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Wykup domkóW 
fińskich stał się 
możliWy

Dzięki działaniom władz 
miasta obecnej kadencji, 
najemcy domków fińskich 
w Lędzinach, po prawie 20 
latach oczekiwania, będą 
mogli je wykupić. 

W latach 90-tych gmina Lędziny przejęła 
od Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemo-
wit” 225 domków fińskich. W wyniku 
prowadzonej od 1998 roku sprzedaży 
na stanie gminy pozostały 34 domki. 
W liczbie tej zawierają się domki, któ-
re  nie zostały sprzedane z uwagi na 
nieuregulowany stan prawny nieru-
chomości. - Najemcy wnioski o wykup 
złożyli w latach 90-tych, jednak z uwagi 
na prowadzone przez niespełna 20 lat 
postępowania administracyjne nie mie-
li możliwości nabycia nieruchomości 
– mówi radny Tadeusz Kowalczyk.

Uzyskanie tytułu własności umoż-
liwia aktualnie gminie dysponowanie 
tymi nieruchomościami. W celu reali-
zacji wniosków o nabycie nierucho-
mości wszczęto procedury sprzedaży. 
Najemcy zwrócili się z wnioskiem 
o dodatkowe preferencje przy wy-
kupie nieruchomości, argumentując 
to złożonymi w latach 90-tych wnio-
skami, które nie z ich winy nie zostały 
rozpatrzone.

Z uwagi na długi czas oczekiwania 
najemców na realizację wniosków 
o sprzedaż nieruchomości, rada mia-
sta Lędziny na sesji w dniu 25 lutego 
2016 roku przyjęła uchwałę, mocą któ-
rej od ceny sprzedaży udzielono boni-
fikatę w wysokości 95%. Bonifikata 
ma zastosowanie wyłącznie w sto-
sunku do najemców, którzy  wnioski 
o wykup nieruchomości złożyli przed 
dniem wejścia w życie podejmowanej 
uchwały, jednak z uwagi na prowa-
dzone postępowania administracyjne 
(postępowanie przed Komisją Regu-
lacyjną w Warszawie - komunalizacja 
mienia Skarbu Państwa) nie mieli 
możliwości nabycia nieruchomości. 

Magdalena Kutynia
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Samorządowcy z naszego regionu, z inicjatywy 
senatora Czesława Ryszki, odbyli w Warszawie 
bardzo ważne spotkanie w sprawie budowy długo 
wyczekiwanego 40-kilometrowego odcinka drogi 
ekspresowej S1, który przebiegałby przez nasz powiat.
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Rejon tyski z tej okazji przyjmuje około 4000 gości 
w terminie od 20-25 lipca br. W tym  dekanat 
lędzińskim (Chełm, Imielin i Lędziny) około 500 osób. 
W parafiach przygotowanie duchowe Młodych i organi-
zacja wolontariatu trwa od grudnia 2013 roku. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebro-
waną, która odprawiona została w parafii na Klimoncie. 
Potem na sali widowiskowo – kinowej „Piast” odbyła się 

uroczysta sesja rady miasta, na której przyznane zostały 
tytuły Honorowych Obywateli Lędzin. Radni jednogłoś-
nie przegłosowali kandydatury Władysława Trzcińskiego, 
pierwszego burmistrza Lędzin i Jana Górskiego byłego 
dyrektora SP nr 3.Symboliczne klucze do bram miasta 

Honorowym Obywatelom wręczyły burmistrz Lędzin Kry-
styna Wróbel i Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Os-
trowska.

W tym roku mija jubileusz ćwierćwiecza istnienia gmi-
ny Lędziny jako samodzielnej i autonomicznej jednostki 
samorządu terytorialnego. Na kwiecień i maj tego roku 
przypadły okrągłe rocznice związanych z tym faktem 
wydarzeń: odzyskania samorządności po wyodrębnieniu 

z obszaru administracyjnego Tychów, uzyskania praw 
miejskich, przeprowadzenia pierwszych wyborów do rady 
miasta i powołania pierwszego burmistrza Lędzin.

Burmistrz miasta wręczyła nagrody specjalne dla lę-
dzińskich stowarzyszeń i organizacji, które w minionym 
dwudziestopięcioleciu miały swój udział w rozwoju Lędzin 
i przysłużyły się społeczeństwu lokalnemu. Podziękowała 
również ośmiu pracowników urzędu miasta z najdłuższym 
stażem za pracę na rzecz gminy.

Po części oficjalnej obchodów rozpoczęła się część arty-
styczna, w trakcie której zaproszeni goście wysłuchali kon-
certu Acoustic Quartetu zespołu wywodzącego się z Aukso 
- Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy.

Magdalena Kutynia

Srebrny jubileuSz 
Samorządności
15 kwietnia odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25 – lecia samorządności Miasta Lędziny. Na 
uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, min.: prezydent Tychów Andrzej Dziuba, profesor 
Czesław Martysz, Bernard Bednorz, wicestarosta bieruńsko – lędziński Henryk Barcik, przewodnicząca 
rady powiatu Anna Kubica, burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, wiceprzewodnicząca rady miasta 
Bieruń Barbara Panek-Bryła, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz, przewodniczący rady miasta Imielin 
Tomasz Lamik, wójt Chełmu Śląskiego Stanisław Jagoda, zastępca wójta Leszek Maciejewski, 
przewodniczący rady gminy Chełm Śląski Józef Plewnia, byli burmistrzowie Lędzin, a także 
przedstawiciele wielu biur poselskich i senatorskich.

W tym roku mija jubileusz ćWierćWiecza istnienia gminy lędziny jako samodzielnej 
i autonomicznej jednostki samorządu terytorialnego. na kWiecień i maj tego 
roku przypadły okrągłe rocznice zWiązanych z tym faktem Wydarzeń: odzyskania 
samorządności po Wyodrębnieniu z obszaru administracyjnego tychóW, uzyskania 
praW miejskich, przeproWadzenia pierWszych WyboróW do rady miasta i poWołania 
pierWszego burmistrza lędzin.

Krystyna Cuber przez dziewięć lat była prezesem 
Lędzińskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Rozwinęła je i 
zrewolucjonizowała jego działalność. To za jej cza-
sów stowarzyszenie wybrane zostało w plebiscycie 
zorganizowanym przez tygodnik „Echo” Organizacją 
Roku 2014. 
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rezolucja w Sprawie S1
18 kwietnia odbyło się spotkanie w Oświęcimiu w sprawie budowy S1, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz wszystkich 
zainteresowanych tą inwestycją gmin, w tym burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu bieruńsko – lędzińskiego. 

W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Lę-
dzin Krystyna Wróbel. - Wspólnie z Radą 
Miasta robimy wszystko, aby budowa 
drogi ekspresowej S1 ruszyła jak najszyb-
ciej - zapewnia.

W trakcie spotkania wypracowano 
wspólne, solidarne stanowisko, które wy-
rażone zostało w rezolucji.

Przedstawiciele władz gmin piszą w re-
zolucji: „(…) Apelujemy o jak najszybsze 
rozpoczęcie realizacji inwestycji według 

wariantu „E” przyjętego jako prefero-
wany podczas posiedzenia Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które mia-
ło miejsce 30 kwietnia 2015 r. Wariant 
ten jest kompromisem wielu środowisk 
wypracowanym na przestrzeni ostatnich 
10 lat i został przyjęty jednomyślnie. Nie 
można pozwolić na to, aby ten sukces zo-
stał zaprzepaszczony.

 Zwracamy się do Rządu RP oraz Pani 
Premier Beaty Szydło, która jako Poseł 

na Sejm RP reprezentuje Małopolskę Za-
chodnią o utrzymanie zadania „Budowa 
drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy 
II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok 
w Bielsku-Białej” w Programie Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 
(z perspektywą do 2025 r.) oraz utrzy-
manie terminu realizacji 2018-2021 wraz 
zapewnieniem finansowania (…)”.

Magdalena Kutynia

Przypomnijmy, że chodzi o brakujący 
fragment drogi S1 między więzłami 
Kosztowy II w Mysłowicach a Suchym 
Potokiem w Bielsku-Białej. O jego 
utworzenie gminy wschodniej części 
aglomeracji górnośląskiej zabiegają już 
od kilku lat. 

Wybudowanie tego odcinka S1 mia-
łoby ogromne znaczenia dla rozwoju 
gospodarki i przemysłu nie tylko Lędzin, 
ale też całego powiatu bieruńsko – lę-
dzińskiego. Ponadto zwiększyłoby bezpie-
czeństwo i rozładowało natężenie ruchu 
na drogach krajowych  nr 44 (odcinek Ty-
chy – Oświęcim) oraz nr 1 (odcinek Tychy 
– Bielsko-Biała). 

Jeśli inwestycja zostanie wykonana 
w wariancie E, rekomendowanym przez 
katowicki oddział GDDKiA, to w jej ra-
mach powstanie aż osiem węzłów: Kosz-

towy II, Lędziny, Bieruń, Oświęcim, Wola, 
Brzeszcze, Stara Wieś i Suchy Potok. 

6 kwietnia samorządowcy z naszego 
regionu spotkali się w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa z Podsekretarzem 
Stanu Jerzym Szmitem oraz Dyrektorem 
Departamentu Dróg Publicznych Jarosła-
wem Waszkiewiczem by ustalić możliwie 
najszybszy termin rozpoczęcia inwestycji.

Spotkanie to zainicjował senator Czesław 
Ryszka, a uczestniczyli w nim burmistrz Lę-
dzin Krystyna Wróbel, prezydent Mysłowic 
Edward Lasok, burmistrz Bierunia Krystian 
Grzesica i radny powiatowy Janusz Freitag. 
- Po spotkaniu w ministerstwie wiemy, że 
budowa drogi S1 rozpocząć się może w 
roku 2020 i potrwa przez dwa lata – mówi 
burmistrz Krystyna Wróbel.

- W tej chwili wszystko zależy od de-
cyzji środowiskowych – oznajmia Janusz 

Freitag. - Nie ma żadnych przeciwwska-
zań by rozpocząć realizację zadania we-
dług zaproponowanego harmonogramu. 
Wszystko zależy jednak od tego czy Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
wyda na to zgodę  - wyjaśnia.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść 
w czerwcu. Warto przypomnieć, że w 
lutym tego roku senator Czesław Rysz-
ka, burmistrz Krystyna Wróbel, Bernard 
Bednorz i Janusz Freitag odbyli w tej 
sprawie spotkanie z dyrektorem RDOŚ 
Bernardem Błaszczykiem. - Jestem do-
brej myśli – mówi burmistrz Lędzin. 
- Mam nadzieję, że Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska wyda decyzję 
środowiskową do końca czerwca tego 
roku – dodaje. 

Magdalena Kutynia

pojechali do 
warSzawy w Sprawie 
budowy drogi S1
Samorządowcy z naszego regionu, z inicjatywy senatora Czesława Ryszki, odbyli w Warszawie bardzo ważne spotkanie w sprawie 
budowy długo wyczekiwanego 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1, który przebiegałby przez nasz powiat.

korzyści Wynikające  
z budoWy 40-kilometroWego  
odcinka drogi ekspresoWej s1

1. rozładowanie ogromnego w tej chwili nadężenia ruchu 
drogowego na drogach krajowych nr 44 (odcinek tychy 
– oświęcim) oraz nr 1 (tychy – bielsko-biała).

2. szansa na przyciągnięcie inwestorów dzieki dobrej infra-
strukturze drogowej, co zaowocowac może w przyszłości 
utworzeniem wielu nowych miejsc pracy.

3. rozwój przemysłu w mieście i powiecie (np. kopalnia zie-
mowit zwiekszy ogranizczoną do tej pory eksploatację złóż 
w obszarze administracyjnym miasta).

