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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W MIEŚCIE
NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO 

OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH

Wesel się ziemio! Jezus powstał z grobu! 
Alleluja!

Życzenia 
Radosnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego, 

oraz smacznego święconego 
w gronie najbliższych 

wszystkim mieszkańcom 
życzą:

CLEMENS 2018
25 marca odbyła się uroczysta gala wręczenia prestiżowej nagrody Clemens Pro Arte oraz Clemens Pro Cultura

W tym roku kapituła przyznała Cle-
mensa Pro Arte 2018 Senatorowi 
Czesławowi Ryszce, urodzonemu 
w Lędzinach - Goławcu teologowi, 
dziennikarzowi, publicyście i pisarzowi 
- który ma w swym dorobku pisarskim 
ponad 80 książek i kilka tysięcy arty-
kułów prasowych. Kapituła doceniła 
wysoki poziom literacki jego publika-

cji, które niosą ze sobą walor ewan-
gelizacyjny, pomagają współczesnemu 
człowiekowi odkrywać „sacrum”, bu-
dzą sumienie i przyczyniają się do po-
głębienia wrażliwości społecznej.
Clemens Pro Cultura 2018 trafi ł do Boj-
szowskiej Orkiestry „PONTICELLO” 
która w 2017 roku otrzymała Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za szczególną działalność 

artystyczną i propagowanie kultury, 
popularyzuje muzykę i integruje spo-
łeczność powiatu. Uatrakcyjnia swoją 
muzyką lokalne imprezy kulturalne, 
jubileuszowe i obchody świąt narodo-
wych.
Gratulujemy wyróżnienia zaszczytną 
nagrodą i życzymy wielu kolejnych 
sukcesów.

Senator Czesław Ryszka oraz Robert Koźbiał - Dyrektor artystyczny i dyrygent Bojszowskiej Orkiestry „Ponticello”

Źródło: www.powiatbl.pl

Prace nad realizacją zadania pn.: 
„Adaptacja pomieszczeń w budyn-
ku przy ul. Stadionowej 1 na potrze-
by Miejskiego Żłobka w Lędzinach” 
ruszyły już w 2018 r. W okresie do 
30.11.2018 r. została opracowana do-
kumentacja projektowa. W listopadzie 
został złożony wniosek w ramach mi-
nisterialnego programu „MALUCH+”. 
Postępowania administracyjne zostały 
ukończone 27 lutego 2019 r. Gmina po-
wzięła informację o dofi nansowaniu.

Pozyskane środki zewnętrzne 

z programu „MALUCH+” wynoszą 
704 000,00 zł. Ogólny koszt realiza-
cji zadania kształtuje się na poziomie 
886 780,00 zł. Ukończenie inwestycji 
jest przewidziane we wrześniu 2019 r.

Projekt zawiera adaptację drugie-
go piętra w Budynku Przedszkola nr 1 
przy ul. Stadionowej 1. W budynku do 
dyspozycji dzieci i rodziców powstanie 
także winda. W obiekcie przewidzia-
ne są miejsca dla 32 dzieci. Jest jest to 
optymalna ilość jaka była technicznie 
możliwa do zaprojektowania w obiek-

cie. Aktualnie w budynku działa jeszcze 
Miejskie Przedszkole nr 1 oraz Miejski 
Klub Sportowy. 

Założenia główne realizowanej in-
westycji:

• adaptacja istniejących pomiesz-
czeń na II piętrze dla celów żłobka,

• budowa windy,
• wymiana drzwi na klatce schodo-

wej celem dostosowania do wymogów 
ppoż

LĘDZINY OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE - PRACE NAD NOWYM 
ŻŁOBKIEM JUŻ RUSZYŁY
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Mieszkańcy
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WYDARZENIA W MIEŚCIE

II TURNIEJ SŁUŻB RATOWNICZYCH ZA NAMI
Hala Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” po raz drugi zgromadziła 
drużyny przedstawicieli służb ratowniczych. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu 
lędzińskich dzielnicowych Michała Mamonia oraz Daniela Laszczaka o Puchar 
Burmistrza Miasta Lędziny zagrało 6 drużyn. Tak jak w zeszłym roku imprezę roz-
poczęła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie po 
ofi cjalnym przywitaniu przez organizatorów mogły rozpocząć się rozgrywki.

Zawodnikom kibicowali między innymi lędzińscy seniorzy oraz dzieci ze Świetlicy 
Socjoterapeutycznej. Orkiestra wystąpiła także przed budynkiem ORS „Centrum”, 
całemu występowi przysłuchiwał się Sznupek, czyli maskotka Śląskiej Policji. Gra-
tulujemy wszystkim zawodnikom turnieju. Serdeczne podziękowania należą się 
również organizatorom, za tak wspaniałą imprezę.

Wyniki turnieju:
I miejsce - Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego KWK „Piast-Ziemowit”.
II miejsce – Komenda Miejska PSP Tychy
III miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
IV miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
V miejsce – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
VI miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzinach

Gratulujemy!

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH

Prezentujemy sylwetkę Joachima 
Krzyka, który w wyniku konkursu, od 
1 kwietnia 2019 r. piastuje stanowisko 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Lędzinach.

Z instytucjami kultury związany 
jest od ponad 40 lat. Jak sam mówi - 
„Prowadziłem, organizowałem życie 
kulturalne w wielu miastach, takich 
jak Zabrze, Bytom, Gliwice, Piekary 
Śląskie oraz Siemianowice Śląskie.”
Przez ostatnie 4 lata był dyrektorem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świę-
tochłowicach. 

Z wykształcenia jest dyrygentem, 
pracuje także jako menadżer kultury, 
pedagog, nauczyciel oraz wykładow-
ca akademicki. „Przez wiele lat zaj-
mowałem się organizacją imprez 

kulturalnych. Jestem założycielem 
i dyrygentem jednego z najlepszych 
Big Bandów w kraju, który współ-
pracuje z największymi gwiazdami 
polskiej estrady.” 

Big Silesian Band, działający pod 
egidą Polskiego Radia Katowice 
jest profesjonalnym zespołem, któ-
ry mogliśmy zobaczyć między innymi 
w programie Mam Talent. Zespół na 
swoim koncie ma współpracę z wielo-
ma gwiazdami. Należał do nich między 
innymi śp. Zbi-gniew Wodecki.

Zapytaliśmy również o plany do-
tyczące dalszego rozwoju kultury w 
naszym mieście i o przyszłe działania 
realizowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury. 

„Obecnie w naszej rzeczywisto-
ści panuje tendencja, aby miasta 
kreowały swój wizerunek poprzez 
kulturę, a przede wszystkim przez 
wydarzenia kulturalne. Dlatego 
głównym celem Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Lędzinach jest ożywienie 
kulturalne miasta. - i jak mówi dalej 

- Chciałbym, aby miasto kreowało 
wydarzenia kulturalne, aby prężniej 
zaczęła działać sala widowiskowa, 
która będzie przyciągała wieloma 
wydarzeniami. Chciałbym również 
ożywić Plac Farski, który powinien 
stać się centrum życia kulturalnego 
miasta. Kultura powinna być szero-
ko dostępna i spełniać oczekiwania 
mieszkańców.” 

Dyrektor już w pierwszych 
dniach nowej pracy zajął się 
organizacją wydarzenia, na 
które serdecznie zaprasza. 
Bowiem już w najbliższą nie-
dzielę, 14 kwietnia na Placu 
Farskim odbędzie się Jarmark 
Wielkanocny.

„W kolejnych miesiącach 
planujemy więcej imprez 
- bogatszych artystycznie, 
aby dla każdego mieszkań-
ca coś się znalazło. Myślę, 
że spełnię oczekiwania 
mieszkańców, a kultura 
w Lędzinach będzie się na-
dal rozwijała.” 

Pana dyrektora bardzo ser-
decznie witamy w Lędzinach, 
a także życzymy wielu sukce-
sów, samych kreatywnych dni 
oraz masy wspaniałych im-
prez kulturalnych, które będą 
wizytówką naszego miasta.

Burmistrz Krystyna Wróbel wraz z radnymi, na marcowej sesji rady Miasta Lędziny pożegnała Joannę Figurę – Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury, dziękując za jej wkład w rozwój życia kulturalnego Lędzin. Od roku 2008 działała na rzecz naszego miasta, 
organizując liczne, różnorodne i cenione przez mieszkańców formy działań kulturalnych. Dokonania MOK-u na niwie kultury, pod jej 
kierunkiem, były wielokrotnie prezentowane w miejskiej gazecie.

I miejsce - Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego KWK „Piast-Ziemowit”.

