóch środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) oraz 
Dziennej Świetlicy Terapeutycznej (DTŚ). 

Dzieci i młodzież przyjmowane są do OREW na podstawie orzeczenia 
z publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej: 

–  z niepełnosprawnością sprzężoną na podstawie orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego na zajęcia  edukacyjno–terapeutyczne;

–  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na podsta-
wie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych na 
zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze.

Kadra Ośrodka to wykwalifikowani specjaliści w zakresie m.in. olifore-
nopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, psychologii, fizjoterapii. 
Zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje doskonaląc swój war-
sztat na licznych kursach i studiach podyplomowych. 

Praca w OREW opiera się metodach dostosowanych do indywidu-
alnych potrzeb, możliwości i potencjału dzieci. Do najważniejszych 
z nich należą metody: Komunikacji  alternatywnej – AAC, kombinezo-
ny rehabilitacyjne Dunag, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
Integracji Sensorycznej, Stymulacji polisensorycznej, Dennisona, Knil-
lów, Sala Doświadczania Świata, Felicji Affolter, Klazna, Dobrego Startu, 
Ośrodków Pracy, Glottodydaktyka, Makaton i wiele innych. Do najważ-
niejszych terapii w OREW można zaliczyć: kinezyterapię, muzykotera-
pię, hipoterapię, kynoterapię, terapię ręki, arteterapię, biblioterapię, 
ergoterapię i.in.

Ze względu na kameralność i spokój panujący w placówce OREW 
może być alternatywą dla dużej szkoły specjalnej, co jest jego ogrom-
nym atutem. Indywidualne dostosowanie metod oraz sposobu nauki 
i pracy z dziećmi sprzyja ich harmonijnemu rozwojowi dzieci.

Obecnie trwa nabór dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019.

W styczniu 2018 roku mija 16 lat od 
rozpoczęcia działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych Ośrodka 
Błogosławiona karolina na tera-
nie lędzin. ten czas to intensywny 
okres rozwoju placówki i poszerza-
nia oferty dla coraz większej gru-
py osób potrzebujących. Ośrodek 
obejmuje swoją opieką już 148 osób 
z różnymi niepełnosprawnościami 
głównie z powiatu bieruńsko–lę-
dzińskiego, w tym także służy sporej 
grupie mieszkańców naszego mia-
sta. 

zajęcia w Ośrodku odbywają się 
codziennie dla osób dorosłych w war-
sztacie terapii zajęciowej, środowisko-
wym Domu samopomocy i Dziennej 
świetlicy oraz dla dzieci w ramach rea-
lizacji obowiązku szkolnego w Ośrodku 
Rehabilitacyjno–edukacyjno–wycho-
wawczym.  

Podczas tegorocznego, wyjątkowo 
krótkiego karnawału, na podopiecznych 
czekało sporo atrakcji. w poniedziałek 
12 lutego, osoby niepełnosprawne wraz 
z opiekunami bawiły się, jak co roku, 
na zabawie karnawałowej w restauracji 
Pinocy. było to naprawdę niezwykłe 
wydarzenie, tym bardziej, że w tym 
roku po raz pierwszy podopieczni wraz 
z opiekunami, postanowili się przebrać. 
Radości i śmiechu było mnóstwo i jak 
zwykle zabawa udała się wspaniale. Od 
pierwszego do ostatniego tańca pod-
opieczni nie schodzili z parkietu. 

następnego dnia tj. 13 lutego w ra-
mach obchodów wigilii odpustu ku czci 
św. walentego w bieruniu społecz-
ność Ośrodka wraz z pracownikami 
i rodzinami uczestniczyła we mszy św. 
w intencji osób chorych i niepełno-
sprawnych z terenu naszego powiatu 
odprawioną przez ks. leona loskę. 

14 lutego gośćmi Ośrodka błogo-
sławiona karolina byli przedstawiciele 

miasta: burmistrz miasta krystyna wró-
bel, Anna wiaderny – sekretarz miasta 
oraz mariola Jaromin naczelnik wydziału 
promocji miasta. Panie zostały przyjęte 
bardzo entuzjastycznie i w sympatycz-
nej atmosferze wraz z osobami niepeł-
nosprawnymi zjadły wspólne śniadanie 
walentynkowe. Pani burmistrz wręczyła 
uczestnikom Ośrodka puzzle z lędziń-
skim widokiem. nasi goście mieli moż-
liwość zobaczenia placówki, zapoznania 

się z ofertą dla osób niepełnospraw-
nych i formami terapii, które bezpłatnie 
oferuje ośrodek. szczególne wrażenie 
zrobił Ośrodek Rehabilitacyjno–edu-
kacyjno–wychowawczy czyli szkoła 
dla niepełnosprawnych dzieci. Profesjo-
nalny sprzęt, specjaliści oraz kolorowa 
i przyjazna atmosfera. 

trzeba przyznać, że atrakcji i emocji 
podopiecznym Ośrodka błogosławio-
na karolina nie brakuje.

caritaS archidiecezji  
katowickiej ośrodek  
błogoSławiona karolina

16 marca o godzinie 9:00 rozpoczął 
się i turniej Służb ratowniczych 
w piłce nożnej –”dzielnicowy bliżej 
nas” o Puchar Burmistrza miasta 
lędziny. turniej został zorgani-
zowany przez dzielnicowych kPP 
Bieruń: michała mamonia oraz da-
niela laszczaka. Podczas inaugura-
cji odbyło się powitanie gości oraz 
uczestników i otwarcie turnieju przy 
dźwiękach Orkiestry komendy Wo-
jewódzkiej Policji w katowicach. 
gra przysporzyła kibicom wiele po-
zytywnych emocji. Walka o pierw-
sze miejsce została rozstrzygnięta 
w rzutach karnych.