4. poprawa bezpieczeństwa i konfortu podróżowania

fo
to

: r
ed

a
kc

ja
fo

to
: r

ed
a

kc
ja

fo
to

: r
ed

a
kc

ja



�

numer 4 (153)/kwiecień 2016

jutro dla miasta  
i dla górnictWa 

Sytuacja finansowa Lędzin jest trudna. W poprzednich latach 
inwestycje były finansowane w znacznej części środkami po-
chodzącymi z kredytów, co spowodowało poważne zadłuże-
nie miasta. Ponadto nastąpiła kumulacja w krótkim okresie 
budżetowym, dużych spłat zaciągniętych zobowiązań. Te dwa 
czynniki nie tylko obciążyły budżet, ale także zmniejszyły nasze 
możliwości inwestycyjne. 

Niemniej jednak, w tym trudnym finansowo momencie dla mia-
sta, staramy się stworzyć Lędzinom perspektywy rozwojowe. 
Wraz z przedstawicielami sąsiednich miast podjęliśmy starania 
aby przekonać ministerstwo do konieczności budowy drogi eks-
presowej S1. Dzięki senatorowi Czesławowi Ryszce mogliśmy 
przedstawić nasze argumenty w Warszawie. Nie bez znaczenia 
będzie również rezolucja, którą przyjęliśmy podczas spotkania 
w Oświęcimiu. Dobre połączenia drogowe, to podstawa do 
przyciągnięcia inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pra-
cy. Co jest szczególnie ważne teraz, gdy górnictwo przechodzi 
trudny i konieczny etap przemian strukturalnych. 

O konieczności wprowadzania zmian w górnictwie mówił 
mieszkańcom naszego powiatu 22 kwietnia senator Adam Ga-
węda, który prowadził audyt w Kompani Węglowej. Problemy 
kopalń „Ziemowit” i „Piast” są mu doskonale znane. Miesz-
kańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu już wiedzą, że rozpoczy-
na się proces łączenia potencjałów obu kopalń. Senator Adam 
Gawęda został zaproszony przez senatora Ryszkę, dla którego 
podstawą do rozwiązania kłopotów z jakimi borykają się kopal-
nie jest szeroko rozumiana współpraca i konsultacje społeczne 
wielu środowisk. Stąd obecność na spotkaniach burmistrzów 
i radnych z Lędzin i Bierunia, przedstawicieli dyrekcji kopalń, 
związków zawodowych i mieszkańców. Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę jak ważne jest istnienie kopalni dla życia naszego mia-
sta.

Współpraca jest konieczna przy wszystkich zainicjowanych 
zadaniach. Dlatego chcę podziękować tym wszystkim, którzy 
biorą udział w organizowanych przez miasto spotkaniach i kon-
sultacjach. Dotyczą one zarówno zmian w planach zagospoda-
rowania przestrzennego jak i najważniejszych w mieście zadań 
inwestycyjnych, między innymi już rozpoczętych na ulicach 
Paderewskiego i Różanej. Wiem, że czekają Was utrudnienia, 
dlatego proszę o wyrozumiałość, a rekompensatą z pewnością 
będą lepsze i bezpieczniejsze drogi. 

Wczoraj rzutuje  
na dzisiaj
12 złotych i 40 groszy, tyle zgodnie z wyliczeniami naszych po-
przedników, miało kosztować mieszkańców Lędzin odprowadze-
nie 1 m3 ścieków. Dzięki przeprowadzonej przez nas racjonalizacji 
kosztów, stawkę tę zmniejszyliśmy do 11 złotych i 25 groszy. Cena 
statystycznego metra przyłącza i studzienki była u naszych poprzed-
ników wyższa o 67%. My zrobiliśmy przyłącza dużo taniej. Dzięki 
temu nie jesteśmy liderami w kategorii „cena za ścieki” nie tylko 
na Śląsku, ale również w naszym powiecie. Mieszkańcy Bojszów 
mają bowiem ustaloną taryfę za ścieki na rok 2016 w wysokości 
13 złotych i 48 groszy i po dopłacie przez gminę płacą 11 zł, 23 gr. 
Podobne stawki obowiązują też w Mikołowie, który podobnie jak 
my, niedawno zakończył inwestycje kanalizacyjne. 

Dokonaliśmy analizy skutków budżetowych dla różnych wa-
riantów dopłat do ścieków od 1,40 zł począwszy a na 2,35 zł 
kończąc. Rada Miasta przyjęła wariant najbardziej optymalny 
dla naszego budżetu tj. dopłatę w wysokości 1,80 zł. Dzięki 
temu cena odprowadzenia 1 m3 ścieków wyniesie dla miesz-
kańca 9,45 zł. Ta wysokość dopłaty z jednej strony obniża cenę 
ścieków dla mieszkańców, a z drugiej nie zamyka miastu moż-
liwości inwestycyjnych i nie powoduje zachwiania wskaźników 
finansowych. A to bardzo ważne.

Krystyna Wróbel

Szanowni 
mieSzkańcy,

z ratuSza

Od 1 kwietnia pacjenci przychodni na Go-
ławcu korzystać mogą z konsultacji leka-
rza rodzinnego przez  pięć dni w tygodniu. 
Do tej pory lekarz przyjmował jedynie trzy 
razy w tygodniu. - Ponieważ mieszkańcy 
zgłaszali taką potrzebę,  postanowilis-
my wprowadzić zmiany w życię – mówi 

Andrzej Furczyk, dyrektor Miejskiego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. - 
Mamy na Goławcu dwóch lekarzy rodzin-
nych. W każdy dzień powszedni któryś 
z nich przyjmuje – dodaje. 

Magdalena Kutynia

lekarz na goławcu 
codziennie

Podwyżki w wysokości 2% weszły w życie 
od 1 kwietnia i dotyczą wszystkich pra-
cowników administracji i obsługi.  - Po 
podniesieniu w pierwszej kolejności płacy 
grupie pracowników, którzy nie osiągali 
minimalnego wynagrodzenia  określo-
nego na rok 2016, ustaliliśmy podwyżki 
dla pracowników oświaty na miarę  ak-
tualnych możliwości naszego budżetu 

– mówi burmistrz Lędzin. -  Wprawdzie 
jest to kwota niewielka, ale warto pod-
kreślić, że pierwsza od  kilku lat. Jeśli 
tylko w przyszłorocznym budżecie uda 
się wygospodarować środki na kolejne 
podwyżki, to ponownie zwiekszymy płace 
– zapewnia.

Magdalena Kutynia

Są podwyżki dla 
pracowników 
oświaty
Pracownicy administracji i obsługi w oświacie 
otrzymali pierwsze od kilku lat podwyżki płac. 
Stało się tak za sprawą decyzji burmistrz Krystyny 
Wróbel oraz Rady Miasta.

pora na wioSenne 
porządki

Drugim miejscem, w które wkradł się 
pozimowy bałagan, głównie z tego po-
wodu że upodobali je sobie wieczorami 
amatorzy mocniejszych trunków, jest za-
drzewiony skwerek na skrzyżowaniu ulic 
Jagiellońskiej i Pokoju.

Zwróciłem się w tej sprawie do Pani 
Burmistrz i ta zapewniła mnie, że tereny 
te niezwłocznie zostaną uporządkowa-
ne – mówi Radny Kostyra. Sprawdziłem 
21 kwietnia rozpoczęło się oczyszczanie 
z śmieci i wiatrołomów skwerku przy Ja-

giellońskiej mam nadzieję, że droga na 
Klimont niebawem też zostanie oczysz-
czona - dodaje.

Radny Tomasz Kostyra zrobił objazd terenów miejski w swoim okręgu, 
z którego wyciągnął wniosek -trzeba rozpocząć wiosenne porządki. 
Zwłaszcza w obrębie drogi prowadzącej na Klimont, gdzie należy 
uporządkować dojazd, schody i parking.
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w kwietniu swoje święto zawodowe obchodzą 
pracownicy służby zdrowia z tej okazji życzę im 
satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych  
sukcesów prywatnych i zawodowych.

KRySTyNA WRóBeL Burmistrz Miasta Lędziny
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Pierwsze spotkanie odbyło się 11 kwietnia 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Przybyli na nie głównie mieszkańcy Za-
mościa. Sporo dyskutowano o potrzebie 
modernizacji niektórych uliczek tej dziel-
nicy w celu podniesienia bezpieczeństwa. 
Chodzi głównie o instalacje oświetlenia 
i zamontowanie luster. Burmistrz Lędzin 
zapewniła, że Wydział Gospodarki Miej-
skiej zajmie się  tymi sprawami prioryte-
towo. Część mieszkańców dopytywała też 
o przepisy związane z sortowaniem popio-
łu i narzekała na kłopotliwość wynikającą 
z konieczności stosowania się do nich. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
wyjaśniła wszystkie szczegóły z tą kwestią 
związane i zapewniła, że urząd miasta robi 
wszystko by wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców. burmistrz dodała, 
że z posesji jest odbierana nielimi-
towana ilość kubłów i to mieszkań-
cy decydują o ich wykorzystaniu 
- w okresie zimowym do wszystkich 
posiadanych pojemników można 
wsypywać popiół. powiedziała rów-
nież, że priorytetem dla niej i dla rad-
nych jest przeciwdziałanie podwyżce 
opłat za wywóz śmieci.

Drugie spotkanie władz z mieszkańcami 
odbyło się 12 kwietnia w budynku SP nr 1. 
Tam tematem wiodącym było rozpoczęcie re-

montu ul. Paderewskiego. Na spotkaniu byli 
obecni przedstawiciele policji i fi rmy Skanska, 
która realizuje tą inwestycję. Mieszkańcy mo-
gli podzielić się swoimi sugestiami co do 
przebiegu remontu i posłuchać o przewidzia-
nym harmonogramie prac. Jak wyjaśniono 
na spotkaniu, remont drogi potrwa do lipca. 
Na przełomie maja i czerwca przez kil-
ka dni czynny będzie tylko jeden pas 
ruchu. Kierowców obowiązywać będzie 
wówczas ruch jednokierunkowy. Natomiast 
na okres budowy przykanalików i położenia 
warstwy ścieralnej asfaltu droga będzie cał-
kowicie zamknięta. Jednak ten etap nie po-
trwa dłużej jak kilka dni.

Magdalena Kutynia

warto rozmawiać. 
Spotkania burmiStrz 
lędzin z mieSzkańcami
W kwietniu odbyły się dwa spotkania 
mieszkańców Lędzin z przedstawicielami władz 
miasta i służb mundurowych. Byli na nich obecni: 
burmistrz Krystyna Wróbel, komendant straży 
miejskiej Rafał Czarnuch, radni, naczelnicy 
wydziałów oraz przedstawiciele bieruńskiej 
policji. 

W piątek, 22 kwietnia w Lędzinach ruszy-
ły pierwsze wypłaty świadczeń realizowa-
nych w ramach programu „Rodzina 500 
plus”. - Do tej pory pozytywnie zweryfi ko-
waliśmy 63 wnioski – informuje urzędnik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - 
Mieszkańcy ci otrzymali już swoje świad-
czenia. Trwa dalsza weryfi kacja wnio-
sków. Kolejne wypłaty zrealizowane będą 
do piątku, 29 kwietnia – dodaje.

Wszystkich wniosków napłynęło dotąd 
ponad 900. Na ich rozpatrzenie usta-
wowo przewidziany jest okres do trzech 
miesięcy.

17 maja w godzinach od 11.30 do 
13.30 na parkingu przed budynkiem 
urzędu miasta stać będzie bus rządowego 

programu „Rodzina 500 plus”. W busie 
będzie można uzyskać informacje doty-
czące świadczenia wychowawczego, jak 
również prawidłowo wypełnionego wnio-
sku. 

Przypomnijmy, że „Rodzina 500 plus” 
to rządowy program, który zakłada, 
że każda rodzina otrzyma miesięcznie 
nieopodatkowane 500 złotych na dru-
gie i kolejne dziecko. Możliwe jest też 
otrzymanie świadczenia 500 złotych 
miesięcznie na pierwsze dziecko, jednak 
warunkiem koniecznym będzie spełnie-
nie odpowiedniego kryterium dochodo-
wego.