V miejsce – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH



Analizując dokonania Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Lędzinach  można by po-
wiedzieć, że brakowało tylko patrona 
szkoły. W związku z tym dyrekcja SP 
4 postanowiła rozpocząć procedurę 
nadania imienia szkole. Wybór patro-
na jest sprawą dużej wagi, dlatego do 
projektu zaangażowano uczniów, na-
uczycieli i lokalną społeczność - w tym 
Radę Rodziców oraz Społeczny Komi-
tet Pomocy Budowy  szkoły w latach 
1986-1989

Szkoła Podstawowa nr 4 poprzez nada-
nie imienia:
• uzyska indywidualną tożsamość wy-
różniającą szkołę spośród innych, 
• promować będzie osobę patrona, 
jego postawę życiową i dokonania, 
• pozyskiwać będzie do współpracy 
instytucje i osoby związane z patro-
nem, 
• działania wychowawcze opierać bę-
dzie na wartościach potwierdzonych 
życiem i działalnością patrona, 
• wzbogaci swoją obrzędowość zwią-
zaną z patronem.
    
Po wielu rozmowach, spotkaniach 
i konsultacjach zaproponowane zostały 
dwie nazwy. Swoje propozycje złożyła 
Rada Rodziców i Społeczny Komitet 
Pomocy Budowy Szkoły. 29 stycznia w 
szkole podstawowej na Goławcu odby-
ło się spotkanie, na którym oba komi-
tety przedstawiły swoje propozycje. 
Przedstawiciele Rady Rodziców oraz 
uczniowie lędzińskiej czwórki, zapro-
ponowali imię „Kawalerów Orderu 
Uśmiechu”. W krótkim wystąpieniu 
przedstawili szkoły, które są nazwane 
właśnie tym imieniem, a także wszyst-
kie korzyści wynikające z dołączenia 
do tego zacnego grona. W prezentacji 
uczestniczyły także uczennice szkoły. 
Społeczny komitet pomocy budowy 
szkoły podstawowej reprezentowany 
był przez pana Tomasza Sklorza oraz 
Edmunda Bryjoka, na zaproszenie obu 
Panów na spotkaniu pojawił się także 
Alojzy Lysko - polski polityk, samo-
rządowiec, nauczyciel górnictwa oraz 

poseł, a także pisarz śląski. Przedsta-
wili oni, w specjalnie przygotowanej 
na tę okazję broszurze, swoją pro-
pozycję nadania imienia św. Barbary. 
W swoim krótkim wykładzie Alojzy 
Lysko przedstawił historyczne aspekty 
nadania właśnie tej nazwy. Opowiadał 
między innymi o silnej tradycji gór-
niczej, o korzeniach lędzińskiej spo-
łeczności i dlaczego postać Świętej 
Barbary jest tak ważna dla wszystkich 
górników. 
Po spotkaniach a także ogłoszeniu obu 

propozycji przeprowadzona została 
ankieta wśród mieszkańców. 

Wyniki referendum:
Liczba osób uczestniczących 
w głosowaniu - 290
1. Za imieniem „Św. Barbara” – 190
2. Za imieniem „Kawalerów Orderu 

Uśmiechu” – 98

Tomasz Sklorz - członek Społecznego Komitetu 
Budowy Szkoły Podstawowej
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WYBÓR PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 4 W LĘDZINACH - GOŁAWCU

17 marca 2019 r. zmarła Renata Zazakowny
kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Szkód Górniczych w Urzędzie Miasta Lędziny. 
Jej pogrzeb odbył się 20 marca 2019 r. w kościele pw. 

Św. Józefa w Mysłowicach
Z największym oddaniem poświęcała się sprawom 

naszej małej ojczyzny. Pozostawiła po sobie 
wspomnienie osoby życzliwej i wrażliwej na 

problemy innych ludzi.

NOWY DOWÓD OSOBISTY 2019. E-DOWÓD JUŻ OD 4 MARCA. 
CZY TRZEBA ZMIENIAĆ DOKUMENTY?

Od 4 marca do użycia weszły nowe 
dowody osobiste - e-dowody. Czy 
oznacza to, że będziemy musieli 
zmieniać swoje dotychczasowe 
dokumenty potwierdzające 
tożsamość? Dowiedz się, czym jest 
e-dowód, jak działa i co
nowego zapewnia. 
Dowody osobiste, wydawane na 
podstawie wniosków złożonych od 4 
marca 2019 r., mają warstwę elek-
troniczną. Jeśli Twój dowód jest na-
dal ważny, nie musisz go wymieniać.

Co nowego?
E-dowód, bo tak nazywamy dowód 
osobisty z warstwą elektroniczną, bę-
dzie posiadał wszystkie dotychczaso-
we funkcje dowodu osobistego. Będzie 
potwierdzał tożsamość i obywatelstwo 
właściciela dokumentu oraz uprawniał 
– w takim samym zakresie jak obecnie 
– do przekraczania niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektro-
nicznej, osoby zainteresowane będą 
mogły używać e-dowodu do elektro-
nicznej komunikacji z administracją pu-
bliczną i innymi podmiotami. E-dowód 
umożliwia m.in.:
• logowanie się do portali administracji 
publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie doku-
mentów (podpis osobisty).
• korzystanie z automatycznych bra-
mek granicznych np. na lotniskach.

Użycie warstwy elektronicznej do-
wodu osobistego będzie możliwe po 
przyłożeniu dokumentu do czytnika – 
w podobny sposób korzystamy obec-
nie np. z kart płatniczych.

Wymiana dowodów nie jest obo-
wiązkowa. Nie musisz wnioskować 
o nowy dokument, jeśli Twój dowód 
jest nadal ważny. Podobnie jak do-
wody, z których obecnie korzystamy, 
e-dowód będzie ważny przez 10 lat.
Jeżeli Twój dowód stracił ważność na 
początku marca lub później i złożysz 
wniosek o nowy dokument, nie bę-
dziesz musiał uaktywniać warstwy 
elektronicznej przy jego odbiorze – 
można to zrobić później, w dowolnym 
momencie.
Pragniemy przypomnieć, że wniosek 
o wydanie dowodu osobistego jest 
wolny od opłat. Brak ważnego dowo-
du osobistego, wiąże się z brakiem 
możliwości potwierdzenia tożsamości 

w różnych instytucjach, czy też zała-
twienia spraw m.in. w banku. Wniosek 
o wydanie dowodu osobistego można 
złożyć: 
1. Osobiście w organie dowolnej gminy 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej
2. Drogą elektroniczną przy pomocy 
skrzynki kontaktowej PeUP opatrując 
dokumenty kwalifi kowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem po-
twierdzonym profi lem zaufanym ePU-
AP 
3. Poprzez stronę internetową www.
obywatel.gov.pl(aby złożyć wniosek 
poprzez stronę internetową należy:– 
wejść w zakładkę uzyskaj dowód oso-
bisty,– wybrać opcję przez Internet, – 
złóż wniosek o dowód osobisty)

Dowód osobisty odbiera się oso-
biście w organie gminy, w którym 
wniosek został złożony lub przesła-
ny.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

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.
Burmistrz Miasta Lędziny

Szanowni MIESZKAŃCY

WSPOMNIENIE O RENACIE ZAZAKOWNY

problemy innych ludzi.
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ATRAKCYJNA MAJÓWKA RODZINNA 2019 W ORS „CENTRUM”

Wśród odznaczonych była także 
pani Joanna Gałązka, która otrzymała 
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUG. 

Pani Joanna mieszka w Lędzinach, 
Brązowy Krzyż Zasług otrzymała jako 
zasłużona w działalności charytatyw-
nej, społecznej oraz pracy zawodo-
wej. Z działalnością charytatywno-
-opiekuńczą w Caritas Archidiecezji 
Katowickiej związana od 2006 roku. 
Początkowo pracowała jako doradca 
zawodowy Osób Niepełnosprawnych 
w Centrali Caritas. Od 2008 roku 
związana z Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej Ośrodkiem Święta Faustyna w 
Tychach, gdzie pełni funkcję Z-cy Dy-
rektora oraz Gł. Księgowego. W życiu 
prywatnym od 14 lat pomaga w opiece 
nad porażonym czterkończynowo Tatą. 

LĘDZINIANKA NAGRODZONA 
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28 marca na VII sesji Rady Miasta Pani Joanna otrzymała o� cjalne gratula-
cje i życzenia dalszej realizacji w działalności charytatywnej.

MIĘDZYNARODOWY SUKCES LĘDZINIANKI
Karolina Wojtkiewicz, to 26-letnia mieszkanka Lędzin. Swoje umiejętności i edukację rozwijała jako � orysta oraz 
technik administracji w Krakowie. Karolina od urodzenia nie słyszy, jednak to nie przeszkodziło jej by spełniać 
swoje marzenia.