Oto wyniki :
I miejsce – kopalniana stacja Ra-

townictwa górniczego kwk Piast– 
ziemowit Ruch ziemowit

II miejsce – komenda miejska Pań-
stwowej straży Pożarnej w tychach 

III miejsce – komenda Powiatowa 
Policji w bieruniu

IV miejsce – komenda Powiatowa 
Policji w Oświęcimiu 

Dwa miejsca V – OsP lędziny i Ra-
townictwo medyczne z tychów .

najlepszym bramkarzem okazał się 
szymon kwiatkowski z Ratownictwa 

górniczego kwk ziemowit, a najlep-
szym strzelcem michał Pyrlik – km 
PsP tychy. wszystkie mecze turnieju 
sędziował tomasz Drzyżdżyk.

w czasie turnieju była również nie-
spodzianka dla najmłodszych kibiców 
jaką okazała się policyjna maskotka 
– pies sznupek. Dziękujemy Dzielnico-
wym za organizację świetnego turnie-
ju! czekamy na kolejne inicjatywy.

PierwSzy taki tUrniej w orS centrUM!
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PodSUMowanie 
ferii ziMowych 2018 w lędzinach

kolejne ferie za nami. znowu były zbyt krót-
kie. doskonale pamiętamy z czasów szkolnych 
ten moment, kiedy trzeba było wracać do 
szkoły. może lepiej wrócić do tego co udało 
się przeżyć podczas ferii zimowych i trochę 
powspominać.

Pewna grupa dzieci i młodzieży wyjechała 
na różnego rodzaju formy wypoczynku, ale 
większość została w lędzinach. głównie 

do tej grupy adresowana była kolejna ak-
cja „Ferie zimowe w lędzinach”. tegoroczne 
imprezy przygotowywane były przez sześć 
instytucji, które pracowały nad przygotow-
aniem imprez w ferie na wiele tygodni przed 
ich rozpoczęciem:  miejska biblioteka Pub-
liczna, miejski Ośrodek kultury, miejski klub 
sportowy, klub tenisa stołowego, Ośrodek 
Rekreacyjno–sportowy „centrum” i klub 
szachowy górnik. wynik, to dwa tygod-

nie skoordynowanych różnorodnych zajęć, 
z których dzieci z lędzin w wieku szkolnym 
mogły korzystać bezpłatnie. Począwszy od 
kulturalno–rozrywkowych, przez teatr, po za-
wody sportowe i imprezy rekreacyjne.  

Absolutnym hitem podczas zajęć na pływalni 
okazał się wodny tor przeszkód w ORs 
„centrum” oraz lodowisko.  Podczas zajęć 
w hali sportowej prowadzono gry i zabawy 
zespołowe. Dzieci były w „krainie empatiki” 

i na balu Piżamowym. nie sposób wymienić 
wszystkiego, bo atrakcji było bardzo dużo. 
gmina dofi nansowała kwotą 51 000 zł wszyst-
kie lędzińskie dzieci, w tym uczące się poza 
lędzinami. Dzięki temu z basenu, hali spor-
towej, lodowiska i innych obiektów miejskich 
mogło za darmo skorzystać ok. 2 500 uczniów. 
na zakończenie ferii odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród oraz pokaz taneczny przy-
gotowany przez uczestników zajęć. 
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za nami pełen emocji pierwszy etap 
talent Show lędziny! na scenie 
zaprezentowali się młodzi artyści 
z lędzińskich szkół, którzy podczas 
pierwszego etapu Show walczyli o bi-
lety do Finału, który odbędzie się już 
w sobotę (24.03) w Sali widowiskowej 
„Piast”. 

to już druga edycja imprezy, którą 
wraz z miejskim Ośrodkiem kultury 
organizuje stowarzyszenie Regionalne 
Forum Obywatelskie – twórcy Jutra. 
– Po sukcesie pierwszej edycji konkur-
su oczywiste stało się to, że musimy 
się podjąć organizacji kolejnej imprezy 
– mówi Przewodniczący stowarzyszenia, 
szymon simonicz. w tym roku zaintere-
sowanie było jeszcze większe, podczas 
pierwszego etapu jury oglądało i ocenia-
ło 35 występów. Jury w składzie: Joanna 
Figura, michał sabat, zdzisław kantor, 
Dagmara kupczyk i Agnieszka kuchare-
wicz rozdało 15 biletów do finału, w któ-
rym młodzi wykonawcy będą walczyć 
o główne nagrody. w tym roku całość 
konkursu została rozszerzona o kate-

gorię Open, w której swój talent zapre-
zentować mogą wszyscy mieszkańcy 
lędzin. Finałowi talent show lędziny 
towarzyszyć będą także występy zapro-
szonych gości. na scenie zaprezentuje 
się zwycięzca pierwszej edycji konkursu 
– kamil skrzyniarz, który swoją grą na 
akordeonie oczarował jury. Publiczność 
będzie mogła posłuchać także występu 
tadeusza stuchlika, który swoim reper-

tuarem przeniesie nas do gorących Indii. 
na scenie pojawi się także Iluzjonista 
tomasz kabis – finalista mam talent, 
który zaczaruje publiczność i przeniesie 
wszystkich do świata magii. zapraszamy 
mieszkańców do udziału w tym wyda-
rzeniu, gdyż widownia w trakcie finału 
również stanie się jurorem i wspólnie 
wybierze wykonawcę, który otrzyma 
nagrodę publiczności. 

lędziny śPieweM i tańceM Stoją! 
kolejna edycja lędzińSkiego 
talent Show

3 marca 2018 roku w sali widowi-
skowej „Piast”, wręczone zostały 
nagrody laureatom konkursu fotogra-
ficznego „zima w obiektywie 2018”, 
organizowanego przez miejski Ośro-
dek kultury.