Magdalena Kutynia

500 pluS: mieSzkańcy 
otrzymali już świadczenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
Pielęgniarkom i Położnym 

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
pragniemy złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za podejmowany trud
i ofiarność w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka, tworzenie 

przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjenta.
Życzymy zdrowia, radości, pomyślności w życiu osobistym, sukcesów

w życiu zawodowym, realizacji planów, wytrwałości oraz pogody ducha.
Andrzej Furczyk Dyrektor MZOZ   Małgorzata Uzarek z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Joanna Janik Przełożona Pielęgniarek MZOZ

Zapraszamy młodzież chętną do współ-
pracy i zgłaszania udziału w wolonta-
riacie. Zgłoszeń można dokonywać na 
szczeblu parafi alnym, diecezjalnym i cen-
tralnym w Krakowie. W takich dziedzi-
nach jak: sekcja porządkowa, muzyczna, 
liturgiczna, językowa, (duże potrzeby), 
medyczna, fotografi czna, plastyczna, re-
cepcja. W naszym mieście można zagłosić 
się do każdej parafi i – zachęca siostra 
Aneta z parafi i św. Anny w Lędzinach - 
koordynatorka przygotowań w dekanacie 
Lędziny. Zachęcam wszystkich do czynne-
go udziału w Dniach Młodzieży, a zwłasz-
cza do wyjazdu na dalszą część spotkań 
w dniach od 25- 31 lipca 2016.

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. 
Obecnie mają one dwie zasadnicze czę-
ści: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kie-
dy młodzież przebywa na terenie całego 
kraju, który jest gospodarzem spotkania, 
druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli 
tygodniowy pobyt młodzieży w głównym 

mieście organizacyjnym. Celem organizo-
wanych Dni jest przeżycie wielkiej wspól-
noty Kościoła Powszechnego, słuchanie 
słowa Bożego, sprawowanie sakramentów 
Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie 
Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

W ostatnich miesiącach dokonują się 
ważne ustalenia z władzami miast, służ-
bami porządkowymi, by zapewnić bez-
pieczeństwo i by jak najbardziej twórczo 
przedstawić miejsce naszego codzien-
nego życia. Radością jest również goto-
wość ponad 200 Rodzin, które przyjmą 
młodzież w swoich domach – patrząc na 
Chełm, Imielin i Lędziny.

w lipcu światowe 
dni młodzieży
Rejon tyski z tej okazji przyjmuje około 4000 gości w terminie od 20-
25 lipca br. W tym  dekanat lędzińskim (Chełm, Imielin i Lędziny) około 
500 osób. W parafi ach przygotowanie duchowe Młodych i organizacja 
wolontariatu trwa od grudnia 2013 roku. 

czy Wiesz, że…?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania 
młodych całego świata, którzy razem ze swoimi kateche-
tami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą 
się w jednym miejscu, by wyznać swoją wiarę. jako datę 
ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się 
dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to jan paweł ii na spot-
kaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i pracowników 
Kurii rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni 
Młodzieży odbywały się co roku w niedzielę palmową 
jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wy-
znaczonym przez niego miejscu jako spotkanie między-
narodowe. pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem 
tych Dni był święty jan paweł ii, który zgromadził mło-
dych w rzymie (1984, 1985, 2000), buenos aires (1987), 

santiago de compostela (1989), częstochowie (1991), 
Denver (1993), Manili (1995), paryżu (1997) i toronto 
(2002). po śmierci jana pawła ii kontynuatorem piękne-
go dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem 
Światowych Dni Młodzieży stał się papież benedykt 
XVi, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii 
(2005), sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłu-
dze benedykta XVi chrystus był ciągle głoszony i ad-
orowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł 
dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo 
potrzebne współczesnemu światu. W lipcu 2013 r. (rio 
de janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek, 
który ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie 
się w 2016 roku w Krakowie, w polsce.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej poinformował, 
że wniosek o płatność końcową, złożony 
przez PGK Partner został zatwierdzony, a co 
się z tym wiąże na konto fi rmy została zo-
stała przekazana kwota 4.562.040,26 zł 
z Funduszu Spójności, stanowiąca Płatność 
końcową. Jednoczenie NFOŚiGW potwier-
dził, uzyskanie przez Partnera wskaźników, 
osiągnięcie rezultatów i zgodność produktu 
z  umową o dofi nansowanie.

PGK Partner  w styczniu tego roku zło-
żyło w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek 
o płatność końcową dla Projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej w Gminie 
Lędziny”. Zarówno wniosek jaki i przesłane 
z nim dokumenty były szczegółowo kontro-
lowane przez  NFOŚiGW. 

Przypomnieć należy, że w ramach zre-
alizowanej inwestycji wykonanych zostało 
89,17 km kanalizacji sanitarnej, 44,63 km 
kanalizacji deszczowej, 3,29 km kanaliza-
cji zostało zmodernizowane oraz wybudo-
wano 1,01 km sieci wodociągowej. Zmo-
dernizowana została także oczyszczalnia 

ścieków „Ziemowit”, a oczyszczalnię ście-
ków „Hołdunów” wyposażono w system 
zdalnego sterowania i monitorowania 
pompowni. 

Przedsiębiorstwo w ramach projektu 
zakupiło specjalistyczny samochód wielo-
funkcyjny do obsługi sieci kanalizacyjnej, 
koparko-ładowarkę, ciągnik z przyczepą 
samowyładowcza oraz głowicę do koszenia 
trawy wraz z wysięgnikiem i  cysternę do 
przewozu wody pitnej.  

partner oSiągnął efekt projektu

rozpoczęto budowę
ulicy różanej
Po wielu latach 
mieszkańcy 
Hołdunowa 
doczekali się 
budowy ulicy 
Różanej wraz 
z oświetleniem. 
11 kwietnia 
podpisano umowę 
z wykonawcą 
i już rozpoczęto 
pierwsze prace.

będzie Się działo co w dzielnicach
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Wydawnictwo „Angry machines” zawiera 
cztery utwory, utrzymane w stylistyce kla-
sycznego heavy metalu. Winyl został wydany 
przez niemiecką wytwórnię Pure Steel Recor-
ds/Pure Underground Records. Działalność 
lędzińskiej grupy jest zauważana w czasopis-
mach branżowych w Polsce i na świecie – m. 
in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, 
USA i… Chile. Ze środowiska ciężkiego gra-
nia spływają pochlebne recenzje. Muzycy 
idą za ciosem, obecnie nagrali już materiał 
na pełny album. Zespół ma nadzieję, że po 
końcowej obróbce ich pierwszy longplay zo-
stanie wydany przez dobrą wytwórnię.

Marcin Iciek

pierwSzy 
lędzińSki 
winyl 
Kapela „Axe Crazy” 
w składzie: Robert 
Bigos – gitara, Andrzej 
Heczko – perkusja, 
Michał Skotnicki 
– wokal, Kamil Pieściuk 
– bass, Adrian Bigos 
– gitara wydała 
prawdopodobnie 
pierwszą w historii 
Lędzin płytę winylową! 

Spotkanie, w którym uczestniczyło całkiem 
sporo osób także z odległych miejscowości, 
wzbogaciły o występ artystyczny uczenni-
ce z Zespołu Szkół w Lędzinach - Goławcu, 
szkoły w której od dawna dba się o podtrzy-
mywanie tradycji i edukacji regionalnej, czyli 
działaniom bliskim sercu Alojzego Lysko. Jako 
cenionemu i nagradzanemu regionaliście, za-
leży mu na zachowaniu w śląskim społeczeń-
stwie tradycji, zwyczajów, a przede wszyst-
kim śląskiej mowy, jako najważniejszego 
korzenia górnośląskiej tożsamości. 

W pierwszej części wypowiedzi, pod-
czas której posiłkowano się publikacjami 
jakie ukazywały się na rynku wydaw-
niczym w różnych okresach dwudzie-
stowiecznej historii Polski, dominował 
aspekt historyczny, czyli osobiste spoj-
rzenie na sposób zapisywania dziejów 
i ich interpretacja przez zawodowych 
historyków, czy literatów piszących ku 
pokrzepieniu serc w trudnych okresach 
dziejów Polski. Część słuchaczy tego 
intrygującego fragmentu oceny i opinii 
Alojzego, uznało je za kontrowersyjne, 
co było tematem dyskusji w grupkach 
już po oficjalnym spotkaniu. 

Z kolei druga część wykładu, odnosząca 
się do tematu tradycji, wprowadziła słu-

chaczy wręcz w zachwyt, zwłaszcza wśród 
osób mających wielopokoleniowe śląskie 
korzenie, czy też podobne doświadczenia 
życiowe. 

To przeróżne zwyczaje i obyczaje, wiedza 
ogólna, bojki, przyśpiewki, wyliczanki, przy-
słowia, powiedzonka, itp. , aż po przekazy-
wane osobiste przeżycia wpisane w nieraz 
tragiczne historyczne wydarzenia, stanowią 
obiektywne, nie zmanipulowane spojrzenie 
na dzieje Śląska. 

Przekaz Alojzego Lysko na temat ro-
zumienia historii jak i tradycji, rozbudził 
spore emocje wśród ogółu słuchaczy, 
ale daje też nadzieję, że chociażby nie-
którzy sięgną po odpowiednią literatu-
rę, by znaleźć odpowiedzi na trapiące 
ich wątpliwości. Okazją ku temu była 
na miejscu możliwość zaopatrzenia się 
w książki autorstwa bojszowskiego pisa-
rza, o co zadbali państwo Kasprzykowie 
z sieci księgarń “Kacper”. Chętni mogli 
także postarać się o wpis autora, który 
korzystając z okazji, zapowiedział wkrót-
ce ukazanie się szóstego tomu “Duchów 
wojny”, poświęconemu osobom okale-
czonym przez wojnę.

Bogusław Żogała

prelekcja zmuSzająca 
do myślenia
Każda prelekcja z udziałem Alojzego Lysko, każde spotkanie z nim mimo, że było ich w Lędzinach 
niemało - jest inne i niepowtarzalne, ale każdemu z nich towarzyszy duży ładunek emocji prelegenta. 
Nie inaczej było 14 marca  podczas zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach i 
działające przy nim koło historyczno - regionalne prelekcji pt. “Prawda w górnośląskiej tradycji”, jaka 
miała miejsce w sali audiowizualnej na Placu Farskim. 

wykład, który wzbudził wiele emocji wśród 
obecnych na Sali, potwierdził fakt, że tradycja jeSt 
bardziej obiektywna od hiStorii i bardziej odporna na 
ideologizację. to tradycja powinna być wykładana 
w Szkołach, bo właśnie w uStnych przekazach, 
w których z dziada pradziada Są przekazywane mądrości 
życiowe, zawarta jeSt nie zmanipulowana i odporna na 
indoktrynację eSencja naSzej śląSkiej tożSamości. 

Tym razem, w piątkowy wieczór, 11 marca, 
w sali audiowizualnej przy Placu Farskim 
gościł znany i powszechnie lubiany prezen-
ter telewizyjny, dziennikarz, pisarz i fotore-
porter -Jarosław Kret. Na spotkanie z nim 
pt. „Moja Ziemia Święta” pofatygowało 
się około 50 osób. Gość pokrótce opowie-
dział o swoich latach młodzieńczych, w  
tym o studiach,  a następnie o drodze do 
dziennikarstwa. - Nie kryję, że dzięki moim 
występom w telewizji już od lat jestem 
postrzegany przez ogół społeczeństwa 
jako celebryta i  że dzięki temu łatwiej mi 
było organizować wyprawy na różne kon-
tynenty, później nakręcić ponad 20 filmów 
dokumentalnych i reportaży z tych wojaży,  
a także napisać i wydać już sześć książek 
oraz opracować i wydać trzy albumy – wy-
znaje.

Właśnie głównym tematem powyższe-
go spotkania by jeden z tych albumów : 
„Moja Ziemia Święta”. 