W jej sercu od zawsze królował 
sport. Równolegle do swojej eduka-
cji rozwijała się intensywnie sporto-
wo w dziedzinie żeńskiej piłki nożnej. 
W 2013 roku została zakwalifi kowa-
na do Reprezentacji Polski Kobiet 
Niesłyszących. Wraz z reprezentacją 
uczestniczyła w Mistrzostwach Euro-
py w piłce nożnej osób niesłyszących 
w Niemczech w roku 2014, gdzie zdo-
były brązowy medal. W roku 2018 od-

były się następne Mistrzostwa Europy 
w Finlandii, tym razem w piłce nożnej 
halowej gdzie nasza reprezentacja zdo-
była złoty medal – Mistrza Europy. Ze 
względu na brak Klubów sportowych, 
które przyjmują osoby niesłyszące 
Karolina trenuje w Gliwicach, w klu-
bie sportowym MIG, z którego została 
wypożyczona na rok do Klubu sporto-
wego KORONA – Szczecin.

Jest to niewątpliwie sukces dla Pol-
ski, a dla Karoliny osobisty sukces jako 

mieszkanki Lędzin. Wszystkie zwy-
cięstwa, a także zapał Karoliny, jest 
powodem do dumy dla całej gminy, 
zważywszy na to ile przeszkód i barier 
musiała pokonać, aby to osiągnięcie 
było możliwe. Karolina jest bardzo am-
bitna i chętna do dalszych treningów 
i pracy nad sobą, wierzymy, że jej 
wspaniałe osiągnięcia nie są ostatnimi i 
jeszcze wiele sukcesów przed nią.

ANTYODOROWA KOALICJA METROPOLII - SPOTKANIE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Konferencję prasową zwołał prezy-
dent Siemianowic Śląskich - Pan Rafał 
Piecha. Jednym z powodów zwołania 
konferencji jest proces legislacyjny 
nowego rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska. W czerwcu ubiegłego roku 
złożony do niego został apel oraz pe-
tycja antyodorowa mieszkańców wielu 
miast Metropolii. Złożony w niej po-
stulat dotyczył magazynowania odpa-
dów uciążliwych odorowo wyłącznie 
w zamkniętych halach. 
Na spotkaniu trwały także rozmowy 
dotyczące samorządowej propozycji 
uszczelnienia zapisów w ostatniej no-
weli ustawy o odpadach z 5 września 
2018 roku, w której znalazły się zapi-

sy o e-monitoringu obrotu odpadami. 
Włodarze miast już teraz rozmawiają 
na temat wprowadzenia pełnej kontro-
li pojazdów obsługujących transport 
odpadów od miejsca ich powstania 
do instalacji końcowej. Wprowadzony 
w pojazdach GPS miałby informować 
o dokładnych pozycjach samochodów 
na terenie miast, a także w miejscach 
ich postojów.
Propozycje przedstawione Premierowi 
RP stanowiące potencjalne rozwiąza-
nie patologicznej sytuacji może być 
wprowadzenie następujących zmian 
w polskim prawie:

1. Utworzenie centralnego rejestru po-
jazdów online, monitorującego w cza-

sie rzeczywistym trasę przejazdu.
2. Wprowadzenie obowiązkowej re-
jestracji kierowców i pojazdów uży-
wanych do transportu odpadów 
z wymogiem instalacji lokalizatora 
GPS, którego posiadanie i rejestra-
cja w systemie online warunkowało-
by możliwość legalnego świadczenia 
usługi transportu odpadów.

3. Wprowadzenie analogicznej do 
JPK_VAT, Jednolitej_Karty_Obiegu_
Odpadu, zawierającej pełną informację 
na temat miejsca, ilości i typu powsta-
nia odpadu, jego odbiorcy fi nalnego 
i pośredników uczestniczących w pro-
cesie transportu.

5 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uro-
czystość wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał medale zasłużonym mieszkańcom województwa śląskiego 
w działalności charytatywnej, społecznej oraz w pracy zawodowej. W jego 
imieniu odznaczenia wręczył wyróżnionym wicewojewoda śląski Robert 
Magdziarz.

Karolina Wojtkiewicz czwarta od lewej, drugi rząd

W trakcie weekendu majowego w ORS atrakcją 
będzie od dnia 27.04.2019 do 05.05.2019r. wod-
ne tory przeszkód, z których będzie można korzy-
stać według poniższego harmonogramu:
TORY WODNE OD 27.04 DO 05.05.2019
SOBOTA 27.04.2019 09.00 - 21.30
- AQUA AEROBIC  09.15 – 10.15
- TORY WODNE 12.00 – 19.00
NIEDZIELA 28.04.2019  09.00-21.30
- AQUA AEROBIC RODZINNY    09.15 – 10.15
- TORY WODNE 10.15 – 18.00
PONIEDZIAŁEK 29.04.2019 14.30 -16.20
- AQUA AEROBIC  10.00 – 11.00
- TORY WODNE  14.30-16.20
WTOREK 30.04.2019 14.00-21.30
SENIOR 13.00-14-00
TORY WODNE 14.00 – 18.00
ŚRODA 01.05.2019 09.00-21.30
TORY WODNE 9.00 – 18.00

CZWARTEK 02.05.2019 9.00-21.30
TORY WODNE 09.00 – 18.00
PIĄTEK 03.05.2019 9.00-21.30
AQUA AEROBIC 10.00 – 11.00
TORY WODNE 11.00 – 18.00
SOBOTA 04.05.2019 09.00-21.30
AQUA AEROBIC     09.15 – 10.15
TORY WODNE 12.00 – 19.00
NIEDZIELA 05.05.2019  09.00-21.30
AQUA AEROBIC RODZINNY  09.15 – 10.15
TORY WODNE  10.15 – 18.00
PROMOCYJNE WEJŚCIA:
Dzieci uczące się w szkołach Lędzińskich oraz za-
mieszkałe w Lędzinach mogą korzystać z atrakcji 
w cenie biletu za godzinę w kwocie  4.00 zł 
(wejście z legitymacją szkolną lub innym doku-
mentem potwierdzającym  adres zamieszkania), 
rodzic/opiekun wejścia w cenie biletu ulgowego- 
8.00 zł.
ZAPRASZAMY!
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SPORT
PIERWSZA ÓSEMKA – NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI

Piłkarki Akademii Sportu KSB Lędziny wracają z warszawskiego turnieju � nałów futsalowych Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski do lat 14 w Warszawie – z ósmym miejscem. Po początkowym niedosycie można poczuć dumę z 
lędzińskich zawodniczek. Tym bardziej, że za już rok będzie szansa zawalczyć o coś więcej.

Przypomnijmy: większość piłkarek 
KSB to roczniki 2005 i 2006. W tur-
nieju walczyły jak równy z równym ze 
starszymi rywalkami z rocznika 2004. 
Łatwo przewidzieć, że te doświadcze-
nia mogą procentować. Już teraz prze-
brnięcie przez niełatwe, dwuetapowe 
kwalifi kacje i wejście na szczebel ośmiu 
najlepszych ekip w kraju należy odno-
tować jako sukces. 

Szczególnie udany był pierwszy 
dzień turnieju (2 marca), w którym 
reprezentujące Lędziny nastolatki wy-
szły z grupy po bardzo dobrej grze. 
W meczu otwierającym turniej, zre-
misowały z Pogonią Tczew. Rywalki z 
Tczewa miały w tym spotkaniu swoje 
okazje, ale na posterunku lędzińskiej 
bramki dzielnie radziła sobie Karolina 
Pułczyńska – nieprzypadkowo wybra-

na przez organizatorów najlepszą za-
wodniczką tego pojedynku. W drugim 
grupowym meczu, KSB zdecydowanie 
pokonał gospodarzy turnieju – AZS 
UW Warszawa 3:0. Do bramki trafi ały: 
Zofi a Tuszyńska, Emilia Warelis oraz 
Zuzanna Zdan a MVP meczu została 
Martyna Gąsiorek. Dwa mecze grupo-
we pozwoliły zameldować się w nie-
dzielnych ćwierćfi nałach. 

Niedzielna część turnieju wypa-
dła dla piłkarek z Lędzin słabiej. W 
ćwierćfi nale piłkarki z Lędzin przegra-
ły 2:3 z UKS SMS Łódź a dwa trafi enia 
odnotowała Emilia Warelis. W kolej-
nym meczu lędziński zespół przegrał 
0:1 z Football Success Academy Kra-
ków. Ostatni mecz turnieju decydował 
o miejscach 7-8. Starcie zakończyło się 
bezbramkowym remisem i o rozstrzy-
gnięciu zadecydowała seria rzutów 

karnych. Te lepiej wykonywały piłkarki 
SWD Wodzisław Śląski. O wyrówna-
nym poziomie tego meczu świadczy 
jednak fakt, że za najlepszą zawodnicz-
kę uznana została Emilia Warelis. 