Do konkursu wpłynęło w sumie 68 
prac. Jury w składzie : przewodniczą-
ca Aleksandra lis, oraz członkowie:  
Przemysław czerniak, Alicja Urbań-
czyk i Regina białoń, w wyniku podli-

czonych głosów przyznało następujące 
miejsca i wyróżnienia:

w kategorii: od 15 do 18 lat:
I miejsce zajęła weronika kula
II miejsce zajął karol labus
III miejsce zajęła weronika szwert-

halter
w kategorii od 19 lat Jury postanowi-

ło przyznać wyróżnienie Pani wiesławie 
Rapacz. laureatom konkursu  jeszcze 
raz gratulujemy i zachęcamy do brania 
udziału w kolejnych konkursach.

konkUrS fotograficzny 
„ziMa w obiektywie 2018”

z okazji 30-lecia obchodów święta 
liczby „Pi”, burmistrz miasta, przepro-
wadziła lekcję matematyki w lędzińskich 
szkołach. lekcja odbyła się 14 marca 
i była o tyle nietypowa, iż odbyła się z 
elementami inscenizacji teatralnej. Archi-

medes i jego asystent lysanis przedsta-
wili uczniom skąd wzięła się liczba „Pi”, 
jakie ma pochodzenie historyczne i jak 
ją obliczyć. młodzież mogła to spraw-
dzić samodzielnie podczas wykonywania 
przygotowanych wcześniej zadań.

lekcja MateMatyki  
z bUrMiStrz MiaSta

Pani maria 30 stycznia obchodziła 
swoje 90 urodziny, z tej okazji wizy-
tę złożyła jej Pani burmistrz krystyna 
wróbel i kierownik Urzędu stanu cy-
wilnego Renata ścierska. na urodzi-
nach jubilatki pojawiła się cała rodzina, 
by wspólnie świętować ten wspaniały 
jubileusz. 

Pani maria kilka dni przed wizytą 
skończyła 90 lat. Urodziła się 29 stycznia 
1928 roku w lędzinach. tutaj w gospo-
darstwie przy ulicy Paderewskiego wy-
chowywała się wraz z dwójką braci – Jó-
zefem i Antonim oraz siostrą Otylią, która 
ma obecnie 94 lata. w latach szkolnych 
w czasie okresu wojennego uczęszczała 
do polsko–niemieckiej szkoły, w której 

obecnie znajduje się szkoła podstawowa 
nr 2 w lędzinach – Hołdunowie. Pra-
cowała w kopalni kwk ziemowit oraz 
w szkole podstawowej nr 1 w lędzinach 
– co bardzo miło wspomina i chętnie 
wraca myślami w szkolne mury.

swojego męża, klemensa, z którym 
przeżyła 32 lata, poznała w lędzinach. 
klemens ścierski pracował w spółdziel-
ni w sąsiednim bieruniu, a następnie na 
kopalni Piast–ziemowit jako kierowca 
przewozów. 14 października 1950 roku 
odbył się ślub cywilny, a kilka dni po 
nim ślub kościelny w kościele św. Anny 
w lędzinach. tego dnia odbyło się duże, 
podwójne wesele, gdyż w tym samym 
dniu na ścieżkę wspólnego życia wstę-

pował też brat Pani marii, Józef. wraz 
z mężem wybudowała dom na dział-
ce obok swoich rodziców, do którego 
wprowadziła się w 1960 roku. wraz 
z mężem mają dwie córki oraz dwóch 
wnuków i wnuczkę. Po śmierci męża 
w 1982 roku przeszła na emeryturę, na 
której zajmowała się swoimi wnukami. 
Pani maria obecnie mieszka z jedną ze 
swoich córek małgorzatą i jej rodziną, 
odpoczywa w zaciszu domowym, na 
co dzień jest pogodną osobą. w wol-
nym czasie ogląda telewizję, uwielbia 
seriale. strasznie żałuje, że nie może już 
pracować w ogródku, uprawiać warzyw 
i zajmować się całym obejściem domu, 
co zawsze uwielbiała.

odwiedziny jUbilata  
– Pani Maria ścierSka
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apelujemy do mieszkańców lędzin  
aby zawsze kiedy widzą „dziwny” 
dym wydobywający się z komina nie 
pozostawiali tej sytuacji bez inter-
wencji.

zgłaszamy straży miejskiej w takiej 
sytuacji telefonicznie lub pisemnie po-
dejrzenie popełnienia wykroczenia z art. 
191 Ustawy o odpadach oraz Uchwały 
Antysmogowej woj. śląskiego. nie 
bądźmy obojętni w takich sytuacjach, 
pamiętajmy, że szkodliwe substancje 
z naszych kominów trafi ają wprost do 
naszych płuc. 