Jarosław Kret prezentował w układzie 
chronologicznym zdjęcia, które zrobił pod-
czas siedmiokrotnych wycieczek do Izraela 
oraz do Autonomii Palestyńskiej i komen-
tował je na gorąco. Zachęcał zebranych 

do wędrówek po Ziemi Świętej, ale nie 
w ramach zbiorowych wycieczek, tylko 
indywidualnie, tak jak on to czyni. - Wte-
dy będziecie mogli przeżywać wydarzenia 
biblijne na swój sposób, według własnego 
uznania, a nie na czyjąś komendę – pod-
kreślał. Po spotkaniu, które trwało prawie 

dwie godziny, Kret długo jeszcze podpi-
sywał wspomniany album „Moja Ziemia 
Święta” oraz książkę „Mój Madagaskar”, j 
dyskutując jednocześnie ze słuchaczami na 
różne tematy.

Mirosław Leszczyk

działo Się - relacja z imprez kulturalnych

zwiedzajcie ziemię 
świętą indywidualnie
Cieszy, że Miejska Biblioteka Publiczna od lat konsekwentnie zaprasza na 
spotkania otwarte z ciekawymi ludżmii nie tylko swoich czytelników, ale 
także wszystkich zainteresowanych, nawet spoza Lędzin. 

Zaprezentowała swoim słuchaczom wier-
sze o różnej tematyce ze swojego tomu 
pt. „Wobec życia bezradna”. Swoiste, 
a zarazem oryginalne tło dla tych wierszy 
stanowiły fragmenty następujących filmów: 
„Wyprawa balonowa w okolice Mikołowa 
albo czar przestrzeni”, będącego obrazo-
wo-dźwiękowym zapisem lotu balonem 
nad wspomnianym miastem i jego okolica-
mi; „Ogród kwiatowy Keuken”, dotyczące-
go okolic holenderskiego Amsterdamu oraz 
film dokumentujący koncert zaduszkowy 

mikołowskiego chóru mieszanego „Harmo-
nia”, w którym poetka śpiewa altem, zre-
alizowane przez mikołowianina Stanisława 
Biega. 

Wydaje się, że tytuł tomu wierszy jest nie-
co przekorny, bowiem jego autorka całkiem 
nieźle sobie radzi w życiu. Po zakończeniu 
części oficjalnej spotkania, Maria Gasz chęt-
nie rozmawiała ze słuchaczami, podpisywa-
ła też tomiki swoich  wierszy.

Mirosław Leszczyk

działo Się - relacja z imprez kulturalnych

wobec życia 
bezradna
Wizyty poetów (głównie pań) stanowią mocny 
punkt programu spotkań autorskich w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. W czwartkowy wieczór, 
17 marca gościła tu Maria Gasz - lędzinianka 
mieszkająca w Mikołowie. 
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lędziny teraz

będzie się działo
30 kwietnia

= o godz. 17.30 na scenie plenerowej  
Placu Farskiego w ramach kolejnej edy-
cji „Blues Kwiecień Grania” odbędzie się 
koncert zespołu Levi, uczestnika programu 
„Must Be The Music”. Organizatorem im-
prezy jest Miejski Ośrodek Kultury.

7 maja

= o godz. 17.00 na Stadionie Miejskim 
w Lędzinach rozegrany zostanie mecz 
dwudziestej trzeciej kolejki ligi okręgowej. 
MKS Lędziny podejmie u siebie Unię Bie-
ruń Stary. 

11 maja

= o godz.17.00 w siedzibie MOK miesz-
czącej się przy ul. Hołdunowskiej 39 odbę-
dą się warsztaty plecionarskie. Czas trwa-
nia zajęć to 3 godz. Koszt - 30 zł.

12 maja

=o godz. 17.00 na sali audiowizualnej 
mieszczącej się na Placu Farskim odbę-

dzie się kolejna prelekcja koła historycz-
nego. Z okazji majowego święta straża-
ków Dariusz Falecki, naczelnik Wydziału 
Naukowo – Oświatowego Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 
w swojej prezentacji „Historia pożarni-
ctwa na Śląsku” przybliży zagadnienia 
z historii pożarnictwa na ziemi pszczyń-
skiej.

14 maja

= w godz. 15.00-20.00 przy Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gu-
stawa Morcinka odbędzie się festyn ro-
dzinny „Spotkanie pokoleń” organizowany 
z okazji 80- lecia szkoły. 

22 maja

= o godz. 17.00 na sali widowiskowo 
- kinowej „Piast” odbędzie się biesiada 
z okazji Dnia Matki. Organizatorem wyda-
rzenia jest Miejski Ośrodek Kultury. Cena 
biletu to 30 zł. 

Bogusław Żogała

Prelekcja pt.: „Stroje ludowe w woje-
wództwie śląskim” zorganizowana została 
przez Miejski Ośrodek Kultury. Odbyła się 7 
kwietnia w salce audiowizualnej na Placu 
Farskim.

Dodatkowym elementem tego spotkania 
były występy dziewcząt z Gimnazjum Ze-
społu Szkół w Lędzinach - Goławcu, które 
zaprezentowały się w różnych odmianach 
strojów pochodzących z Ziemi Pszczyńskiej.

Dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lędzinach podziwiać można 
było także ekspozycję strojów z tamtejszej 
Izby Tradycji, której towarzyszyła prezenta-
cja różnych wydawnictw i starych fotografii, 
przygotowanych przez koło historyczno-re-
gionalne, z inicjatywy którego to spotkanie 
się odbyło.

Podczas prezentacji multimedialnej do-
strzec można było, jakże inny jest ubiór na 
naszych terenach w porównaniu ze strojem 
raciborskim, rozbarskim, czy też cieszyń-
skim. W tym zdominowanym przez kobiety 
spotkaniu, Agnieszka Szymula przedstawiła 
całą gamę strojów śląskich - od typowego 
roboczego, po drogie stroje paradne.

Na spotkanie przybyły także panie, któ-
rych nie krępuje prezentowanie się w śląskim 
stroju i które utożsamiają się z naszą małą 
ojczyzną. W takim też ubiorze na spotkanie 
dotarła burmistrz miasta Krystyna Wróbel, 
a z kolei dzięki mnogości przywiezionych 
przez Ingrid Biolik ubrań, można się było po-
czuć jak w salonie z ludową garderobą. 

Bogusław Żogała 

Stroje śląSkie na placu farSkim
Dzięki prelekcji kustosza z Muzeum Miejskiego w Tychach, z Sekcji Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej Agnieszce 
Szymuli słuchacze mogli dowiedzieć się jak na przestrzeni lat wyglądał w różnych zakątkach Śląska, tradycyjny śląski ubiór.

W niedzielę, 17 kwietnia w hali Centrum 
w Lędzinach odbył się Turniej Grand Prix 
Polski w Skata o Puchar Burmistrza Lędzin 
Krystyny Wróbel. Udział wzieło w nim ponad 
czterystu graczy z wielu miast. Kierownikiem 
zawodów był Krzysztof Kołodziejczyk, a sę-
dzią głównym Piotr Czypionka

 W kategorii seniorów zwyciężył Wojciech 
Bartosik z klubu Silesia Rybnik, natomiast 
najlepszym lędzinianinem okazał się być 
Alojzy Grzesica z OSP Lędziny, który zajął 101 
miejsce. W kategorii kobiet zwyciężyła Hele-

na Broda z Katowic. Najlepsza lędzinianka, 
Grażyna Hejdosz zajęła miejsce czwarte. 

W klasyfikacji ogólnej najwyżej uplasował 
się rybniczanin Wojciech Bartosik. Spośród 
lędzinian najlepiej wypadł Janusz Drzyzga 
z OSP Lędziny, który zajął 116 miejsce. 

Puchary i nagrody specjalne dla najlep-
szych graczy ufundowała burmistrz Krystyna 
Wróbel, patron tej imprezy.  

Magdalena Kutynia

ponad 400 graczy Spotkało Się  
w lędzinach na grand prix polSki w Skata

W czwartek, 31 marca w sali widowiskowo - kinowej “Piast” w Lędzinach 
rozdane zostały nagrody starosty bieruńsko - lędzińskiego w dziedzinie 
kultury - Clemensy 2015. W kategorii Pro Arte statuetkę otrzymał Grzegorz 
Kopołka z Imielina, natomiast w kategorii Pro Cultura uhonorowany został 
Klub Plastyka Kontrast z Lędzin.

działo Się - relacja z imprez kulturalnych

- Nagrody Clemensa to jedna z najbardziej 
zakorzenionych tradycji naszego powiatu. 
W tym roku honorowe, wykonane z brązu 
statuetki wręczamy po raz piętnasty. Obchodz-
imy zatem małą rocznicę – oznajmił  Bernard 
Bednorz otwierając uroczysta Galę Rozdania 
Clemensów za rok 2015. 

gitarzySta z imielina

Poza Grzegorzem Kopołką w kategorii Pro Arte 
nominowani w tym roku byli: Monika Bednorz 
(Lędziny), Jan Wieczorek (Bieruń) i Grzegorz 
Plewniok (Bieruń). 

Grzegorz Kopołka jest wybitnym gitarzystą 
bluesowym i jazzowym, członkiem Akademii 
Fonograficznej, wykładowcą na Wydziale Jazzu 
katowickiej Akademii Muzycznej, zdobywcą wie-
lu muzycznych nagród i wielokrotnym zwycięzcą 
w kategorii Najlepszy Polski Gitarzysta Bluesowy. 
Na swoim koncie na pięć płyt autorskich, dwie 
płyty koncertowe oraz ponad pięćdziesiąt innych 
krążków. Ponadto jest organizatorem i dyrek-
torem wielu festiwali muzycznych.

Laudację na cześć Grzegorza Kopołki 
wygłosił krytyk muzyczny Wojciech Zamorski. 
Oto jej fragment: „Blues jest muzyką duszy 
i to tam należy szukać najcenniejszego skarbu, 
który pomaga Grzegorzowi wznosić się na 
wyżyny jego artystycznego potencjału. Bez 
uczuć, emocji, wyobraźni, wrażliwości, talentu 

i w końcu także merytorycznych kompetencji 
i umiejętności gitara w rękach jej właściciela 
byłaby bezdusznym rekwizytem zbudowa-
nym z drewna, metalu, odrobiny elektroniki 
i błyszczącego lakieru”.

malarze powiatu  
bieruńSko - lędzińSkiego

Poza Klubem Plastyka Kontrast w kategorii Pro 
Cultura nominowani w tym roku byli: Teatr dla 
Dorosłych (Bieruń), Piotr Czarnynoga (Bieruń) 
i Joanna Figura (Lędziny). 

Klub Plastyka Kontrast to wybitnie akty-
wne i wszechstronnie zasłużone w dziedzinie 
upowszechniania kultury lędzińskie sto-
warzyszenie. Działa nieprzerwanie od 
1996 roku, kiedy to sformalizowało swoją 
działalność. Poszczycić się może bogatym 
dorobkiem artystycznym oraz wieloma na-
grodami i laurami swoich członków. Pon-
adto Kontrast prowadzi intensywną pracę 
edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Na-
jbardziej uzdolnieni artyści młodego poko-
lenia reprezentują klub w regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach plastycznych. 
Klub organizuje również plenery i warsztaty 
malarskie oraz wystawy prac artystycznych 
swoich członków.

Laudację na cześć Kluby Plastyka Kontrast 
wygłosiła malarka Anna Maria Rusinek. Zaczęła 

od słów: - „Od 25 lat, w wybrany dzień tygod-
nia, w Lędzinach regularnie spotyka się grupa 
pasjonatów, a właściwie jednostek twórczych, 
oryginalnych osobowości artystycznych, osób 
w różnym wielu. Wszyscy tworzą wspólnotę, 
dla której istotne jest zwykłe spotkanie z dru-
gim człowiekiem i niezwykłe, bo twórcze, tzw. 
„braterstwo dusz”, porozumienie, chęć pozna-
wania i doskonalenia warsztatu malarskiego, 
doskonalenia siebie”.

 W skład kapituły przyznającej Clemensy 
weszli: starosta bieruńsko - lędziński Bernard 
Bednorz, przewodnicząca Rady Powiatu Anna 
Kubica, przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady 
Powiatu Zofia Łabuś, twórca filmowy i malarz 
Józef Kłyk, muzyk i animator kultury Wiktor 
Spory, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 
w Starostwie Powiatowym Marian Ryglewicz.

