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Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać będzie można 
propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.

Budżet 
oBywatelski 2018

zlikWidOWaĆ 
BudŻet 
OByWatelSki?

20 kwietnia tego roku na Komisji 
Budżetu i Samorządności radny Ja-
nusz Gondzik złożył wniosek o za-
wieszenie Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2017 i przeznaczenie kwoty 
250 tys. zł na rozwój i ulepszenie 
infrastruktury Stadionu Miejskiego 
w Lędzinach. Wniosek poddany zo-
stał pod głosowanie. Trzech radnych 
głosowało za zawieszeniem Budżetu 
Obywatelskiego. Byli to: Janusz Gon-
dzik, tadeusz Kowalczyk i edward 
Urbańczyk. Dwie radne: elżbieta 
Ostrowska i anna Wysocka zagło-
sowały przeciwko temu wnioskowi.

Wcześniej, 18 kwietnia ten sam 
wniosek złożony został przez radnego 
Tomasza Kwokę na Komisji Gospo-
darki Miejskiej. Wówczas wniosek nie 
przeszedł, gdyż nie uzyskał wymaga-
nej większości. Za wnioskiem, a więc 
za zawieszeniem Budżetu Obywatel-
skiego głosowali: tomasz Kwoka, 
robert Żmijewski i Halina Sindler. 
Przeciwko wnioskowi byli: Karol 
Kolny, tomasz Kostyra, aleksander 
Koziol oraz Hubert Handy. Dzięki 
większości radnych, zadania zaplano-
wane na 2017 rok w Budżecie Obywa-
telskim zostaną zrealizowane. MK

Na terenie miasta utworzono trzy 
okręgi w ramach których budżet oby-
watelski będzie realizowany. Okręg 
nr 1 – Lędziny oraz okręg nr 2 – Hoł-
dunów do zagospodarowania mają 
po 100 000 zł, natomiast okręg nr 3 
– Górki-Goławiec dysponuje kwotą 
50 000 zł.

Wniosek ze swoją propozycją pro-
jektu dotyczącą dowolnego okręgu 
złożyć może każdy pełnoletni miesz-
kaniec Lędzin w terminie od 1 do 30 
czerwca. Zrobić to można na dwa spo-
soby: osobiście - w kancelarii ogólnej 
Urzędu Miasta lub w Punkcie Obsługi 
Mieszkańców oraz korespondencyjnie 
- na adres urzędu miasta  (ul. Lędziń-
ska 55, 43-143 Lędziny, z adnotacją 
na kopercie: „Budżet Obywatelski”). 
Formularze zgłoszeniowe dostępne 
są w Punkcie Obsługi Mieszkańca 
w urzędzie miasta oraz na stronie in-
ternetowej urzędu miasta (www.ledzi-
ny.pl). 

Od 1 lipca zespół do spraw prze-
prowadzania konsultacji społecznych 
rozpocznie weryfi kację nadesłanych 
wniosków pod kątem formalno-

prawnym oraz pod kątem kosztów 
realizacji poszczególnych zadań. Te 
wnioski, które zweryfi kowane zostaną 
pozytywnie przejdą do etapu dru-

giego i poddane zostaną głosowaniu 
mieszkańców. Głosowanie odbędzie 
się w dniach 7 września – 30 września. 
Prawo oddania głosu na jeden wybra-

ny projekt będzie miał każdy miesz-
kaniec Lędzin, niezależnie od okręgu 
w którym mieszka.

MK

Jedna z inwestycji zrealizowanych w poprzednich latach w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W maju obchodziliśmy:
dzień Strażaka,

dzień Pracownika 
Gospodarki komunalnej, 

dzień Samorządowca, 
dzień Pielęgniarki, 
dzień bibliotekarza 

oraz 
dzień działacza kultury. 
Wszystkim przedstawicielom 

tych zawodów
życzymy satysfakcji 

z pracy zawodowej oraz 
wiele radości w życiu prywatnym. 

Składamy też serdeczne życzenia 
wszystkim lędzińskim mamom 

z okazji Dnia Matki.