Trzeba podkreślić, że wszystkie 
spotkania rozgrywane przez Akade-
mię Sportu KSB Lędziny były bardzo 
wyrównane a o porażkach decydowała 
różnica jednej bramki (lub nawet rzuty 
karne). – Ósme miejsce przyjmujemy 
z pokorą, mając świadomość, że sam 
awans do turnieju głównego był sporą 
niespodzianką. To tylko zmotywuje nas 
do dalszej pracy, by spróbować swo-
ich sił za rok – komentuje prezes KSB, 
Krzysztof Berger. Na koniec dodajmy, 
że zawodniczki były wspierane w sto-
licy przez grupę rodziców – którzy są 
jednocześnie najwierniejszymi kibicami 
drużyny.

MIĘDZYNARODOWY TYTUŁ SZACHOWY 
DLA WYCHOWANKA „GÓRNIKA LĘDZINY”

Pierwszy w historii powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego międzynarodowy 
tytuł szachowy dla wychowanka Gór-
nika Lędziny Radosława Dzierżaka, 
który obecnie jest kapitanem pierw-
szoligowego, katowickiego klubu UKS 
21 Podlesie. 27 lutego Radkowi został 
nadany tytuł Mistrza FIDE przez Mię-
dzynarodową Federację Szachową. 
Jest to trzeci pod względem ważności 
tytuł po arcymistrzu i mistrzu między-

narodowym. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! Ponadto również 
duże wyróżnienie spotkało klub Gór-
nik Lędziny, który w tym sezonie weź-
mie udział w Ekstralidze Drużynowych 
Mistrzostw Śląska w szachach! W roz-
grywkach tych bierze udział 10 najlep-
szych drużyn województwa śląskiego, 
a wśród nich zespoły należące do naj-
lepszych w kraju, w szeregach których 
można znaleźć arcymistrzów i mistrzów 
międzynarodowych.

SIATKARZE Z LĘDZIN ZAGRALI W ANDRYCHOWIE
W pierwszym z serii organizowanych przez � rm WINTION siatkarskich turniejów amatorów 
drużyna z Lędzin - ACE Bissell K.S. Volley Lędziny Centrum zajęli drugie miejsce.

2 kwietnia amatorzy siatkówki spo-
tkali się w Andrychowie na pierwszych 
zawodach organizowanych przez fi rmę 
WINTION. Jak podkreślali uczestnicy 
oraz goście poziom organizacyjny jak 
i sportowy zawodów był na bardzo 
wysokim poziomie. Wszystkie mecze 
turniejowe rozgrywane były w hali 

sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Polskich Noblistów oraz im. Tadeusza 
Szlagora miejscowego klubu MKS. Po 
serii wyczerpujących meczy pierwsze 
miejsce zdobył zespół Neobrand Vol-
ley Białystok. Nasi siatkarze na podium 
stanęli zaraz za nimi. Za grę uczestni-
kom podziękował i pogratulował Wi-
ceprezes PZPS, Paweł Wachowiak, 

który podczas turnieju towarzyszył 
zawodnikom. Organizatorzy wydarze-
nia zapewniają, kolejne edycje turnie-
ju nie tylko w Andrychowie, ale także 
w innych miastach Polski. Wierzymy, 
że drużyna ACE BISSELL K.S Volley 
Lędziny Centrum jeszcze nie raz stanie 
na podium, prezentując bardzo wysoki 
poziom. 

fot. organizator | fi rma WINTION

MKS LĘDZINY Z TRZECIĄ WYGRANĄ Z RZĘDU!

Dobre wieści napłynęły z Woli, gdzie 
MKS Lędziny sięgnął po trzecie kolej-
ne ligowe zwycięstwo! Lędzinianie po 
bramce Grzegorza Kostrzewy z 78 mi-
nuty spotkania zwyciężyli miejscowe-
go Sokoła 1:0 (0:0).

Sokół: Kołek – Faruga (Tomala 81), 
Bula, Wyrobek, Lendzion, Michalski, 
Kudyba, Kula (Pochopień 63), Pala 
(Szmidt 78), Stawowy (Porczyński 64), 

Krawczyk;
MKS: Kuchta – Józefus, Ingram, Mi-

kolasz, Nowrocki, Pusty, Kut (M.Nagi 
66), Gardawski, Zygma, Kostrzewa 
(Malicki 90), Turczyński (Sieradzki 90). 
Obecnie Lędzinianie zajmują 6 miej-
sce z 34 punktami na koncie, a już w 
najbliższą sobotę  (13.04) rozegrają 
derbowy mecz z Pogonią Imielin o go-
dzinie 17.00 na stadionie w Lędzinach. 

Serdecznie zapraszamy.

ŚWIETNY WEEKEND NASZYCH ŻACZKÓW

W sobotę i niedzielę dwie drużyny 
żaków Mks-u Lędziny(roczniki 2010 i 
młodsi) rozegrały turnieje:

- w sobotnim który odbył się w Bie-
runiu najmłodsi zawodnicy MKS-u Lę-
dziny pokonali Polonię GKS Tychy oraz 

nieznacznie ulegli Gol-owi Bieruń 4:5.
- w niedzielę już w Lędzinach gru-

pa Adriana Szwedy nie miała sobie 
równych pokonując wysoko Leśnika 
Kobiór, Grom Świerczyniec oraz Znicz 
Jankowice.
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INWESTYCJE W LĘDZINACH

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w budynku OSP
Zakres zadania: W ramach zadania wykonane zostały pomieszczenia pryszniców, w któ-
rych  powstały kabiny prysznicowe, umywalki , ogrzewanie podłogowe, podwieszane sufi ty 
wraz z pozostała armaturą. W ramach remontu powstało także pomieszczenie szatni oraz 
korytarz.
Wartość inwestycji: 64 876,08 zł 
Wykonawca: „Bogdan Kościelniak Usługi Remontowo-Budowlane”

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej 
przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach
Zakres zadania: Wykonanie termomodernizacji budynku. W ramach zadania przewiduje 
się m.in.: wykonanie docieplenia części ścian piwnicznych, wykonanie docieplenia ścian 
zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wykonanie nowej warstwy fakturowej elewacji, 
docieplenie dachów wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachowego, remont przewodów 
kominowych ponad dachem, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę obróbek blachar-
skich, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłami gazowymi oraz zasobni-
kami ciepłej wody użytkowej.
Wszystkie roboty budowlane konieczne do wykonania, stanowiące szczegółowy opis przed-
miotu zamówienia, zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
Wartość inwestycji: 1 746 600,00 zł
Wykonawca: Dan-pol sp. z o.o.

Nazwa zadania: Budowa przedszkola.
Zakres zadania: Trwają prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku przed-
szkola. Wykonawca wykonał instalacje ulegające zakryciu, na etapie końcowym jest wyko-
nanie tynków wewnętrznych oraz podkładów pod posadzki.
Wartość Inwestycji: 4 921 390,37 zł
Wykonawca: FU AGA

Pozostałe inwestycje realizowane przez Gminę Lędziny:

• Budowa drogi gminnej ul. Blych - złożony wniosek na dofi nan-
sowanie do funduszu dróg samorządowych. Planowana reali-
zacja 2019-2020.

• Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna - dokumentacja pro-
jektowa - Trwają prace projektowe. 

• Budowa drogi ul. Hołdunowska „boczna” z włączeniem do 
ul. Gwarków - Trwają prace projektowe

• Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej - dokumentacja 
projektowa - Trwają prace projektowe

• Przebudowa drogi oraz budowa chodnika do ośrodka zdrowia 
przy ul. Fredry - wyłoniony został wykonawca PPHU Bal-mar 
Bojszowy. Kwota 60 885 zł.

• Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1

• Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Lędzinach 

• Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Gwarków
• Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pade-

rewskiego od ul. Małkowiec do ul. Pokoju - dokumentacja 
projektowa

• Przebudowa stadionu MKS Lędziny - dokumentacja
• Przebudowa drogi gminnej ul. Zabytkowa w zakresie budowy 

chodnika i oświetlenia drogowego.
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RADA MIASTA LĘDZINY ZABLOKOWAŁA WYMIANĘ 
WODOCIĄGU W UL. KONTNEGO

Powiat, przy fi nansowym współ-
udziale Gminy Lędziny, prowadzi re-
mont ul. Wygody i Kontnego. Prace 
są wykonywane w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019”. 
Powiat skoordynował harmonogram 
prac drogowych z wymianą wodocią-
gów, którą prowadziło RPWiK z Ty-
chów. Remonty były fi nansowane przez 
RPWiK. Pojawił się jednak problem. 
Jak poinformował Starosta Bernard 
Bednorz, Powiat otrzymał negatywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która uniemożliwiła Powiatowi 
zapłacenie za wymianę dalszej części 
rurociągu w ul. Kontnego.