Zadzwoń:
Straż Miejska 

– (32) 21–66–511 wew.132
lub 600–279–543

oraz 600–279–573
Funkcjonariusze straży miejskiej 

mają prawo samodzielnie lub z powo-
łanym w tym zakresie rzeczoznawcą 
wejść do domu w celu przeprowadze-
nia kontroli. co ważne, nie wpuszczając 
strażnika miejskiego właściciel nieru-
chomości popełnia przestępstwo z art. 
225 kodeksu karnego, a funkcjonariusz 
w takiej sytuacji ma prawo wezwać 

policję. w miejscu, gdzie prowadzona 
jest działalność gospodarcza, kontro-
lę można przeprowadzić całodobowo, 
a w nieruchomościach zamieszkałych 
od godziny 6.00 do 22.00. Istotną spra-
wą jest również to, że przepisy prawa 
bardzo rygorystycznie traktują osobę, 
która uniemożliwia przeprowadzenia 
takiej kontroli. 

Przyjmowane są również zgłoszenia 
anonimowe do których są podejmowa-
ne interwencje.

Straż MiejSka
aPelUje

28 lutego w barze Anita w lędzinach 
odbyło się doroczne zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze kółka Rolniczego 
lędziny. w spotkaniu uczestniczyli 
zrzeszeni w kółku rolnicy, jak również 
zaproszeni goście: burmistrz miasta 
lędziny krystyna wróbel wraz z pra-
cownikami Urzędu miasta oraz przed-
stawiciele: Agencji Restrukturyzacji 
i modernizacji Rolnictwa – oddział 
terenowy bieruń, śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w mikołowie- 
Powiatowy zespół Doradztwa Rolni-
czego w bieruniu-lędzinach oraz wo-
jewódzkiego Instytutu Ochrony Roślin 
i nasiennictwa.

w trakcie spotkania rolnicy zostali 
zapoznani min.: ze zmianami w „Pro-
gramie Rozwoju Obszarów wiejskich 

2014-2020”, w szczególności z zasada-
mi składania wniosków o płatności ob-
szarowe przez internet. Przedstawiono 
również zmiany we wnioskach o dopła-
ty do materiału siewnego oraz zasady 
zgłoszeń gospodarstw uprawiających 
ziemniaki w celach sprzedaży.

Pani burmistrz przedstawiła rolnikom 
plany inwestycyjne związane z budową 
węzła drogowego „Olszyce” oraz kie-
runki innych działań inwestycyjnych. 
Pracownicy urzędu poinformowali 
o planowanych programach dotacyj-
nych, które będą realizowane w 2018 
roku oraz odpowiedzieli na nurtujące 
rolników pytania.

spotkanie , jak co roku było do-
skonałą okazją do wymiany informacji 
i doświadczeń.

zebranie SPrawozdawczo-
wyborcze kółka 
rolniczego lędziny

to kolejny sposób uświadomie-
nia ludziom, że palenie śmieci, mebli, 
ubrań, a także mułu, fl otu, węgla bru-
natnego czy wilgotnego 
drewna uwalnia do powie-
trza ogromną ilość nie-
bezpiecznych substancji, 
które są groźne dla środo-
wiska, ale przede wszyst-
kim dla zdrowia ludzi. list 
ma zachęcić do refl eksji 
i uświadomić, że palenie 
złej jakości paliwem nie 
jest anonimowe i będzie 
piętnowane przez są-
siadów między innymi 
w ten sposób.

 „niska emisja nie 
bierze się znikąd, dlate-
go tak istotna jest edu-
kacja u podstaw, po-
kazywanie sąsiadom, 
jak wiele szkody wy-
rządza nam wszystkim 
ich nieodpowiedzialne 
zachowanie. wszyscy 
możemy włączyć się 
do działań związa-
nych z walką ze smo-
giem w naszym oto-
czeniu” – podkreśla 
marszałek wojciech 
saługa.

 Od 1 września 
2017 roku obo-
wiązuje uchwała 
a n t y s m o g o w a , 
która wprowadza 
na obszarze woje-
wództwa śląskie-
go ograniczenia 
w zakresie eks-
ploatacji instalacji, 
w których nastę-

puje spalanie paliw. w zeszłym roku 
rozpoczęły się także działania eduka-
cyjne, które były realizowane w ramach 

kampanii „mogę zatrzymać smog”. 
materiały edukacyjne są do pobrania 
ze strony: powietrze.slaskie.pl.

SąSiedzie, nie trUj
Akcja „List do sąsiada” to kolejna odsłona walki z niską emisją w regionie. Pomysł polega na 
wysłaniu listu do osoby, o której wiemy, że przyczynia się do zanieczyszczania powietrza. Głównym 
źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim są pyły zawieszone PM10 pochodzące 
z gospodarstw domowych. Często brakuje nam odwagi, żeby powiedzieć sąsiadowi, że nas truje. 
W tym przypadku możemy anonimowo wrzucić list do skrzynki.

natnego czy wilgotnego 
drewna uwalnia do powie-
trza ogromną ilość nie-
bezpiecznych substancji, 
które są groźne dla środo-
wiska, ale przede wszyst-
kim dla zdrowia ludzi. list 
ma zachęcić do refl eksji 
i uświadomić, że palenie 
złej jakości paliwem nie 
jest anonimowe i będzie 
piętnowane przez są-
siadów między innymi 

 „niska emisja nie 
bierze się znikąd, dlate-
go tak istotna jest edu-
kacja u podstaw, po-
kazywanie sąsiadom, 
jak wiele szkody wy-
rządza nam wszystkim 
ich nieodpowiedzialne 
zachowanie. wszyscy 
możemy włączyć się 
do działań związa-
nych z walką ze smo-
giem w naszym oto-
czeniu” – podkreśla 
marszałek wojciech 