W części artystycznej wieczoru odbył 
się krótki koncert w wykonaniu Grzegorza 
Kapołki, Dariusza Ziółka i Alana Kapołki (syna 
laureata). 

Po oficjalnej części gali swoje gratulacje 
i kwiaty na ręce laureatów złożyła również bur-
mistrz Lędzin Krystyna Wróbel oraz przedsta-
wiciele rady miasta Lędziny - przewodnicząca 
Elżbieta Ostrowska i wiceprzewodniczący 
Zdzisław Rudol. 

Magdalena Kutynia

clemenSy 2015
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pozytywnie zakręceni

9 kwietnia na terenie lędzińskiej Wopienki 
zawodnicy ośmiu drużyn powiatu bieruńsko 
– lędzińskiego mieli możliwość sprawdze-
nia swoich umiejętności wykonując zadania 
przygotowane przez strażaków OSP Lędziny. 
Rezultaty oceniane były przez wykwalifiko-
waną kadrę pracującą na co dzień w struktu-
rach systemu ratownictwa medycznego

Uczestnicy musieli dotrzeć do  rozmiesz-
czonych w terenie punktów  posługując się 
mapą. W sytuacjach pozorowanych  czekały 
na nich trudne wyzwania, min: udzielenie 
pomocy nieprzytomnym,  poszkodowanym  

z zatrzymaniem krążenia, z obrażeniami cia-
ła, po zażyciu substancji psychoaktywnych 
oraz będącym uczestnikami wypadku samo-
chodowego. Na drugim miejscu uplasowała 
się drużyna  OSP Chełm Śląski, a na trzecim 
miejscu OSP Bieruń Nowy.

Zawody współfinansowane były przez sta-
rostwo powiatowe oraz przez urząd miasta 
Lędziny. Patronat honorowy nad przedsię-
wzięciem objęła Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach.

Magdalena Kutynia

oSp lędziny 
zwycięcą zawodów 
Strażackich

Tego dnia, o godzinie 20.10, na byłym po-
ligonie wojskowym w Wopience  strażacy 
lędzińskiego OSP rozpalili ognisko. O tej 
samej porze ogień płonął w wielu miejscach 
naszego kraju, jako wyraz jedności narodo-
wej i obecności ducha świętego.

Tym sposobem poszczególne jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Pol-
sce upamiętniły tę okrągłą rocznicę bardzo 
ważnego dla naszego narodu wydarzenia 
i podkreśliły swoją dumę z chrześcijańskich 
korzeni. - Nasza jednostaka zawsze z przy-
jemnością włącza się w takie akcje – mówi 
Mariusz Drob, naczelnik OSP w Lędzinach. 
- Wydarzenie to ma charakter zarówno pa-
triotyczny, jak i religijny dlatego też rozpalo-
ne przez nas ognisko jest wyrazem szacunku 
do tych wartości - dodaje.

Magdalena Kutynia

lędzińScy 
Strażacy 
upamiętnili 
rocznicę 
chrztu 
polSki
W czwartek, 14 
kwietnia minęła 1050 
rocznica przyjęcia 
przez Polskę Chrztu. 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lędzinach 
włączyła się w 
ogólnopolską akcję 
upamiętniającą to 
wydarzenie. 

działo Się

Głównym postulatem Młodzieżowego Bur-
mistrza jest głębsza informatyzacja miasta 
– darmowe punkty dostępu do Interne-
tu, szerokopasmowe kafejki internetowe. 
Łyżwiński zwraca uwagę, że coraz większą 
popularnością cieszy się e-sport, czyli rywali-
zacja pomiędzy graczami w sieci. Stąd należy 
rozważyć start ligi e-sportowej, gdzie miesz-
kańcy mogliby z sobą rywalizować; także we 
wspomnianych kafejkach.

Nie brak też pomysłów spoza świata „wir-
tualu” – lepsze wykorzystanie terenu Zale-
wu, zadbanie o ośrodki sportowe, remont 
sali kinowej Piast, wreszcie zaktualizowanie 
oferty czytelniczej bibliotek (i – rzecz jasna 
– digitalizacja zbiorów!).

Czy Marcin Łyżwiński zostanie kiedyś 
„prawdziwym” burmistrzem…? Sam zain-
teresowany odpowiada, że za wcześnie na 
takie dywagacje. Na razie jednak nie wiąże 
swojej przyszłości z polityką.

Marcin Iciek

młodzieżowy 
burmiStrz miaSta
22 marca w ramach projektu „Praktycznej lekcji samorządności” odbyły się 
wybory na Młodzieżowego Burmistrza Miasta. Wybierano wśród trzech 
kandydatów: Julia Suszek, Paweł Kłoda i Marcin Łyżwiński. Najwięcej 
głosów otrzymał ten ostatni - uczeń Gimnazjum nr 2. Pytany o pomysł na 
miasto, przedstawia swój program.

Ochotnicza Straż Pożarnia z Lędzin zwycięzyła w  
I Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. 

Doprowadziła do uzyskania przez sto-
warzyszenie statusu organizacji pożytku 
publicznego, dzięki czemu można odpro-
wadzać na nie 1% podatku. Dzięki jej sta-
raniom stowarzyszenie posługuje się dziś 
własnym, rozpoznawalnym w mieście logo. 
–  Za największe nasze osiągnięcie uwa-
żam to, że udało nam się poszerzyć profil 
działania – mówi Krystyna Cuber. – Począt-
kowo zajmowaliśmy się głównie sprawami 
integracyjnymi. Moim marzeniem było jed-
nak ukierunkować działalność stowarzy-
szenia w stronę profesjonalnej rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych i udało nam się 
to zrealizować – dodaje.

Domowa rehabilitacja indywidualna, 
zajęcia z logopedii, zajęcia rewalidacyjno-
opiekuńcze, terapia na koniu oraz duża 
ilość zajęć hydroterapeutycznych – tym 
teraz w największej mierze zajmuje się 
Lędzińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Poza tym 
organizuje dla wszystkich mieszkańców 
cykl prelekcji: „Większa wiedza, większa 
tolerancja”, w ramach których fachowcy 
z różnych dziedzin uświadamiają słucha-
czom czym jest autyzm, Zespół Downa czy 
wszelkiego rodzaju zaburzenia rozwoju. 

– Ponadto urządzamy spotkania plenero-
we i świąteczne, organizujemy wyjazdy inte-
gracyjne, rajdy terenowe i ogólnodostępne 
festyny np. z okazji Dnia Dziecka – wymienia 
Krystyna Cuber. – Organizujemy też wyjazdy 
na mecze koszykówki i rugby na wózkach. 
Zwracamy przez to uwagę, że sport osób 
niepełnosprawnych jest doskonałą terapią. 

Współorganizujemy Powiatowe Igrzyska 
Osób Niepełnosprawnych na stadionie 
miejskim w Lędzinach oraz Biwak Żeglar-
ski Osób Niepełnosprawnych w Chełmie 
Śląskim. Staraliśmy się też zawsze zwracać 
uwagę władzom na konieczność likwidacji 
barier architektonicznych i wskazywać na 
niedociągnięcia w tej kwestii – podkreśla.

Bardzo dużym sukcesem stowarzyszenia 
zarządzanego przez Krystynę Cuber było 
doprowadzenie do wyposażenia pływalni 
miejskiej w nowoczesny podnośnik dla 
osób niepełnosprawnych. Była to wspólna 
inwestycja powiatu i gminy, dzięki której lę-
dziński basen stał się miejscem przyjaznym 
nie tylko osobom niesprawnym ruchowo, 
ale także ludziom starszym i niedołężnym.

Dzięki dobrej współpracy stowarzyszenia 
z Ośrodkiem Błogosławiona Karolina uda-
ło się zorganizować systematyczną opiekę 
dla osób niepełnosprawnych w ramach 
placówki opiekuńczej. – Rodzice mogą 

zostawiać swoje dorosłe niepełnosprawne 
dzieci w ośrodku dwa razy w tygodniu na 
cztery godziny – mówi Krystyna Cuber. – 
Jako matka osoby niepełnosprawnej wiem, 
że te kilka godzin wolnego w ciągu dnia 

jest dla takiego rodzica ogromną pomocą 
– dodaje.

Po dziewięciu latach wytężonej i efek-
tywnej pracy Krystyna Cuber zrezygnowała 
z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia. 
– Byłam już trochę zmęczona, moja nie-
pełnosprawna córka wymaga ciągle takiej 
samej opieki, a ja nie jestem coraz młodsza 
– wyjaśnia. - Postanowiłam nie kandydo-
wać ponownie na to stanowisko. Moja 
dusza społecznika nie pozwala mi jednak 
zerwać do końca z aktywnością społeczną. 
W dalszym ciągu działam w Powiatowej 
Społecznej Radzie ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Natomiast nowy zarząd stowa-
rzyszenia wybrał drogę kontynuacji naszej 
działalności na każdym polu – dodaje. 

Magdalena Kutynia

oSiągnięć było wiele
Krystyna Cuber przez dziewięć lat była prezesem Lędzińskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Rozwinęła je i zrewolucjonizowała jego działalność. To za jej czasów 
stowarzyszenie wybrane zostało w plebiscycie zorganizowanym przez tygodnik „echo” Organizacją 
Roku 2014. 
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Wszystkim pracownikom służby zdrowia,
którzy swoim powołaniem  

i poświęceniem służą mieszkańcom  
naszego miasta serdeczne podziękowania 

i najlepsze życzenia.

Składa Elżbieta Ostrowska 
przewodnicząca rady miasta 

wraz z radnymi
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lędziny teraz

Z inicjatywy Burmistrz Miasta Lędziny Kry-
styny Wróbel 10 marca  w siedzibie urzędu 
miasta odbyło się bezpłatne szkolenie zaad-
resowane do pracowników oświaty dotyczą-
ce procedury „Niebieskiej Karty”. 

Spotkanie poprowadziła  Aleksandra 
Lasa – psycholog, trener, praktyk w zakresie 

świadczenia pomocy dla osób uwikłanych 
w przemoc domową, która przypomniała 
na czym polega ta procedura, w jaki sposób 
można ją uruchomić i jakiej pomocy może 
oczekiwać osoba poszkodowana. 

Magdalena Kutynia

o niebieSkiej karcie  
w urzędzie miaSta

Konkurs ten odbył się 5 marca. Zgłosiły się 
do niego 73 drużyny z pięciu województw. 
Lędzińscy triumfatorzy zdeklasowali kon-
kurencję i awansowali do ogólnopolskiego 
finału w Gdyni. Tam, w ramach ogolnopol-
skich finałów, które odbyły się w dniach 
2-3 kwietnia piątoklasiści zajęli bardzo 
wysokie piąte miejsce, a czwartoklasiści 
miejsce dwudzieste pierwsze. Warto pod-
kreślić, że w finałach udział wzięło aż 215 
drużyn z całej Polski. 

 Odyseja Umysłu to międzynarodowy 
projekt edukacyjny realizowany w formie 
konkursu, w którym co roku bierze udział 
kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów 
z całego świata. Patronat nad polską edy-
cją Odysei sprawuje Minister Edukacji Na-
rodowej. 

Celem projektu jest nauczenie młodzieży 
kreatywnego i krytycznego myślenia oraz roz-
wijanie w niej zdolności twórczych. - Grupy 
uczestników zaangażowane są w proces twór-
czego rozwiązywania problemów rozbieżnych 
czyli takich, które rozwiązać można na wiele 
sposobów - wyjaśnia Regina Karwicka - Szko-
da, nauczycielka w SP nr 3 w Lędzinach. -  Sied-
mioosobowe drużyny przygotowywały się do 
występu od października. Samodzielnie opraco-
waly scenariusz, stworzyły stroje i scenografię, 
skomponowały muzykę oraz skonstruowały 
pojazd napędzany wkrętarką - dodaje. 