„Z prawnego punktu widzenia � -
nansowanie budowy wodociągu nie 
jest zadaniem własnym Powiatu. 
W związku z powyższym brak ja-
kichkolwiek podstaw prawnych do 
s� nansowania wymiany wodociągu 
na ul. Kontnego przez powiat.” - ko-
mentuje Bernard Bednorz - Starosta 
Powiatu Bieruńsko-lędzińskiego. 

Aby nie dopuścić do sytuacji, że na 
starą instalację wodociągową będzie 
kładziona nowa, kosztowna nakładka 
asfaltowa, przedstawiciele  RPWiK 

zaproponowali zamianę inwestycji. 
W tym planie miasto wzięło na siebie 
przebudowę wodociągu w ul. 30-le-
cia, a RPWiK uwolnione w ten sposób 
środki miało przeznaczyć na wymianę 
dalszej części rurociągu w ul. Kontne-
go. Na taki plan 9 radnych  nie wyraziło 
zgody.

„Zablokowanie przez Radę Mia-
sta Lędziny wymiany wodociągu w 
ul. Kontnego zmusza wykonawcę 
drogi do nałożenia nowej nakład-
ki asfaltowej na stare rurociągi. W 
oczywisty sposób nie będziemy jako 
Powiat ponosili odpowiedzialności 
za skutki takiej decyzji lędzińskich 
radnych. Awarie, które mogą wy-
stąpić podczas utwardzania drogi, 
spowodują wysokie koszty ich usu-
wania. A te w ostatecznym rozra-
chunku poniosą wszyscy mieszkań-
cy Lędzin.” - komentuje Kazimierz 
Chajdas - członek Zarządu Powiatu 
odpowiedzialny za powiatowe inwe-
stycje drogowe

Od lat Gmina Lędziny i RPWiK 
wspólnie realizują plan rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych. 
Remonty mają na celu zmniejszenie 
strat wody, a przez to obniżenie stawki 

za jej dostarczanie. Współpraca Lędzin 
i RPWiK w Tychach, polegająca na 
zamianie inwestycji, miała miejsce już 
w poprzedniej kadencji. Dzięki temu, 
że miasto wzięło na siebie przebudo-
wę wodociągu w ul. Lewandowskiej, 
RPWiK wykonało  hydroforownię  na 
Klimoncie. W efekcie tego współdzia-
łania z hydrantu przy kościele i z kranu 
w zakrystii popłynęła woda. 

Radni na posiedzeniu komisji  Go-
spodarki Miejskiej nie sprzeciwiali się 
korekcie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych w Gminie Lędziny na lata 2018-
2024. Także podczas specjalnie zorga-
nizowanego spotkania mieli możliwość 
uzyskania szczegółowych informacji 
od przedstawicieli RPWiK w Tychach. 

„Podczas naszego spotkania z 
radnymi miasta Lędziny podkre-
ślaliśmy, że pozostawienie w ziemi 
wyeksploatowanych, starych wodo-
ciągów w ul. Kontnego będzie, w 
przypadku ich awarii lub konieczno-
ści wymiany, skutkowało nadmiernie 
kosztownymi pracami inżynieryjny-
mi. Np. odtworzenie uszkodzonego, 
specjalnego, czerwonego asfaltu, 
spowoduje automatyczny wzrost 
kosztów, w stosunku do przecięt-

nego kosztu odtworzenia standar-
dowej nawierzchni. Taka sytuacja 
wpłynie negatywnie na koszty eks-
ploatacji sieci wodociągowej, co w 
naturalny sposób odbije się na wy-
sokości ceny wody w Lędzinach.” 
- komentuje Krzysztof Zalwowski - 
Prezes Zarządu RPWiK.

Jak głosowali przedstawiciele 
mieszkańców w Radzie Miasta 
Lędziny?

Korektę wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych w Gminie Lędziny na lata 
2018-2024, czyli de facto wymianę wo-
dociągu w ul. Kontnego poparło 5 rad-
nych: Tadeusz Ingram,  Hubert Handy, 

Bogusław Noras, Bogumiła Stolecka i 
Paweł Wanot. 

Wymiany wodociągu w ul. Kontne-
go nie poparło 9 radnych: Maria Głos, 
Karol Kolny, Tomasz Kostyra, Łukasz 
Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Szymon 
Simonicz, Edward Urbańczyk, Anna 
Wysocka i Sebastian Zimnal. Na sesji 
nie był obecny Bogusław Dzierżak.

Taki jest efekt braku zgody Rady Miasta Lędziny na korektę wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Lędziny na lata 2018-2024. Trzeba dodać, że 
radni na komisjach wyrazili pozytywną opinię co do tej korekty. 

RADA MIASTA LĘDZINY PRZECIWNA ZMIANOM 
NA TARGOWISKU MIEJSKIM

Propozycja „Programu naprawczego w celu ratowania Targowiska Miejskiego i zapewnienia pracy pracownikom Miejskiego Zarządu Budynków 
w Urzędzie Miasta” przedstawiona przez burmistrz Krystynę Wróbel nie została zaakceptowana przez Radę Miasta Lędziny.

Plan Burmistrz Miasta wynikał z od-
powiedzialnej troski o dalsze funk-
cjonowanie Targowiska Miejskiego, 
o zapewnienie dalszej pracy osób za-
trudnionych w MZB, a także o wyko-
nywanie innych zadań MZB zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkańców Lędzin.
Pakiet działań, które zaproponowała 
Burmistrz Lędzin był następujący:

1. Przeniesienie pracowników Miej-
skiego Zarządu Budynków w struk-
tury Urzędu Miasta z zachowaniem 
całego uposażenia,
2. Otwarcie płyty targowej przez 6 
a nie 2 dni w tygodniu, przy pozo-
stawieniu dwóch dni targowych w 
czwartki i soboty,
3. Zmniejszenie opłat targowych do 
stawek rynkowych obowiązujących 
w innych gminach,
4. Przeprowadzenie remontów zgła-
szanych przez mieszkańców i wy-
stawców,

5. Stworzenie dodatkowych miejsc 
parkingowych.

Był on możliwy do zrealizowania tyl-
ko w przypadku przyjęcia przez Radę 
Miasta Lędziny uchwały „Przekształ-
cenie jednostki budżetowej pod nazwą 
Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach, 
poprzez jego likwidację i włączenie w 
struktury Urzędu Miasta w Lędzinach”. 
Radni tę uchwałę odrzucili.
Konieczność podjęcia działań napraw-
czych pojawiła się po analizie rocznych 
sprawozdań fi nansowych MZB. Wnio-
ski są bardzo niepokojące. Wpływy z 
opłaty targowej, rezerwacyjnej i eks-
ploatacyjnej Targowiska Miejskiego 
zmniejszyły się na przestrzeni 4 lat o 
około 66 tys. zł. Niepokojący spadek 
tych wpływów – bo aż o około  41 tys. 
zł – nastąpił w roku 2018. Ostatecznie 
w zeszłym roku wpływy z targowiska 
wyniosły około 601 tys. zł.
Koszty osobowe przeznaczone na 
wynagrodzenia w roku 2018 wynio-
sły około 548.480 zł. Oznacza to, że 
przy dalszym, przewidywanym spad-
ku wpływów z targowiska już w roku 
bieżącym, obie kwoty przestaną się bi-
lansować i do płac pracowników MZB 
trzeba będzie dokładać z podatków 
płaconych przez mieszkańców. A nie 
taki był cel, który przyświecał w roku 

2014 Radzie Miasta Lędziny, która po-
wołała jednostkę budżetową Miejski 
Zarząd Budynków w miejsce zlikwido-
wanej Kuchni Miejskiej.