 Od 1 września 
2017 roku obo-
wiązuje uchwała 
a n t y s m o g o w a , 

w środę, 14 marca odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdawcze zarządu 
ROD „ziemowit”. na spotkaniu zarząd 
Rodzinnych Ogródków Działkowych 
przedstawił sprawozdanie fi nanso-
we za 2017r., odbyła się także ocena 

działalności zarządu przez komisję 
Rewizyjną. Po podsumowaniu ubie-
głego roku. toczyła się także dyskusja 
nt. planu pracy na rok 2018. Przybyli 
na miejsce głosowali w sprawach do-
tyczących ROD „ziemowit”. Podjęto 

uchwałę opłat ogrodowych i terminów 
ich wnoszenia w 2018, a także planu 
pracy na 2018. toczyła się dyskusja nt. 
wywożenia odpadów zielonych, a tak-
że sposobu ich pozbywania się przez 
użytkowników ogródków. 

walne zebranie SPrawozdawcze 
zarządU rod „zieMowit”

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego zarządu ROD „Ziemowit”

Rafał Czarnuch
Komendant Straży Miejskiej
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10 drużyn wzięło 3 marca udział w turnieju Piłki nożnej 
w rocznikach 2009 i młodsi pod patronatem Burmistrza 
miasta lędziny rozgrywanym w hali sportowej OrS 
Centrum lędziny. 

w turnieju zagrały ekipy: mks I lędziny, mks II lędziny, 
ksb lędziny, siódemka I tychy, siódemka II tychy, JUw-e 
Jaroszowice, Unia kosztowy, Pogoń Imielin, Ogrodnik ciel-

mice i Polonia łaziska. trybuny nad parkietem ośrodka wy-
pełniły się kibicującymi rodzicami. - to młode dzieciaczki, 
które dopiero zaczynają przygodę z piłką, ale jak widać me-
cze są pełne zaangażowania, pasji. bardzo ładnie to wygląda 
i myślę, że dzieciaki są zadowolone, że mogły się tutaj poka-
zać - komentował marcin majer, współorganizator imprezy 
z ramienia mks lędziny. wszystkim uczestnikom wręczono 
pamiątkowe medale, puchary oraz piłki. 

Otyliada 2018 już za nami, 10 – 11.03 br na pływalni kry-
tej OrS Centrum w lędzinach zorganizowany został 
V ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada.

zgromadził na starcie 60 uczestników którzy przepły-
nęli łącznie 341 km i 225 m. Rywalizację wygrała lędzi-
nianka, wychowanka Uks “Orka” lędziny – Anna kruk 
która przepłynęła w ciągu 12 godzin 39 km i 100 m co 
okazało się być najlepszym wynikiem w kraju w tego-
rocznej edycji Otyliady. Druga była liliana marszołek 
która przepłynęła 24 km i 225 m, trzeci był Józef ścierski 
który przepłynął 19 km. najstarszym uczestnikiem był 
58 – letni Janusz leśniewski a najmłodszą uczestnicz-
ką 5 – letnia Pola żydzik która przepłynęła 300 m. nad 
bezpieczeństwem pływających przez całą noc czuwali 
ratownicy medyczni, ratownicy wOPR i instruktorzy 
Uks “Orka” lędziny.

żaki w hali centrUM

mapa dostępna jest w całym kraju. każdy może po-
dzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które 
zauważył w miejscu swojego zamieszkania, wypoczynku 
lub pracy. zgłoszenia trafiają do policjantów, którzy re-
gularnie sprawdzają wskazane miejsca.

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa (kmzb) 
w województwie śląskim, w tym również w powiecie bie-
ruńsko–lędzińskim działa od 14 września 2016 roku. Od 
tego czasu do chwili obecnej bieruńscy policjanci otrzy-
mali 751 zgłoszeń o niepokojących mieszkańców zagro-
żeniach pojawiających się w ich okolicy. każde wskaza-
ne miejsce zostało przez policyjne patrole sprawdzone. 
między innymi dzięki zgłoszeniom na kmzb policjanci 
wielokrotnie karali mandatami osoby popełniające wy-
kroczenia szczególnie uciążliwe, np. takie jak spożywanie 
alkoholu w miejscu niedozwolonym. skutecznie też zwal-
czali piratów drogowych.

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa nie zastę-
puje numeru alarmowego 112 lub 997. Jest to narzędzie 
służące do komunikacji pomiędzy społecznością lokalną 
a Policją. mapa służy do zgłaszania nieakceptowalnych 
społecznie zjawisk. Jest to również świetne narzędzie do 
komunikowania się z dzielnicowym, do którego, jako do 
tzw. policjanta pierwszego kontaktu spływa taka infor-

macja. Obsługa krajowej mapy zagrożeń bezpieczeń-
stwa jest intuicyjna. Aby usprawnić komunikację, zostały 
przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szyb-
kie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na 
mapę. warto zaznaczyć, że pod koniec lipca 2017 roku 
wprowadzone zostały nowe funkcje, przede wszystkim 
możliwość wpisania krótkiego komentarza (500 znaków) 
oraz dodania pliku (JPg, PDF, 3gp, mov, doc, txt), które 
pomogą w weryfikacji zagrożenia. Policja ma 2 dni na 
podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację. Jeśli in-
formacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „po-
twierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. 
Do działań, w razie potrzeby, angażowane są także inne 
służby. 

otyliada 2018 – lĘdzinianka na Podium 

krajowa MaPa zagrożeń 
bezPieczeńStwa – interaktywne 
narzędzie dla każdego

Szanowni mieszkańcy informujemy, 
że planowana jest realizacja dwóch 
programów mających na celu poprawę 
jakości powietrza i ograniczenie 
niskiej emisji. 