Drużyny przygotowywane do konkuru 
były przez trenerki: Magdalenę Gepart 
i Agatę Kruszyńską. - Do sukcesu przyczy-
niła się działająca w szkole rada rodziców, 
która sfinansowała udział w konkursie, 

pani dyrektor Małgorzata Szeligiewicz- 
pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia 
oraz fantastyczni, chętni do pomocy rodzi-
ce Odyseuszy - kwituje Karwicka Szkoda. 

odySeja umySłu
Obie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach zajęły pierwsze 
miejsca w swoich kategoriach wiekowych w Regionalnych eliminacjach 
Odysei Umysłu w Krakowie. 

minęło już  
70 lat
 W sobotę 9 kwietnia  Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach świętował swoje 70 - lecie. Jako, że 
tak poważna rocznica może trochę dziwić osoby 
kojarzące szkołę tylko z dużo młodszym obiektem 
przy ul. Pokoju, warto wyjaśnić w kilku zdaniach 
skąd taki jubileusz. 

Pani dyrektor w obliczu szkolnych sukce-
sów w różnych dziedzinach, patrzy w przy-
szłość szkoły z ogromnym optymizmem. 
Zapewniła o tym w swoim przemówieniu, 
które wygłosiła w sali widowiskowo - ki-
nowej „Piast” 18 marca  podczas 16-tych 
obchodów Święta Szkoły. 

Na uroczystość zaproszono wielu gości, 
wśród których znaleźli się przedstawiciele 
władz lokalnych z burmistrz Krystyną Wró-
bel na czele, przedstawiciele władz powia-
towych, dyrektorzy szkół i reprezentanci 
wielu instytucji z terenu miasta i powiatu 
współpracujących ze szkołą. 

W ciekawy sposób podczas projekcji 
multimedialnej przedstawiono ostatnie 
wielowątkowe działania szkoły, która 
będąc dumna z lekarza, pisarza i opie-
kuna sierot w jednym, czyli swego pa-
trona, stara się godnie kontynuować  
jego dzieło edukacyjne i wychowawcze.  
Część artystyczna uroczystości otwar-
ta została przez Tomasza Mola, który 
na gitarze akustycznej zagrał motyw 
“Vista Point” pochodzący z soundtra-
cku gry komputerowej “Gothic 3”. Nie 
był to jednak powód do tego, by sądzić, 
że ci młodzi ludzie na co dzień siedzą tyl-
ko przed komputerami grając w gry. Na 
scenie bowiem działo się wiele ciekawych 
rzeczy. Był taniec wykonany przez  ze-
społu Att Full Speed, pokaz stylów walki 
zaprezentowany przez Justynę Wojtalę, 
show na rolkach wykonane przez Jakuba 
Jonika. Julia Genc zarecytowa wiersz Wi-
sławy Szymborskiej, a Kamil Wasilewski 
wykonał pantonimę w etiudzie “Biwak”. 
Wokalne umiejętności prezentowały z ko-
lei: Natalia Brąś, Justyna Brzuszkiewicz, 
Weronika Mańka i szkolny zespół wokal-

ny. Najbardziej jednak zapamiętany został 
nie pierwszy już raz występujący na tej 
scenie Paweł Kłoda, który nie tylko za-
śpiewał dla widzów, ale również zagrał na 
gitarze i fortepianie. Wystąpił min. w du-
ecie ze swoją siostrą Danutą w pięknym 

klasyku Leonarda Cohena “Hallelujah”. 
Na koniec podziękowano wszystkim za 
uczestnictwo w akademii i zaproszono na 
kolejną przyszłoroczną rocznicę.

Bogusław Żogała

SzeSnaStka 
lędzińSkiego 
gimnazjum nr 1
Szesnastka, to tzw. trudny wiek w życiu młodego człowieka, przed którym 
dopiero otwiera się świat. Do takiego właśnie nastolatka zostało porównane 
podczas uroczystej akademii, Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w 
Lędzinach, przez zarządzającą nim Annę Pikuła. 

Otóż 1 marca 1946 roku ruszył w Lędzi-
nach właściwy tok nauczania zawodowego 
młodzieży ocalałej z zawieruchy II wojny 
światowej. W łączonych klasach trzeba było 
wyrównać wykształcenie nie tylko na pozio-
mie zawodowym, ale też w zakresie innych 
przedmiotów w wersji polskojęzycznej. Od 
tego czasu datuje się funkcjonowanie w mie-
ście jedynej placówki edukacyjnej z zakresu 
ponadpodstawowego, a obecnie ponadgim-
nazjalnego. 

Do lat siedemdziesiątych uczniowie 
uczęszczali do szkoły znajdującej się przy ul. 
Adama Asnyka 2 (obecnie Przychodnia Rejo-
nowa nr 2), czyli do budynku w którym sto 
lat wcześniej uczył sam Karol Miarka, patron 
Szkoły Podstawowej nr 1, znajdującej się 
na sąsiedniej ulicy Paderewskiego. Chociaż 
przez lata zmieniały się nazwy szkoły, cały 
czas celem było jak najlepsze przygotowa-
nie absolwentów do zawodu i tym samym 
dorosłego i samodzielnego życia. W roku 
1977 nauczanie przeniesiono do budynków 
obecnego PZS - u, który to aktualnie podlega 
Starostwu Powiatowemu. 

W siedemdziesięcioletnim okresie funk-
cjonowania szkoły, zarządzało nią ośmioro 
dyrektorów, od niezapomnianego Anielina 

Fabery po obecną dyrektor Ewę Matusik. 
Obecne hasło szkoły: „Tradycja i nowoczes-
ność” łączy tradycję kształcenia zawodowe-
go z obecnymi nowoczesnymi kierunkami 
nauczania. 

To właśnie charyzmatyczny Anielin Fabe-
ra został patronem  tutejszego technikum, 
a nowoczesne patrzenie w przyszłość daje 
możliwość kształcenia się w klasach mundu-
rowych, także w takich kierunkach jak min.: 
logistyka, informatyka, ekonomia, czy technik 
urządzeń i systemów energii odnawialnej. 
Z bogatą ofertą edukacyjną szczegółowo 
można zapoznać się na stronie internetowej 
szkoły, a o jej atrakcyjności niech świadczą też 
aktualne praktyki w Niemczech i Hiszpanii. 

Pierwszym punktem uroczystości była 
koncelebrowana  pod przewodnictwem bi-
skupa Marka Szkudło msza święta. Odbyła 
się ona w kościele pod wezwaniem Matki 
Bożej Różańcowej, z udziałem Orkiestry 
Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Po mszy miejsce miała 
część oficjalna i artystyczna obchodów 70-
lecia istnienia szkoły. 

                                     Bogusław Żogała
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Turniej rozgrywano w dwóch kategoriach, 
z ustalonym tempem gry na 15 minut. 
W kategorii Open (powyżej 18 lat) najlep-
szy okazał się lędzinianin Dawid Gondzik 
przed Cezarym Stebakowem (Czeladź), 
Piotrem Oćwieją (Bieruń Stary) oraz Szy-
monem Gondzikiem (Lędziny).

W kategorii młodzieżowej w czołówce 
znaleźli się kolejno: Sebastian Smoleń, Ra-

fał Wojtala, Patryk Majer oraz Paweł Palka 
(wszyscy Lędziny).

Nagrody ufundował Miejski Ośrodek 
Kultury. W organizację imprezy – oprócz 
MOK, włączył się także radny Janusz Gon-
dzik, który wraz z Józefem Kaletą sędzio-
wał zawody.

Marcin Iciek

Szachy na wioSnę
Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora 
Miejskiego Ośrodku Kultury odbył się na 
przywitanie wiosny, 21 marca. Wystartowało 
łącznie dwudziestu zawodników, rozegrano 
siedem rund.

Spośród naszych zawodniczek i zawodników najlepiej 
spisali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1, Jerzy 
Bieniek i Szymon Nikiel, którzy zajęli odpowiednio drugą 
i trzecią lokatę w konkurencji modeli typowych (standar-
dowych) w kategorii szkół podstawowych, przegrywając 
jedynie z duetem: Dawid Kunicki i Kacper Stolorz z SP 
Imielin. 

Dodajmy, że w tej rywalizacji drużynowo zwyciężyła 
właśnie SP 1 w Lędzinach, natomiast w kategorii gimna-
zjów duet: Agnieszka Kawała i Jacek Baruch z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Lędzinach wywalczył trzecią lokatę, 
plasując się za duetem: Weronika Komandera i Jakub Nagy 
oraz za Pawłem Stolorzem (wszyscy z Gimnazjum w Imieli-
nie). Piąte miejsce zajął Marek Hajduk z lędzińskiego WTZ, 
natomiast drużynowo wygrało imielińskie gimnazjum. 

Część balonów przeleciała nawet nad pobliskim wzgó-
rzem Lipusz.

 W otwartej konkurencji balonów nietypowych (nie-
standardowych) najlepszymi okazali się kolejno: Kacper 
Mrozek z Bierunia, duet: Kinga Jasińska i Jakub Koman-
dera z SP 3 w Lędzinach oraz wspomniany imieliński duet: 
Weronika Komandera i Jakub Nagy.

Lędzinianie pełnili także znaczące role wśród organizato-
rów imprezy. Całością przygotowań kierował prezes zarządu 
powiatowego Ligi Obrony Kraju Franciszek Musioł, kierow-
nikiem zawodów był Janusz Musik, komisji sędziowskiej 
przewodniczył Marek Lizak, a całą rywalizację obserwował 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Lędziny, Zdzisław Rudol. 
Gorącą herbatę i gorące kiełbaski dla zawodników, ich 
opiekunów oraz kibiców zapewnił Krzysztof Bieniek. Pucha-
ry, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez 
starostwo powiatowe, wręczał starosta Bernard Bednorz 
w towarzystwie wspomnianych Z. Rudola, F. Musioła, M. 
Lizaka i chronometrażysty Wojciecha Mrozka. 

Mirosław Leszczyk
 

SukceS lędzińSkich baloniarzy 
na klemenSowej górce
Modelarze z Lędzin dobrze zaprezentowali się podczas XIX powiatowych zawodów modeli balonów na ogrzane powietrze, 
które odbyły się w sobotę, 12 marca, na Górce Klemensowej, czyli na popularnym Klimoncie. Ustąpili tylko modelarzom 
imielińskim w liczbie najważniejszych sukcesów. 
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Gościa powitała dyrektor szkoły Lidia Cie-
pły - Bugara, po czym w trakcie wywiadu 
prowadzonego przez Paulinę Kozłowską, 
młodzież z którą artysta miał bardzo dobry 
kontakt, mogła się dowiedzieć jak wyglą-
dała jego droga od czasów nie zawsze 
pokornego ucznia, aż do scenicznych suk-
cesów.

Po odpytaniu gościa, przyszła pora na 
jego muzyczną prezentację, która chociaż 
krótka (dwa utwory + bis), dała możliwość 
oceny jego solowych dokonań po za ze-
społem Dżem. Wokalista chętnie rozdawał 
autografy i pozował do wspólnych zdjęć. 
Na koniec wpisem do pamiątkowej księgi, 
życząc uczniom gimnazjum wielu sukce-
sów, podziękował za zaproszenie i możli-
wość spotkania się z niezwykłą młodzieżą. 

Paulinę Kozłowską w swoim pomyśle na 
spotkanie z wokalistą wspierał brat Dawid, 
który też jako muzyk i wokalista udziela 
się w zespole Prowizora, grającym w stylu 
podobnym do zespołu Dżem.

Bogusław Żogała

wokaliSta dżemu z wizytą  
u gimnazjaliStów
Ciekawą osobę gościło u siebie Gimnazjum nr 2 w Lędzinach w przedświąteczny 
czwartek  24 marca. Z inspiracji i inicjatywy uczennicy Pauliny Kozłowskiej, na 
spotkanie z gimnazjalistami  przybył wokalista, kompozytor, autor tekstów, aktor 
teatralny i filmowy, oraz absolwent Politechniki Wrocławskiej w jednej osobie 
- Maciej Balcar, obecny wokalista zespołu Dżem. 
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lędziny teraz

czy Wiesz, że…?