Różnica między zrealizowanymi do-
chodami i wydatkami Miejskiego Za-
rządu Budynków w latach 2015 – 2018 
spadła z kwoty ok. 424 tys. zł w roku 
2015, do kwoty ok. 20 tys. zł w roku 
2018 czyli aż o ok. 95%. Największy 
spadek „rok do roku” nastąpił w roku 
2018, bo aż o ponad 157 tys. zł czyli o 
ok. 89% w stosunku do roku 2017.
Czy w tej sytuacji może dziwić ini-
cjatywa burmistrz Krystyny Wróbel, 
żeby problemem Miejskiego Zarządu 
Budynków zająć się poważnie? Zapro-
ponowany przeze nią program napraw-
czy, był jedynym, który zafunkcjonował 
w przestrzeni publicznej. Zdaniem Bur-
mistrz Miasta przeznaczenie środków 
zaoszczędzonych przez przeniesienie 
pracowników MZB w struktury Urzędu 
Miasta, na podniesienie atrakcyjności 
Targowiska Miejskiego jest jak najbar-
dziej uzasadnione. 
Radni odrzucili wniosek zgłoszony 
przez Tadeusza Ingrama, aby proble-
mem MZB zajęła się Komisja Rewizyjna 
Rady Miasta Lędziny. 

Jak głosowali przedstawiciele 
mieszkańców w Radzie Miasta Lę-
dziny?
Uchwałę o „Przekształceniu jednostki 
budżetowej pod nazwą Miejski Za-
rząd Budynków w Lędzinach, poprzez 
jego likwidację i włączenie w struktu-
ry Urzędu Miasta w Lędzinach”, czyli 
de facto „Program naprawczy w celu 
ratowania Targowiska Miejskiego i 
zapewnienia pracy pracownikom Miej-

skiego Zarządu Budynków w Urzędzie 
Miasta” poparło 4 radnych: Tadeusz 
Ingram, Bogusław Dzierżak, Bogusław 
Noras i Bogumiła Stolecka. 
Zmian w funkcjonowaniu Targowiska 
Miejskiego nie poparło 11 radnych: 
Maria Głos, Paweł Wanot, Hubert 
Handy, Karol Kolny, Tomasz Kostyra, 
Łukasz Kuczek, Elżbieta Ostrowska, 
Szymon Simonicz, Edward Urbańczyk, 
Anna Wysocka i Sebastian Zimnal. 
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KOLEJNE FERIE ZA NAMI
Gmina Lędziny po raz kolejny była organizatorem II edycji Ferii Zimowych „Zdrowa Zima” dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. 
W tym czasie na terenie Gminy wszystkie lędzińskie dzieci, w tym uczące się poza lędzinami mogły za darmo skorzystać ze wszystkich przygotowanych 
atrakcji promujących zdrowy tryb życia.

Z zajęć można było korzystać m.in. 
w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym 
„Centrum”, Miejskim Ośrodku Kultury 
oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej. Za-
jęcia obejmowały zakres począwszy od 
kulturalno–rozrywkowych, przez teatr, 
po zawody sportowe i imprezy rekre-
acyjne. W piątek 22 marca w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbyła się zabawa 
karnawałowa z DJ’em. Również w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach 

dzieci wykonywały maski oraz stroje 
karnawałowe, po wszystkich przygo-
towaniach odbyła się zabawa taneczna. 
Podsumowanie połączone z uroczystym 
zakończeniem Ferii odbyło się także 
w ORS „Centrum”. Wszyscy uczest-
niczący w zajęciach organizowanych 
przez ORS zjawili się w hali sportowej, 
w której wręczone zostały nagrody oraz 
pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo 
w zajęciach. Podczas tegorocznej II 
Edycji Ferii Zimowych, ORS Centrum 

gościło liczną grupę dzieci i młodzieży 
lędzińskiej, która mogła aktywnie spę-
dzać wolny czas, uczestnicząc w zróżni-
cowanych zajęciach.

Podczas ferii zimowych przeżyto 
mnóstwo zabawnych chwil, wyniesiono 
dużo ciekawych pomysłów i nowych 
umiejętności.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i zapraszamy za rok. 
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ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w 
życie istotna zmiana w ustawie z 
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z 
późn. zm.) – od tego dnia o przyzna-
nie Karty Dużej Rodziny będą mogli 
ubiegać się nie tylko członkowie ro-
dzin, w których w chwili składania 
wniosku co najmniej troje dzieci 
spełnia warunki ustawy, ale również 
rodzice i małżonkowie rodziców, 
którzy mieli na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci, bez względu na 
wiek tych dzieci w chwili składania 
wniosku. 

Wnioski można składać w Wydziale 
Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdro-
wia Urzędu Miasta Lędziny (pok. 
109) w godzinach pracy urzędu. 
Dodatkowych informacji można uzy-
skać pod numerem 
tel. 32 216-65-11 wew. 114.

Wniosek można również złożyć 
elektronicznie, za pośrednictwem 
Platformy Informacyjno-Usługowej 
Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).
 Aby móc składać wnioski elektro-
nicznie konieczne jest posiadanie 
podpisu elektronicznego lub bez-
płatnego profi lu zaufanego.

INFORMACJAMALUCHY W URZĘDZIE MIASTA 

Po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy 
Lędzin odwiedzili Urząd Miasta. Tym 
razem na spotkanie z Burmistrz Miasta 
przybyły dzieci urodzone pod koniec 
stycznia oraz w lutym 2019 roku. 

Na spotkanie przybyła piątka ma-
luszków oraz ich rodzice i rodzeństwo. 
Tak jak podczas ostatniego spotkania 
rodzice mogli poznać się nawzajem, 
porozmawiać oraz wymienić się do-
świadczeniami związanymi z przyj-
ściem na świat ich malutkich pociech. 

Gratulujemy rodzicom pięknych, uro-
czych i spokojnych dzieci oraz dzięku-
jemy za przybycie. Naszym najmłod-
szym mieszkańcom zaś, życzymy wiele 
zdrowia i dużo snu, aby w tym czasie 
rośli zdrowo i cieszyli się każdym 
dniem. Witamy was w Lędzinach!

KOBIETA W BIZNESIE - EDYTA PRZYBYŁEK

Wiele osób w Lędzinach zna Edytę 
Przybyłek, jeszcze więcej zna jej kan-
celarię. Jak sama mówi - „Jedna dziew-
czyna stworzyła fi rmę, którą weszła na 
ciężki i hermetyczny rynek. Pokazała 
możliwości małej fi rmy.” „Małej” fi rmy, 
która 8 marca świętowała swoje 6 uro-
dziny, a znana jest już nie tylko w Pol-
sce, ale także na całym świecie.
Firma, którą prowadzi startowała w jej 
domu w Lędzinach, to tam przyjmowa-
ła pierwszych klientów. W niej właśnie 
mieszkańcy m.in. Lędzin mogli uzyskać 
porady prawne. Jednak dla Pani Edyty 
od początku ważne było budowanie 
świadomej i ogólnoświatowej marki, 
która stawia nie tylko na klientów indy-
widualnych, ale także zapewnia obsłu-
gę prawną wielkim przedsiębiorstwom.
Budowanie marki IURISCO na arenie 
międzynarodowej trwa już od wielu lat. 
„W październiku 2018 uczestniczyli-
śmy w PAIH EXPO I Forum wsparcia 
polskiego biznesu na granicą. Duża 
impreza o charakterze międzynaro-
dowym. W forum wzięli udział przed-
stawiciele fi rm i instytucji rządowych 

wspierających przedsiębiorców z wielu 
krajów z całego świata min. USA, Zjed-
noczone Emiraty Arabskie oraz niemal 
wszystkie kraje europejskie. Kolejnym 
wydarzeniem, w którym uczestniczyli-
śmy w grudniu 2018 było GoAfrica Fo-
rum 2018 - wydarzenie odbywające się 
w Wiedniu, ma na celu wsparcie tech-
nologiczne dla kontynentu afrykań-
skiego. Uczestnikami forum było wiele 
fi rm, zainteresowanych dostarczaniem 
swoich produktów bądź usług do 
Afryki. Nasza kancelaria, prowadziła 
rozmowy z fi rmami w zakresie obsługi 
prawnej nie tylko w zakresie w wejścia 
na rynek afrykański, ale również innych 
działań.” - mówi nam Edyta Przybyłek. 
W marcu tego roku jej fi rma uczestni-
czyła w 6th Middle East Pharma Cold 
Chain Congress w Dubaju.
Jest to kongres poświęcony zimnemu 
łańcuchowi dostaw produktów far-
maceutycznych dla ZEA. Kwestia ta 
stanowi poważny problem, z racji pa-
nujących tam temperatur, dlatego fi rmy 
lokalne zwracają bardzo dużą uwagę 
na warunki dostaw. 