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji  
dla gminy Lędziny na lata 2018-2020”

ŹródłO ciEPła 
POdLEgającE 

wymiaNiE

NOwE Źródła 
ciEPła

POziOm 
dOfiNaNsOwaNia

Niskosprawny, 
nieekologiczny kocioł 
węglowy

Budynki jednorodzinne

Kocioł węglowe klasy 
5 z załadunkiem 
automatycznym

70% kosztów 
kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 7  000 zł

Kocioł gazowy, LPG, 
na biomasę, energię 
elektryczną, pompa 
ciepła, węzeł cieplny

80% kosztów 
kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 8  000 zł

Lokale mieszkalne w budynkach 
wielorodzinnych

Instalacja centralnego 
ogrzewania 
oraz ciepłej 
wody użytkowej 
podłączonej do węzła 
ciepłowniczego

100 zł na 1 m2 
powierzchni użytkowej 
lokalu mieszkalnego,
ale nie więcej niż 4 
000 zł

Kryteria rozpatrywania wniosków:
<  prawne wynikające z uchwały antysmogowej, czyli wiek dotychcza-

sowego kotła węglowego,
<  ekologiczne, czyli efekt ekologiczny uzyskiwany w wyniku realizacji 

inwestycji,
<  sprawność energetyczna nowego źródła ciepła,
<  kolejność wpływu wniosków.

Inwestor (mieszkaniec, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpa-
trzony) sam będzie dokonywał wyboru źródła ciepła oraz instalatora. 
Mieszkaniec poniesie tylko koszty udziału własnego, czyli nie będzie 
musiał wykładać całości kosztów inwestycji - kwota dotacji zostanie 
przelana bezpośrednio na konto instalatora.

„Poprawa efektywności energetycznej 
budynków jednorodzinnych 

w gminie Lędziny”
ŹródłO ciEPła 
POdLEgającE 

wymiaNiE

NOwE Źródła 
ciEPła

POziOm 
dOfiNaNsOwaNia

Budynki jednorodzinne

Niskosprawny  
i nieekologiczny
<  Kocioł węglowy
<  Kocioł na biomasę
<  Kocioł olejowy
<  Kocioł gazowy

Kocioł na gaz 
ziemny 
lub gaz propan 
butan

85% kosztów 
kwalifikowanych, ale nie 
więcej niż 12  000 zł

Kocioł na 
biomasę (pellet)

Kryteria rozpatrywania wniosków
< złożenie wniosku w terminie do 11.05.2018 r.
<  zapotrzebowanie budynku na energię na moment zakończenia in-

westycji wyniesie poniżej 150 kWh/(m2xrok)
<  efekt ekologiczny redukcji emisji CO2 o minimum 30%

U osób, które złożą wniosek o udział w projekcie zostanie wykonany 
na koszt gminy uproszczony audyt/ świadectwo charakterystyki ener-
getycznej. Projekt będzie realizowany przez Gminę jedynie w przypad-
ku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Mieszkaniec będzie musiał ponieść 100 % nakładów in-
westycyjnych, a następnie po przedłożeniu dokumentów końcowych 
zwrócona zostanie mu kwota przyznanej dotacji.
wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminach Pro-
gramów. Nabór wniosków rozpocznie się po uprawomocnieniu 
się uchwał rady miasta, o czym poinformujemy w możliwie naj-
szerszy sposób.

Renata Zazakowny 
- Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska

Anna Kruk - zwyciężczyni Otyliady 2018
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2 białe tostowe chleby

Nadzienie 1 warstwa
•  20 dkg pasztetu miękkiego,  

lekkiego do rozsmarowania 
biały twarożek typu philadelfia

•  ząbek czosnku rozgnieciony lub 
granulowany

•  1 czerwona papryka

Nadzienie 2 warstwa 
•  20 dkg szynki szwarcwaldzkiej 
•  1 czerwona cebula
•   25 dkg gęstej śmietany 
•  odrobinę mocnej musztardy 

i majonez
•  pieprz, sól do smaku

Nadzienie 3 warstwa
•  Pozostałość 1 masy
•  3 małe ogórki konserwowe 

posiekane
•  2 jajka ugotowane na twardo 

i posiekane
•  majonez, śmietana po 2-3 łyżki
•  ususzona natka pietruszki
•  pieprz, sól do smaku

Dekoracja
•  Gęsty majonez, jajka na twardo, 

pomidorki koktajlowe, grzybki 
marynowane, salami, ogórki kon-

serwowe, papryka, rzodkiewka, 
natka pietruszki 

Wykonanie
Składniki mas do nadzienia miesza-
my każde w osobnym naczyniu. 
Z chleba wyciąć skórki. Układać 
na tacy wyłożonej folią 3 kromki 
długości i 2 kromki szerokości.
Każdą warstwę smarujemy solidnie, 
aby tort nie wyszedł zbyt suchy, 
chleb będzie czerpał wilgoć z masy. 
Kromki układać jak cegły. Wierzch 
posmarować cieniutką warstwą 
majonezu, boki również. Przykryć 
całość folią i odstawić na noc. 
Przed podaniem udekorować wg 
własnego pomysłu. Boki posypać 
suszoną pietruszką lub obłożyć 
cieniutkimi plastrami ogórka 

SmaczNego!

krzyżóWka kLaSyczNa

Rozwiązanie krzyżówki można nadsyłać pocztą na adres:  
Redakcja BIL, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub mailowo 
na adres: promocja@ledziny.pl 
Trzy pierwsze osoby otrzymają nagrody z logo Urzędu Miasta.