Mariusz Masternak, nowy zawodnik MKs lę-
dziny zaliczył w swojej karierze 129 występów 
w ekstraklasie?
obrońca MKs przywdziewał w najwyższej klasie rozgrywko-
wej barwy ruchu chorzów (111 meczów) oraz pogoni szczecin. 
W portowym klubie zdobył też swoją jedyną ekstraklasową 
bramkę.

zakończyli Sezon 
w jaStrzębiu
Meczami w Jastrzębiu-Zdroju, szachowy klub 
KSz Górnik Lędziny zamknął sezon 2016 
w rozgrywkach śląskiej III Ligi Seniorów. 
Lędzińscy szachiści zakończyli rozgrywki na 
dziesiątym miejscu – na piętnaście drużyn.

Zawodnicy Górnika ulegli w Jastrzębiu 
tamtejszemu Pionierowi oraz drużynie 
Roszady Gliwice. Pokonani od planszy od-
chodzili za to gracze klubu Zefir Boguszo-
wice. Lędzinianie zajęli najwyższą pozycję 
w III lidze spośród klubów z naszego po-
wiatu – Unia Bieruń Stary zajęła jedena-

stą lokatę, zaś Diagonalia Imielin miejsce 
trzynaste. Najlepiej punktującymi dla KSz 
w lidze byli Rafał Król (4,5 punktu) oraz 
Aneta Gumińska i Bogusław Dzierżak (po 
3,5 punktu).

Marcin Iciek

drużyna rady 
miaSta lędziny 
miStrzem 
powiatu!
Reprezentacja władz Lędzin wygrała tytuł 
mistrza powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
w halowych rozgrywkach piłki nożnej.

Drużyna z Lędzin w składzie: Bernard Głos, 
Edward Urbańczyk (kapitan), Jerzy Kozłow-
ski, Rafał Czarnuch, Bogdan Gwóźdź oraz re-
zerwowi Tomasz Kwoka i Aleksander Koziol 
zdeklasowali swoich powiatowych odpo-
wiedników, zgromadziwszy 10 punktów za 
trzy zwycięstwa i jeden remis. Kolejne miejsca 
zajęły drużyny Imielina, Bojszów, Bierunia. 

Tym razem ostatni byli obrońcy tytułu sprzed 
roku – przedstawiciele Chełmu Śląskiego.

Królem strzelców zawodów został Bogdan 
Gwóźdź z sześcioma trafieniami. Najlepszym 
bramkarzem okazał się Bernard Głos, który 
dał się zaskoczyć tylko strzałem samobój-
czym… wspomnianego króla strzelców.

Marcin Iciek

„czwórka” w katowicach, 
„czwórka” w lędzinach
Na inaugurację wiosny MKS Lędziny pokonał 
na wyjeździe Górnik MK Katowice aż 4:0. MKS 
kontrolował spotkanie, zdobywszy dwa pierwsze 
gole już w 10 minut po pierwszym gwizdku.
górnik Mk katowice – Mks lędziny 
0:4 (0:3): frąckowiak 2, stworzyjan 
10, augustyniak 27, duda 85.

MKS: Kwiatkowski – Duda, M. Roszak 
(60’ Bednarek), Masternak, Uniejewski, 
Karlik, Śliwa, Stworzyjan (85’ Ingram), 
Matysek, Augustyniak (60’ Kozok), Frącko-
wiak (85’ N. Nagi).

Kolejne cztery gole MKS wbił u siebie dru-
żynie Sokoła Wola. Tym razem jednak lędzi-
nianie całą pierwszą połowę walczyli z gęstą 
obroną gości. Przełom nastąpił tuż przed 

przerwą a pod koniec meczu MKS złapał 
większy luz i zwycięstwo wygląda okazalej.

Mks lędziny – sokół Wola 4:0 
(1:0): Uniejewski 45+1’, frąckowiak 
73, stworzyjan 88, Matysek 90.

MKS: Kwiatkowski – Duda (66’ Kozok), 
M. Roszak, Masternak, Uniejewski, Karlik, 
Śliwa (77’ Bednarek), Stworzyjan, Maty-
sek, Augustyniak (46’ M. Nagi), Frącko-
wiak (85’ N. Nagi).

Marcin Iciek

młode piłkarki 
dwukrotnie na podium

3 kwietnia po raz pierwszy w Lędzinach 
odbył się Turniej Dziewcząt o Puchar 
Burmistrza Miasta. Na orliku przy zie-
mowickim Zespole Szkół wystąpiło pięć 
drużyn z rocznika 2005 i młodsze. Zwy-
ciężczyniami okazały się młode piłkarki 
Piasta Skawina.

Drugie miejsce zajął zespół KKS Ruch 
Women Chorzów, natomiast gospodynie 
z Akademii Sportu KSB Lędziny były trze-
cie.  Warto podkreślić jednak, że lędziń-
skie zawodniczki wyróżniły się w kon-

kurencjach indywidualnych. Równolegle 
do gry na dużym boisku odbywała się 
bowiem rywalizacja w tzw. „Fun-Parku”. 
W grze „dwa na dwa” najlepsze oka-
zały się reprezentujące Lędziny Marty-
na Gąsiorek i Patrycja Kielesz. Martyna 
Gąsiorek zgarnęła również nagrodę za 
najlepszy rezultat w konkurencji biegu 
wahadłowego.

4 kwietnia odbył się wojewódzki finał 
rozgrywek „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” w Dankowicach. Lędzińskie 

piłkarki z Akademii Sportu zajęły w nim dru-
gie miejsce. Dziewczyny aby dostać się do 
finału musiały wygrać wczesniej pięć kolej-
nych meczy. Ostatecznie w finale uległy dru-
żynie  z Częstochowu – 0:2. Godne uwagi 
jest to, iż lędzinianka Ewa Sikora wybrana 
została najepszą zawodniczką turnieju. To 
niewątpliwie ogromne wyróżnienie dla tej 
świetnej piłkarki i dla całej  naszej drużyny.

Marcin Iciek i Magdalena Kutynia

Na początku kwietnia młode piłkarki nożne z Akademii Sportu KSB Lędziny 
odniosły dwa ogromne sukcesy sportowe..

ta ekipa chce walczyć o awanS
18 marca w hali lędzińskiego PZS odbyła się prezentacja piłkarzy MKS 
Lędziny. Przedstawiono nowych graczy, którzy znacznie poszerzyli i wzmocnili 
dotychczasową kadrę. Prezes Mirosław Szyndlar i trener Sebastian Idczak nie 
ukrywają, że taka „paka” powinna walczyć o awans do IV ligi.
Po indywidualnym przedstawieniu każde-
go nowego piłkarza rozegrano mecz fut-
bolu halowego. „Starzy” zawodnicy zmie-
rzyli się z nowymi nabytkami – rozgrywka 
zakończyła się remisem 3:3. Mecz miał 
charakter pokazowy, bo nazajutrz MKS 
rozpoczynał walkę o ligowe punkty. 

Podczas imprezy można było w ramach 
hasła „Wspieram swój klub” nabyć nowe 

pamiątki klubowe – kubeczki, kubki ter-
miczne, szale, czapki-bejsbolówki, smycze, 
breloki. Wszystkie te gadżety będą dostępne 
dla kibiców na domowych meczach MKS.

żaki również powalczyły

Na ziemowicki parkiet wybiegły również 
żaki, podopieczni trenera Ryszarda Wowro. 

Zawodnicy z rocznika 2007 i młodsi walczyli 
ze swoimi rówieśnikami z drużyny Gol Bie-
ruń. Goście z Bierunia pokonali gospodarzy. 
Po meczu przewidziana była jednak jeszcze 
seria rzutów karnych, w której to z kolei lepsi 
okazali się chłopcy z Lędzin.

Marcin Iciek

Podopieczni Sebastiana Idczaka na je-
sieni wyeliminowali trzy inne drużyny, 
by móc zagrać na własnym stadionie 
w lokalnym finale. We wtorkowym finale 

lędzinianie pokazali ładną dla oka grę, 
wreszcie połączoną ze skutecznością, 
której w ostatnich spotkaniach nieco 
brakowało. MKS pokonawszy wyżej 

notowanego rywala uzyskał prawo gry 
w dalszych rozgrywkach pucharowych 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Zwy-
cięzca tego etapu, wyłoniony wśród 
dwunastu drużyn zamelduje się w sezo-
nie 2016/2017 w rundzie przedwstępnej 
Pucharu Polski.
Mks lędziny - pniówek pawłowice 
Śląskie 4:1 (1:0)
Karlik 31, Sworzyjan 50, matysek 58, 68, 
Przybyła 89

 MKS: Kwiatkowski - Uniejewski, Ma-
starnak, Roszak, Bednarek - Śliwa, Swo-
rzyjan (N. Nagi 80), Matysek (Augustyniak 
87), ingram (Duda 64), Karlik, Frąckowiak 
(Kozok 84).

Marcin Iciek

mkS lędziny  
z pucharem podokręgu
12 kwietnia został rozegrany finał Pucharu Polski dla Podokręgu Tychy, 
w którym MKS Lędziny pokonał III-ligowy Pniówek Pawłowice Śląskie aż 4:1.

na Sportowo - relacje z imprez Sportowych
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składNiki

• 1,2 - 1,5 kg karczku

MaryNata:

• 0,5 szklanki oliwy lub oleju
• 5 ząbków czosnku
• 1 duża cebula
• 2 liście laurowe
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka pieprzu ziołowego
• 1 łyżka dowolnej przyprawy grillowej
• 1 łyżeczka przyprawy do karczku 
• 1 łyżeczka ziół prowansalskich
• 1 łyżeczka suszonego majeranku 
• 1 łyżka słodkiej papryki
• 1 łyżeczka musztardy
• 2 łyżki ketchupu

Mięso kroimy w cienkie plasterki i rozbijamy delikatnie. 
Czosnek przepuszczamy przez praskę. Podobnie cebulę. Aby 
cebulę przepuścić przez praskę, trzeba ją drobno posiekać 
i po kawałeczku zgniatać. Cebula puści wtedy sporo soku 
lepiej aromatyzując mięso. Wszystkie składniki marynaty łą-
czymy w misce i dokładnie mieszamy. Mięso mieszamy z ma-
rynatą w misce i odstawiamy do lodówki na co najmniej 
24 godziny. Najlepiej mięso przygotować rano, jeśli grilla 
planujemy zrobić na drugi dzień wieczorem.
Tak zamarynowane mięso układamy na mocno rozgrzanym 
ruszcie i wystarczy opiekać je po dwie minutki z każdej stro-
ny (po to cienko je kroimy i dodatkowo rozbijamy). Poda-
jemy z lekką sałatką - np grecką lub z kapusty pekińskiej 
i pieczonymi ziemniakami lub podpieczoną z masłem czosn-
kowym bagietką.

Źródło: www.gotowaniecieszy.blox.pl

krzyżówka 
panoramicznakarkówka 

z grilla  
w marynacie

w wolnej chwili

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.

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

Redaktor naczelna: Renata Ziaja
Redaktorzy: Magdalenia Kutynia, Mirosław Leszczyk, Bogusław Żogała, Marcin Iciek

Projekt: Time4     Skład: Jarosław Kaczor
Druk: Polskapresse Sosnowiec

Kontakt:  
promocja@ledziny.pl

W niedzielę, 3 kwietnia, uczestniczyła 
w gronie najbliższych w mszy św. odprawio-
nej w jej intencji przez ks. proboszcza Marka 
Płazę w kościele pw. Chrystusa Króla. Tuż po 
mszy chóralne „Sto lat” zaśpiewała dla niej 
grupa członków zespołu folklorystycznego 
„Lędzinianie”, do którego należała przez 
wiele lat. Potem w hołdunowskiej restaura-
cji „Pinocy” odbyło się uroczyste spotkanie 
Jubilatki z najbliższą rodziną. Uświetnił je 
swoim śpiewem i grą na keyboardzie Jerzy 
Sklorz.  

Mocnym akcentem urodzinowych obcho-
dów była też oficjalna wizyta, jaką we wtor-
kowe przedpołudnie, 5 kwietnia, złożyły jej 
burmistrz Krystyna Wróbel i Renata Ścierska, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

Do wspólnej fotografii pani Gertruda 
pozowała z przedstawicielami jej najbliż-
szej rodziny – córką Anną, synem Leszkiem, 
wnuczką Joanną i prawnuczką Michasią. 
- 6 kwietnia grupa młodszych koleżanek 
z zespołu „Lędzinianie” zaprosiła mnie na 
spotkanie przy kawie i kołoczu, by powspo-
minać stare dobre czasy, a przede wszyst-
kim, by pośpiewać – opowiada. 