Wszystkie tego typu wydarzenia  
mają ponadto jeden bardzo istotny 
cel  - promowanie marki, budowanie 
wizerunku IURISCO jako Kancelarii o 
charakterze międzynarodowym, która 
jest w stanie dzięki swemu profesjo-
nalizmowi i zaangażowaniu, sprostać 
najtrudniejszym wyzwaniom natury 
prawnej. 
Do innych działań mających na celu 
wzmocnienie i wypromowanie marki, 

można zaliczyć:
- uzyskanie wielu różnych nagród 
i wyróżnień potwierdzających wysoką 
jakość świadczonych usług są m.in.:
Certyfi kat Rzetelności 2016, 
Certyfi kat Rzetelności 2017, 
 Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 
– Kobieta Przedsiębiorcza RIG Kato-
wice,
Business Woman Awards 2018
Srebrny medal za zasługi (przyznany 
przez Prezydenta RP)
- posiadanie certyfi katu jakości ISO 
9001:2015

Kancelaria Prawna prócz rozbudo-
wanej (ponad 100 osobowej) kadry ad-
wokatów i radców prawnych jest rów-
nież instytucją szkoleniową, wpisaną 
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 
dzięki czemu skutecznie realizuje szko-
lenia z zakresu min. Prawa Medyczne-
go dla zawodów medycznych
Kancelaria zaangażowana jest w życie 
lokalnej społeczności, kształtowanie 
młodej kadry oraz promowanie właści-
wych postaw wśród dzieci i młodzieży. 
Dzięki spotkaniom np. w przedszko-
lach, gdzie dzieci miały okazję dowie-
dzieć się o kulisach pracy prawnika. 
Oprócz działalności zawodowej wła-
ścicielka marki Pani Edyta Przybyłek 
bardzo aktywnie współpracuje ze śro-
dowiskiem akademickim, prowadząc 
różnego rodzaju wykłady i prelekcje.
„Chcę pokazać babkom z Lędzin żeby 
nie bały się otwarcia swojego biznesu, 
że mądre zarządzanie i jasno obrana 
droga do celu przynoszą określone 
skutki.” - mówi Edyta Przybyłek.
Pani Edycie i jej kancelarii życzymy 
dalszych sukcesów, wygranych spraw, 
dalszego promowania marki na całym 
świecie oraz tym samym promowania 
Lędzin jako miasta, w którym można 
odnieść sukces. 

„Chcę pokazać babkom z Lędzin 
żeby nie bały się otwarcia swo-
jego biznesu, że mądre zarządza-
nie i jasno obrana droga do celu 
przynoszą określone skutki.”

Ciąża jest ogromnym wyzwaniem dla organizmu kobiety, 
dlatego kobieta ciężarna, która może czuć się źle, zasługuje 
na odmienne traktowanie. W ramach dobrych praktyk oraz 
kształtowania postaw społecznych Urząd Miasta w Lędzi-
nach dbając o przyszłe mamy informuje, że kobiety w cią-
ży mają pierwszeństwo podczas załatwiania jakichkolwiek 
spraw na terenie urzędu. 

INFORMACJA
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STOP POŻAROM TRAW
Informujemy, że w każdym roku w wyniku wypalania traw 

giną zwierzęta, a nawet ludzie.

Wypalanie traw prowadzi do nieod-
wracalnych zmian w środowisku na-
turalnym. Ziemia wyjaławia się, zaha-
mowany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślinnych. 
Do atmosfery przedostaje się sze-
reg szkodliwych związków chemicz-
nych. Trucizny te przenikają do ziemi 

i wód gruntowych. Wypalanie traw 
bywa przyczyną tragicznych pożarów 
w skutek których giną zwierzęta, a na-
wet może zginąć człowiek.
 Osoba, która poprzez wypalanie traw 
decyduje się niszczyć środowisko, za-
graża bezpieczeństwu zwierząt i lu-
dzi musi liczyć się z karą grzywny do 

5000 złotych, a w szczególnych przy-
padkach, gdy wywołany pożar zagrozi 
życiu lub zdrowiu osób z karą do 10 
lat pozbawienia wolności. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przypomina, że rolnicy mogą stracić 
część dopłat bezpośrednich za popeł-
nienie tego wykroczenia.

PSZCZOŁY NASZYM DOBRODZIEJSTWEM – WIOSNA W LĘDZIŃSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
28 i 29 marca lędzińskie szkoły i przedszkola poczuły wiosnę. Z okazji Dnia Ziemi w Lędzinach zostały posadzone drzewa miododajne. Koło Pszczelarskie w Lędzinach 
realizowało projekt sadzenie drzew miododajnych, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny.

Rozpoczęcie projektu odbyło się 
w przedszkolu nr 2 w Lędzinach. Na 
terenie przedszkola na specjalnie wy-
znaczonym terenie zostały posadzone 
cztery lipy oraz irga błyszcząca. Z nich 
już niedługo pszczoły będą zbierały 
słodki nektar, z którego w przyszło-
ści powstanie pyszny i zdrowy miód. 
29 marca odbyło się sadzenie drzew 
w szkołach podstawowych znajdują-
cych się na terenie Lędzin. W każdej 
ze szkół w związku z akcją odbyły się 
konkursy. Laureaci otrzymali nagrody 
podczas sadzenia miododajnych drzew. 

Lędzińskie dzieci przygotowały także 
występy. Mogliśmy wysłuchać wierszy 
o pszczołach, posłuchać piosenek, a 
także zobaczyć przygotowane specjal-
nie na tę okazję układy taneczne.

Podczas każdego spotkania odbyła 
się krótka prelekcja Panów – Stanisła-
wa Brzeskota oraz Edmunda Bryjoka. 
Lędzińscy pszczelarze opowiedzieli 
o dobrodziejstwie pszczół, zagroże-
niach wynikających z ich zniknięcia 
oraz pozytywnych i zdrowotnych wła-
ściwościach miodu. Dzieci dowiedziały 
się również wielu ciekawostek, m.in. 

dlaczego pszczoły bzyczą, ile mio-
du może wytworzyć jedna pszczoła 
oraz jakie zwyczaje panują w ulu. Na 
końcu każdego spotkania odbywało 
się sadzenie drzew i krzewów, w któ-
rych aktywnie uczestniczyli uczniowie 
szkół. Praca na świeżym powietrzu 
dała dzieciom wiele radości. Wierzymy, 
że niejedna pszczoła skorzysta z do-
brodziejstwa nektaru, który znajdzie na 
posadzonych drzewach. Ostatnia z ak-
cji odbędzie się 26 kwietnia w przed-
szkolu nr 1 w Lędzinach.

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 
112 NA RATUNEK

Do czego służy numer alar-
mowy 112?
Do wzywania pomocy służb ratunko-
wych: Policji, Państwowej Straży Po-
żarnej i Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. 

Jak działa numer alarmowy
- Operator Numerów Alarmowych po 
odebraniu zgłoszenia, przekazuje in-
formację o zdarzeniu do służb: Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej i Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego 
lub Centrów Zarządzania Kryzysowe-
go, GOPR, WOPR, itp.
- Dyspozytor danej służby decyduje 
o sposobie załatwienia sprawy.

Kto może dzwonić pod nu-
mer alarmowy 112?
KAŻDY, kto:
- potrzebuje pomocy medycznej lub 
jest w pobliżu osoby potrzebującej 
pomocy medycznej
- jest ofi arą lub świadkiem przestęp-
stwa lub użycia przemocy
- jest świadkiem lub uczestnikiem 
wypadku, katastrofy albo poszkodo-
wanym w wyniku pożaru
- zauważy sytuacje stwarzające za-
grożenie dla ludzi, zwierząt, mienia, 
środowiska

Co można zgłaszać pod nu-
merem alarmowym 112?
Sytuacje nagłe, stwarzające zagro-
żenie lub podejrzenie występowania 
zagrożenia dla:
- życia i zdrowia
- środowiska 
- mienia
- bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego

W jaki sposób zgłaszać pod 
numer alarmowy 112?
Podstawowe zasady:
- ustal dokładny adres zdarzenia
- mów spokojnie, nie krzycz
- współpracuj z operatorem - odpo-
wiadaj na pytania, wykonuj polecenia
- nie rozłączaj się 
- staraj się zadbać o bezpieczeństwo 
swoje i innych osób w otoczeniu
- jeśli sytuacja ulegnie zmianie, za-
dzwoń ponownie

Nie dzwoń na numer alarmo-
wy 112, gdy chcesz:
- uzyskać kod pin do karty lub tele-
fonu
- zamówić usługę, np. taksówkę lub 
dostawę pizzy
- uzyskać poradę lub konsultację 
prawną
- sprawdzić, czy numera alarmowy 
działa 
- zgłosić fi kcyjne zdarzenie

To najczęstsze przykłady nie-
uzasadnionych zgłoszeń.
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 BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY INFORMUJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY  
- w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 

- niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bie-
ruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb 
ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Zacisze, 
oznaczonej jako działka numer 2827/51 o powierzchni 0,0851 ha, 
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol 
użytku:  RVI-0,0851 ha (grunty orne). 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gmi-
ny Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00018576/7 prowadzonej 
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. 
Budowlanych 33. W dziale III pod numerami wpisów 2, 3 i 5 wpisane 
są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami 
przeniesione do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych, 
które nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Działy I-Sp i IV księgi wie-
czystej są wolne od wpisów. W księdze wieczystej wpisany jest komen-
tarz do migracji. Zapisy Działu III ww. księgi wieczystej zostaną prze-
niesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa 
nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób 
trzecich.  
Ww. nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lę-
dziny Uchwałą Nr XLI/297/2013 z dnia 24 października 2013 r., zgod-
nie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 15MU 
- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przeznaczeniem 
terenów o symbolu 15MU jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
lub zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Forma zabudowy mieszkanio-
wej: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza.  

Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł 
     (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towa-

rów 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: 7 500,00 zł

     (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).     
 
Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 18 kwietnia 
2019 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 dział-
kę nr 2827/51 o pow. 851 m2 położoną w Lędzinach przy ul. 
Zacisze.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 
w dniu 25 kwietnia 2019 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 Urzę-
du 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, opublikowane 
na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicach ogło-
szeń tut. Urzędu.
Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicz-
nej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lę-
dziny www.ledziny.pl.

ZMIANY W URZĘDZIE MIASTA LĘDZINY  
IDĄ W DOBRYM KIERUNKU

Takie wniosku płyną z komplek-
sowej kontroli przeprowadzonej 
przez Regionalna Izbę Obrachun-
kową w okresie od 5 listopada 
2018 r. do 21 grudnia 2018 r. Liczba 
wniosków pokontrolnych zmniej-
szyła się z 30 w roku 2014, do 16 
w roku 2018.

RIO kontroluje gospodarkę fi-
nansową jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym realizację 
zobowiązań podatkowych oraz 
zamówienia publiczne podmiotów, 
na podstawie kryterium zgodności  
z prawem i zgodności dokumentacji 
ze stanem faktycznym. 

Prowadzone czynności kontrol-
ne są połączone z instruktażem w 
zakresie prowadzenia dokumenta-
cji związanej z gospodarką finanso-
wą miasta. Wszystkie te działania 
służą doskonaleniu funkcjonowania 
urzędów, co jest szczególnie istotne 
w obliczu nie tylko zmieniających 
się przepisów prawa, ale również 
ich interpretacji. 

Podsumowującym etapem tych 
czynności jest wystąpienie po-
kontrolne, które Burmistrz Miasta 

otrzymała 22 marca 2019 r. z wnio-
skami pokontrolnymi, których licz-
ba zmniejszyła się prawie o połowę 
w stosunku do poprzedniego wy-
stąpienia pokontrolnego. Fakt ten 
wskazuje na dbałość o sukcesywne  
wprowadzanie prawidłowych za-
sad zarządzania finansami  miasta 
jak i  przestrzeganie prawa. Wynik 
ten świadczy także o tym, że zmia-
ny w lędzińskim magistracie są wi-
doczne nie tylko dla mieszkańców, 
którzy dostrzegają poprawę jako-
ści obsługi, ale również dla orga-
nów kontroli.

Burmistrz Krystyna Wróbel pod-
czas marcowej sesji podziękowa-
ła wszystkim urzędnikom Urzędu 
Miasta Lędziny, którzy przyczynili 
się do takiego wyniku kontroli RIO. 
Jak podkreślała Burmistrz Mia-
sta sukces jest tym większy, że  
w poprzedniej kadencji przez pra-
wie pół roku nie było skarbnika, bo 
najpierw Rada Miasta nie chciała 
go powołać, a potem odwołać. 

NOWA ULGA PODATKOWA ZWIĄZANA  
Z WYDATKAMI NA TERMOMODERNIZACJĘ

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy 
ponoszący wydatki na realizację 
przedsięwzięcia termomoderni-
zacyjnego są uprawnieni do sko-
rzystania z ulgi w podatku docho-
dowym przy składaniu rocznej 
deklaracji PIT w 2020 roku. Ulga 
będzie polegała na odliczeniu od 
dochodu (przychodu) wydatków 
poniesionych na realizację takiego 
przedsięwzięcia, w wysokości nie-
przekraczającej 53 000 zł.

Prawo do odliczenia przysługuje 
właścicielom (współwłaścicielom) 
budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych w związku z dokonaną 
termomodernizacją tych budynków. 
Skorzystanie z ulgi uwarunkowane 
będzie zakończeniem przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego                                                                
w okresie 3 kolejnych lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. 

Ulga termomodernizacyjna jest 
skierowana do podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 
opłacających podatek według skali 
podatkowej (stawki 18% lub 32%), 

jednolitej 19% stawki podatku (tzw. 
podatek liniowy) oraz opłacających 
ryczałt od przychodów ewidencjo-
nowanych.

Kwota odliczenia nie może prze-
kroczyć 53 000 zł w odniesieniu do 
wszystkich realizowanych przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych 
w poszczególnych budynkach, któ-
rych podatnik jest właścicielem lub 
współwłaścicielem. Wysokość wy-
datków ustala się na podstawie fak-
tur wystawionych przez podatnika 
VAT niekorzystającego ze zwolnie-
nia od tego podatku. Jeżeli ponie-
sione wydatki były opodatkowane 
podatkiem od towarów i usług, za 
kwotę wydatku uważa się wyda-
tek wraz z podatkiem od towarów 
i usług, o ile podatek ten nie został 
odliczony na podstawie ustawy  
o podatku od towarów i usług.

Odliczenia dokonuje się w ze-
znaniu za rok podatkowy, w którym 
poniesiono wydatki. W przypadku, 
gdy kwota odliczenia nieznajdu-
jąca pokrycia w rocznym docho-
dzie podatnika podlega odliczeniu  

w kolejnych latach, nie dłużej jednak 
niż przez 6 lat, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono 
pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w któ-
rym dokonał odliczeń, otrzymał 
zwrot odliczonych wydatków na 
realizację przedsięwzięcia termo-
modernizacyjnego, ma obowiązek 
doliczyć odpowiednio kwoty po-
przednio odliczone do dochodu za 
rok podatkowy, w którym otrzymał 
ten zwrot.

W przypadku niezrealizowania 
przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego w terminie 3 lat, podatnik 
dolicza kwoty poprzednio odliczo-
ne do dochodu za rok podatkowy,  
w którym upłynął ten termin.

 UWAGA!
Odliczeniu nie podlegają wydat-

ki, które w całości lub części zostały 
sfinansowane ze środków budżetu 
państwa, jednostki samorządu te-
rytorialnego lub w inny sposób, np. 
poprzez dotację uzyskaną na reali-
zację zadania.

ZAŚWIADCZENIA  POTWIERDZAJĄCE 
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  
W PRAWO WŁASNOŚCI

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie   usta-
wa z dnia 20 lipca 2018 r. o  przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych grun-
tów (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1716 z późn. zm.). Zgodnie  
z ustawą Burmistrz Miasta Lędziny z urzędu do końca 
2019r. będzie wydawał zaświadczenia  potwierdza-
jące przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności.

Na wniosek Burmistrza Miasta Lędziny Rada 
Miasta Lędziny dnia 28 lutego 2019r., Uchwałą  
Nr V/39/19 wyraziła zgodę na udzielenie osobom 
fizycznym będącym właścicielami budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz 
spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty 
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności gruntów, stanowią-
cych własność Gminy Lędziny w wysokości :

 1. 60 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło prze-
kształcenie,

2. 50 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w drugim roku po przekształce-
niu,

3. 40 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu.

 Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek osób, 
które zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności w kwocie pozosta-
jącej do spłaty i nie posiadają żadnych zaległości wo-
bec gminy Lędziny.

 Wszelkich informacji na temat opłaty przekształ-
ceniowej udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Ładu Przestrzennego, I piętro, pokój 
101 wgodzinach urzędowania tut. Urzędu (pn. 7.30-
17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00),

tel. (32) 216 62 91 lub 216 63 01 wew. 136. 

Za
ci

sz
e



Bezpłatna Gazeta Miejska Lędziny12

GAZETA MIEJSKA LĘDZINY

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

Kontakt:  
promocja@ledziny.pl

Skład: Krzysztof Tworek
Druk: Polskapress Sosnowiec

Redaktor Naczelny
Daria Mikiciuk 

Z-ca Redaktora Naczelnego
Krzysztof Tworek 