tort kanaPkowy PrzePiS  
wg Pani MałgoSi

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

redaktorzy: 
Marcin Iciek

Projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
Druk: Polskapresse Sosnowiec

kontakt:  
promocja@ledziny.pl

Pionowo
1.  Przedstawienie, spektakl
2.  Realizacja, adaptacja, film
3.  Antytoksyna
4.  Może być pusty
5.  W łazience
6.  W fizyce koncentrowanie, 
gromadzenie
11.  Przydzielenie
16.  Ser rodem z Francji
19.  Egipski bóg słońca

PozioMo
4.  Liczbowa gra hazardowa
7.  Egzotyczny wąż
8.  Barwa, odcień
9.  Magmowa skała wylewna, 
odmiana bazaltu
10.  Miara powierzchni ziemi
12.  Zagraniczne imię męskie
13.  Zagajnik
14.  Etui na kosztowności
15.  Zaimek
17.  Miasto w Hiszpanii
18.  Bunkier
20.  Siała go baba
21.  Płaskowyż w Zimbabwe

redaktor Naczelny
Daria Mikiciuk 

z-ca redaktora Naczelnego
Krzysztof Tworek

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych w Lędzinach
Nabór wniosków trwa od 15 do 30 marca 2018r.

=  rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony interne-
towej:

przedszkola-ledziny.nabory.pl
=  we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane 

przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferen-
cji  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła 
wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przed-
szkolem/szkołą z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru,

Rodzice/prawni opiekunowie:
=  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
=  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szko-

le z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia 
przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, 
rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszko-
la/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku będzie wskazane na 
I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności,

=  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności 
informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

=  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające speł-
nianie kryteriów,

=  oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności kar-
nej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Oświadczenia są dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, 
a zatem będzie można je wydrukować i wypełnić.

Pani Małgorzata Czerner
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BUrmisTrz miasTa LĘdziNy 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży  

  - w drodze ii przetargu ustnego nieograniczonego  
- niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej   w Lędzinach, 
obręb Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 
3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol 
użytku PsVi (pastwiska trwałe). 
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej 
Ka1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. 
Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych 
ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości.  W Dziale III księgi wieczystej wpisany jest 
komentarz do migracji. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I-SP oraz działu III 
ww. księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa 
nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny 
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27.09.2007 r., zgodnie z którym 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3mN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej.
W dniu 21 grudnia 2017 r. na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

  cena wywoławcza nieruchomości: 75 200,00 zł 
      (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stawki 23%. 

     
wadium ustalone zostało na kwotę: 7 520,00 zł

  (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych). 
Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 23 marca 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem 
w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 3350/291 o powierzchni         1073 m2 położoną w Lędzinach przy ul. 
Grunwaldzkiej (bocznej). 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 11.45 
w sali 013 Urzędu miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 
i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 
216-65-11 do -13 wew. 136, 128, 120 w godzinach pracy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy 
ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny. 
Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

BUrmisTrz miasTa LĘdziNy 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

 – w drodze pierwszego przetargu ustnego  nieograniczonego  
– niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7757 
ha, położonej w Lędzinach, województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko–Lędziński, w obrębie geodezyjnym Lędziny, 
na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej, składającej si z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2549/157 
o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha. 
W księdze wieczystej Nr Ka1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33 prawo własno-
ści przedmiotowej nieruchomości wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, za prawo użytkowania wieczystego na rzecz Gminy 
Lędziny. 
W dziale II księgi wieczystej prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, natomiast prawo użytkowania wieczyste-
go na rzecz Gminy Lędziny. W Dziale I Sp księgi wieczystej zawarty jest wpis dotyczący prawa użytkowania wieczystego działek 
gruntu; okres użytkowania 2089–12–04. 
W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: na czas nieoznaczony, odpłatna służebność 
przesyłu, na rzecz Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Lędzinach (REGON: 276403072, KRS: 0000147512) i jej następców prawnych, zgodnie z za-
znaczonym kolorem czerwonym zakresem niezbędnym do eksploatacji rurociągów przedstawionym na załączniku do 
aktu notarialnego Rep. A Nr 2936/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., polegająca na prawie wejścia służb eksploatacyjnych, 
a także dojazdu niezbędnym sprzętem celem eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, a także modernizacji, remontu, 
wymiany, demontażu i likwidacji, w każdym czasie i terminie, o ile zajdzie taka potrzeba oraz obowiązku zaniechania na-
sadzenia drzew i krzewów, zabudowy budynkami i budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane, w tym zakazie posadowienia obiektów tymczasowych na terenie ustanowionej służebności. 
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób 
trzecich.
Przedmiotowa nieruchomość zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, symbol użytku: Bi – inne tereny 
zabudowane.
Ww. nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Rad Miasta Lędziny 
Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3U teren 
zabudowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym są usługi i działalności gospodarcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, 
wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadze-
nia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i innych urządze. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną 
obsług komunikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Plan zagospodarowania ustala para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Określa m.in. podstawową form zabudowy – zabudow wolno-
stojącą, wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki max. 70%. 
Nabywca przez cały okres wieczystego użytkowania zobowiązany jest wnosić – na rzecz właściciela nieruchomości – opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 cena wywoławcza: 900 000,00 zł 
 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100). 