Gertruda Moskwa urodziła się 2 kwiet-
nia 1926 roku w Jedlinie (gmina Bojszowy). 
Ukończenie tamtejszej szkoły podstawowej 
przerwał jej wybuch II wojny światowej. 
- W wieku 15 lat zostałam wywieziona na 
roboty przymusowe do Niemiec, w okolice 
Gorlitz, gdzie przez rok pracowałam w go-
spodarstwie u jednego z bauerów – opowia-
da. - Po powrocie do domu zgłosiłam się do 
Arbeitsamtu, który skierował mnie do pracy 
w Zakładach Chemicznych w Dworach koło 

Oświęcimia. Pracowałam tam do wyzwolenia 
spod niemieckiej okupacji - dodaje.

Ślub zawarła 26 października 1946 
roku w Urzędzie Gminy w Bojszowach. Jej 
wybrankiem serca był Józef Moskwa z są-
siednich Ścierń. Urodziała czwórkę dzieci. 
Od 1949 roku mieszka na Hołdunowie -W 
1952 roku zatrudniłam się w sortowni ko-
pani Ziemowit, gdzie przepracowałam 30 
lat zanim przeszłam na kopalnianą emery-
turę. Doczekałam się dziesięciorga wnucząt 
i jedenaściorga prawnucząt - mówi.

Jubilatka prowadziła aktywny tryb ży-
cia. Angażowała się na rzecz osób z parafii 
Chrystusa Króla. Będąc już na emeryturze 
zapisała się do zespołu folklorystycznego 
„Ziemowitki” prowadzonego przez Alojzego 

Stachurę, który potem przekształcił się w ze-
spół „Lędzinianie”, ale już pod kierunkiem 
Franciszka Moskwy. Bardzo mile wspomina 
rozmaite koncerty oraz przeglądy pieśni ludo-
wych.- Obecnie mieszkam z synem Leszkiem 
– opowiada. - Jestem samowystarczalna, 
jeśli chodzi o codzienne czynności. Mogę jed-
nak liczyć zawsze na pomoc dzieci i wnuków. 
Czuję się dobrze, ale mam problemy z krę-
gosłupem, zwłaszcza podczas prac w przydo-
mowym ogródku - wyjaśnia.

Pani Gertruda codziennie ogląda telewi-
zję i słucha też Radia Maryja oraz Programu 
I Polskiego Radia. - Nadal bardzo lubię śpie-
wać- zwierza się. 

Mirosław Leszczyk

wizyta u gertrudy moSkwy
Moc wrażeń przeżyła hołdunowianka Gertruda Moskwa podczas uroczystych 
obchodów swoich 90-tych urodzin. 
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w gościnie  
u 90-letniej  
marii bednorz
90-letnia Maria Bednorz jest zadowolona 
ze swojego życia osobistego i rodzinnego. 
Nie kryła tego również w środowe południe, 
30 marca, podczas okolicznościowej wizyty 
jaką złożyły jej  burmistrz Krystyna Wróbel 
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Re-
nata Ścierskia. 

  Dwa dni przed tą wizytą skończyła 90 
lat. Urodziła się w Międzyrzeczu – obec-
nie gmina Bojszowy. Podczas II wojny 
światowej Niemcy zatrudnili panią Marię 
do prac w lesie. W 1946 roku powrócił do 
Międzyrzecza, po wojennej tułaczce zna-
ny jej już od szkoły podstawowej Alfred 
Bednorz. - Zaczęliśmy ze sobą chodzić 
i w następnym roku wzięliśmy ślub cy-
wilny w Bojszowach – opowiada. - Mąż 
był pracownikiem kopalni „Ziemowit” 
w budowie i otrzymaliśmy przydział na 
domek fiński w Hołdunowie, do które-
go przeprowadziliśmy się już w 1947 
roku. Tam też wzięliśmy ślub kościelny. 
W 1973 roku przeprowadziliśmy się do 
własnego parterowego domu przy obec-
nej ulicy Reymonta, który w międzyczasie 
wybudowaliśmy na zakupionej działce - 
dodaje.

Przez siedem lat Maria Bednorz 
pracowała w sortowni kopalni „Ziemow-
it”, a potem przez kilka lat w Zakładach 
Chemicznych „ERG” w Bieruniu. Obec-
nie otrzymuje emeryturę po mężu. 
Doczekała się czterech wnuczek i czter-
ech prawnucząt. 

- Mieszkam wraz z synem i wnuczką– 
mówi. - Nie oglądam już telewizji, ale za to 
chętnie czytam codzienną prasę, zwłaszcza 
Dziennik Zachodni. Nie narzekam na 
zdrowie, chociaż i wzrok i słuch już nie te 
i dokucza mi ból nóg. Co drugi dzień piję 
na czczo szklankę swoistej mikstury, na 
którą składa się porcja przegotowanego 
i przecedzonego siemienia lnianego, porcja 
mleka i łyżka miodu. Dzięki temu cieszę się 
względnie dobrym zdrowiem, dobrym traw-
ieniem i dobrym samopoczuciem - dodaje.

Mirosław Leszczyk
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lędziny teraz

ogłoSzenia

burmiStrz miaSta lędziny 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze 

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 
- niżej wymienionej nieruchomości.

 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 4 przy 
ul. brzechwy, oznaczonej jako działka numer 1182/128 o powierzchni 0,0650 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod 
pozycją 1575, symbol użytku riVb (grunty orne). 
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej ka1t/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg 
wieczystych i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W Dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością 
- prawo drogi nie dotyczące zbywanej nieruchomości. Ponadto wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Tychach 
pod sygn. akt I NS 837/14 postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działki numer 2880/4 i 2881/4 na rzecz 
każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Lędzinach, stanowiącej działk numer 440/82. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od 
wpisów. Zapisy Działu I-SP i Działu III przeniesione zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
przedmiotem praw i zobowiąza względem osób trzecich.
W/w nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Rad Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa 
działka zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudow mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji. 
Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek 
inwestora.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone: pierwszy przetarg w dniu 7 grudnia 
2015 r., drugi przetarg w dniu 11 lutego 2016 r. Przetargi zakończyły si wynikami negatywnymi.

cena wywoławcza nieruchomości: 54 500,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. 

 Wadium ustalone zostało na kwot: 5 450,00 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 16 maja 2016 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 działk numer 1182/128 
o powierzchni 650 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Brzechwy. 

przetarg odbędzie si w dniu 20 maja 2016 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 (II piętro, pok. 203-205), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 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.

i

burmiStrz miaSta lędziny  
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

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

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 5,0050 ha, stanowiącej własność Gminy Lędziny, 
położonej w lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, w rejonie drogi krajowej s 1 i ul. zawiszy 
czarnego, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lędziny.
Przedmiotowa nieruchomość obejmuje działki oznaczone numerami: 

numer 
działki

powierzchnia 
działki (ha)

symbol i powierzchnia
(ha) użytku opis użytku jednostka rejestrowa 

gruntów
412/15 1,0570 RV 1,0570 grunty orne 1575

413/15 1,3370 RV 1,3191
W 0,0179

grunty orne
rowy 2331

414/15 0,1130 RV 0,1130 grunty orne 1824

415/16 2,4980 RV 2,4310
W 0,0670

grunty orne
rowy 1575

położone w Lędzinach, na karcie mapy 6, obręb Lędziny. 
Działki nr 412/15, 414/15 i 415/16 zapisane są w księdze wieczystej ka1t/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale 
III innej księgi wieczystej i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi 
nieruchomościami nie dotyczące zbywanej nieruchomości. Ponadto wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym 
w Tychach pod sygn. akt I NS 837/14 postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działki numer 2880/4 I 2881/4 
zapisane w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Lędzinach, stanowiącej 
działk numer 440/82, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księg wieczystą KA1T/00032729/9. Dział IV księgi wieczystej jest wolny 
od wpisów. Działka nr 413/15 zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00051060/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I-SP, III i IV wolne są od wpisów.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony trzech lat, tj. do dnia 17 grudnia 2016 r.; przeznaczenie 
na cele upraw rolnych. Umowa dzierżawy wygasa z dniem 17 grudnia 2016 r. bądź zostanie rozwiązana w dniu zawarcia notarialnej umowy 
sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem 
drogowym o szerokości 5 m ustanowiona zostanie na nieruchomości gruntowej, obejmującej działki o numerach: 9, 306/13, 305/12, 8, 
970/7, 5, 971/7, 972/7, 208/4, 416/4, 204/4 i 590/3. Właścicielowi gruntów, na których ustanowiona zostanie służebność, przysługiwa 
będzie wynagrodzenie w wysokości 49 786,00 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, płatne rocznie z góry w terminie do 15 marca 
danego roku, corocznie zwaloryzowane o wskaźnik inflacji średniorocznej za rok poprzedni, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego lub jego odpowiednika, w przypadku likwidacji GUS.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/240/08 
Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:

− 1PU - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej - dla działek nr 412/15, 413/15, 
414/15 oraz 

− 1PU - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej i 4KDS - droga publiczna klasy 
ekspresowej wraz z węzłem drogowym - dla działki nr 415/16. 

Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU jest produkcja, magazyny, składy oraz usługi 
logistyczne. Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem 4KDS jest obsługa komunikacyjna terenów objętych planem oraz 
zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta. 

 cena wywoławcza nieruchomości: 3 255 500,00 zł netto
(słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwot: 325 550,00 zł 
(słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 18 maja 2016 r. poprzez dokonanie wpłaty 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 nieruchomość 
o łącznej pow. 5,0050 ha (działki nr 412/15, 413/15, 414/15 i 415/16) położoną w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego i S-1.

przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 11.00 
w sali nr 013 Urzędu Miasta w lędzinach 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 (II piętro, pok. 203-205), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach 
pracy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłosze w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

burmiStrz miaSta lędziny  
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

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

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej powierzchni 5,8282 ha, położonej w lędzinach, 

województwie śląskim, powiecie bieruńsko-lędzińskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, 

arkusz mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej s-1, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1167, 

składającej si z działek:

Nr działki opis użytku symbol użytku
powierzchnia
w hektarach

2587/31

grunty orne
łąki trwałe

drogi
nieużytki

RV
ŁV
dr
N

0,2122
0,0220
0,0035
0,0360

2588/31
grunty orne

drogi
nieużytki

RV
dr
N

0,2195
0,0035
0,0120

2589/31

grunty orne
łąki trwałe
łąki trwałe
łąki trwałe

drogi
rowy

nieużytki

RV
ŁIV
ŁV
ŁVI
dr
W
N

1,3567
0,9214
0,9437
1,2925
0,1674
0,0345
0,6033

Własność w/w nieruchomości wpisana jest - na rzecz Gminy Lędziny - w księdze wieczystej ka1t/00039163/2 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W Dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa 

ujawnionego w Dziale III innej księgi wieczystej - prawo służebności gruntowej nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Działy III i IV wolne są od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiąza względem osób trzecich.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Rad Miasta 

Lędziny Uchwałą Nr LXII/421/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., który wyznacza następujące przeznaczenie: działka nr 2587/31- teren drogi 

wewnętrznej, symbol planu KDW, działka nr 2588/31 - teren zieleni izolacyjnej, symbol planu ZI, działka nr 2589/31 - teren obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, symbol planu PU.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 23 lutego 2016 r. 

i zakończył się wynikiem negatywnym.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 250 000,00 złotych 

 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

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

towarów i usług.

 Wadium ustalone zostało na kwot 425 000,00 zł

(słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 25 maja 2016 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 - II przetarg na sprzedaż 

nieruchomości o łącznej pow. 5,8282 ha, rejon ul. Hołdunowskiej i S-1.

przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 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 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach 

pracy tut. Urzędu). 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłosze w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na 

stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl 
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