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. 

 wadium ustalone zostało na kwot: 90 000,00 zł
 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu miasta Lędziny: 
iNg Bank Śląski sa Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe)  z dopiskiem w tytule wpłaty: wa-
dium na nieruchomość o pow. 0,7757 ha, położoną w Lędzinach, ul. Hołdunowska – prawo użytkowania wieczystego

 Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r.  o godz. 11.00 
w sali 013 Urzędu miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzen-
nego Urzędu Miasta Lędziny, 43–143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101,103), tel. 32/ 216–65–11 do –13 wew. 136, 
128, 120 w godzinach pracy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłosze w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, 
a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłosze Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

BUrmisTrz miasTa LĘdziNy  
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

 - w drodze i przetargu ustnego nieograniczonego  
- niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewidencyjny 
0003, Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. różanej, oznaczonej jako działka numer 3466/257 o powierzchni 0,1162 ha, 
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku riVa (grunty orne).
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Ka1T/00076329/5 prowadzonej 
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia 
wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych - prawa służebności gruntowych i nie dotyczą zbywanej 
nieruchomości. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - na czas nieoznaczony, odpłatna 
służebność przesyłu, po działkach o numerach: 3254/272, 3255/272, 3462/257, 3463/257, 3465/257, 3466/257, 3468/257, na rzecz 
Spółki pod Firmą: Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą 
w Lędzinach (REGON: 276403072, KRS: 0000147512) i jej następców prawnych, zgodnie z zaznaczonym kolorem czerwonym 
zakresem, niezbędnym do eksploatacji rurociągów, przedstawionym na załącznikach numery 6-11 do aktu notarialnego, 
polegająca na prawie wejścia służb eksploatacyjnych, a także dojazdu niezbędnym sprzętem celem eksploatacji, konserwacji, 
usuwania awarii, a także modernizacji, remontu, wymiany, demontażu i likwidacji, w każdym czasie i terminie, o ile zajdzie taka 
potrzeba oraz obowiązku zaniechania przez właściciela nieruchomości nasadzenia drzew i krzewów, zabudowy budynkami 
i budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w tym zakazie posadowienia obiektów 
tymczasowych na terenie ustanowionej służebności (pas gruntu o szerokości 1 m wzdłuż istniejącej sieci). Akt notarialny Rep. 
A Nr 2930/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. - umowa o ustanowienie służebności przesyłu. 
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I-SP oraz działu III ww. księgi wieczystej zostaną przeniesione 
do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Poza prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej „Partner” sp. z o. o. w Lędzinach, przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem 
osób trzecich.
Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny 
Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę 
oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe. 
Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej 
na wniosek inwestora.

 cena wywoławcza nieruchomości: 115 500,00 zł 
 (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 wadium ustalone zostało na kwotę: 11 550,00 zł
 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING 
Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na 
działkę numer 3466/257 o powierzchni 1162 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Różanej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.45 
 w sali 013 Urzędu miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu 
Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 
136, 128, 120 w godzinach pracy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 
55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny. 
Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego 
położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym 
terminem przetargu.

BUrmisTrz miasTa LĘdziNy 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

– w drodze i przetargu ustnego nieograniczonego
– niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewidencyjny 
0003, Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. różanej, oznaczonej jako działka numer 3468/257 o powierzchni 0,0550 ha, zapisanej 
w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku riVb (grunty orne). 
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Ka1T/00076329/5 prowadzonej 
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I–SP wpisane są uprawnienia 
wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych – prawa służebności gruntowych i nie dotyczą zbywanej 
nieruchomości. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – na czas nieoznaczony, odpłatna 
służebność przesyłu, po działkach o numerach: 3254/272, 3255/272, 3462/257, 3463/257, 3465/257, 3466/257, 3468/257, na rzecz 
Spółki pod Firmą: Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą 
w Lędzinach (REGON: 276403072, KRS: 0000147512) i jej następców prawnych, zgodnie z zaznaczonym kolorem czerwonym 
zakresem, niezbędnym do eksploatacji rurociągów, przedstawionym na załącznikach numery 6–11 do aktu notarialnego, 
polegająca na prawie wejścia służb eksploatacyjnych, a także dojazdu niezbędnym sprzętem celem eksploatacji, konserwacji, 
usuwania awarii, a także modernizacji, remontu, wymiany, demontażu i likwidacji, w każdym czasie i terminie, o ile zajdzie taka 
potrzeba oraz obowiązku zaniechania przez właściciela nieruchomości nasadzenia drzew i krzewów, zabudowy budynkami 
i budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w tym zakazie posadowienia obiektów 
tymczasowych na terenie ustanowionej służebności (pas gruntu o szerokości 1 m wzdłuż istniejącej sieci). Akt notarialny Rep. 
A Nr 2930/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. – umowa o ustanowienie służebności przesyłu. 
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I–SP oraz działu III ww. księgi wieczystej zostaną przeniesione 
do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Poza prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej „Partner” sp. z o. o. w Lędzinach, przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem 
osób trzecich.
Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny 
Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę 
oznaczonym jako tereny mieszkaniowo–usługowe. 
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej nieruchomości – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej 
na wniosek inwestora.

 cena wywoławcza nieruchomości: 54 600,00 zł 
 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 wadium ustalone zostało na kwotę: 5 460,00 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). 

Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING 
Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na 
działkę numer 3468/257 o powierzchni 550 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Różanej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 
 w sali 013 Urzędu miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu 
Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43–143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 216–65–11 do –13 wew. 
136, 128, 120 w godzinach pracy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 
55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny. 
Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego 
położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym 
terminem przetargu.