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

Wraz z Pracownikami 
Urzędu Miasta

oraz Elżbieta Ostrowska
Przewodnicząca Rady Miasta

wraz z radnymiwraz z radnymi
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teMat MieSiĄCa

Planowane na 2017 rok inwestycje związane  
z realizacją Projektów Budżetu oBywatelskiego 2017
1.  Rozbudowa i modernizacja  

Placu zabaw os. Centrum

W ramach tej inwestycji wymienione zostaną urządzenia zabawo-
we na istniejącym już placu zabaw, tj.: zestaw zabawowy oraz huś-
tawki. Ponadto  dołożone zostaną też nowe urządzenia. Wybrana 
została już firma, która wyposaży plac zabaw w urządzenia oraz 
wykona podłoże z mat przerostowych.
Prace wykonane zostaną do końca czerwca.

2.  Modernizacja Placu Zabaw 
na Goławcu 

Do końca maja przeprowadzona zostanie procedura na wybranie 
firmy która w ramach zadania wymieni na istniejącym placu zabaw 
nawierzchnię żwirkową na syntetyczną. Zainstalowane zostanie 
zadaszenie piaskownicy. Piasek w piaskownicy zostanie wymie-
niony.
 Planowany termin realizacji inwestycji to lipiec-sierpień 2017.

3  „Młodzież naszą przyszłością – 
atrakcyjna szkoła, najlepszy start” 
– projekt realizowany na terenie Gimnazjum nr 2.

Celem projektu jest utworzenie pracowni językowej i fizyczno – chemicznej. 
Pomieszczenia przeznaczone na pracownie zostaną odmalowane i wypo-
sażone w odpowiednie meble, spełniające wymogi pracowni oraz w urzą-
dzenia i materiały zgodne z zakresem tematycznym danej sali. Obecnie trwa 
procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania.  opracowała: MK

jak zmieniały się lędziny dzięki Projektom 
zrealizowanym  w ramach PoPrzednich edycji 
Budżetu oBywatelskiego…

W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego spełniono oczeki-
wania mieszkańców poprzez zrealizowanie w roku 2016 następujących 
zadań :
=  Instalacja siłowni „pod chmurką” pomiędzy osiedlem Centrum I i 

Centrum II. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 90 tys. zł. 

=  Instalacja siłowni „pod chmurką” na ul. Grunwaldzkiej. Łączny koszt 
inwestycji to ponad 60 tys. zł

=  Budowa boiska z nawierzchnią na sztucznej trawie do siatkówki i mini 
piłki nożnej w Lędzinach-Górkach. Koszt realizacji tego zadania to 
około 48 tys. zł.

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Lędzin, w roku  
2015 zrealizowane zostały następujące projekty:
=  Multimedialna Pracownia Językowa oraz Szkolne Centrum Informacji 

(Biblioteka), które powstały w Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola 
Miarki. Łączny koszt tych inwestycji to 45 tys. zł

=  Plac Fitness, który powstał przy ul. Ks.Kontnego. Jego budowa kosz-
towała 50 tys. zł.

=  Siłownia „pod chmurką”, która powstała na terenie Zespołu Szkół na 
Goławcu. Realizacja tego projektu wyniosła niecałe 50 tys. zł.;

=  Plac zabaw, który powstał przy wiadukcie na ul. Murckowskiej. Jego 
budowa kosztowała blisko 70 tys. zł.;

=  Monitoring placu zabaw, który zainstalowany został na ul. Grunwal-
dzkiej. Koszt ten inwestycji to ponad 6,5 tys. zł.

Plac Zabaw przy ul. Murckowskiej Siłownia „pod chmurką” na Goławcu Plac Fitness przy ul. Ks. Kontnego

Szkolne Centrum Informacji w SP1 Multimedialna Pracownia Językowa w SP1 Plac Fitness przy ul. Ks. Kontnego

Siłownia „pod chmurką” na osiedlu Centrum Siłownia „pod chmurką” przy ul. Grunwaldzkiej Boisko na sztucznej murawie w Lędzinach-Górkach
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O zakończonym 
naborze do przedszkoli
zakończył się nabór do przedszkoli. Czy dla 
wszystkich dzieci starczyło miejsca?
Od września 2017 r. mamy jako gmina usta-
wowy obowiązek zapewnić miejsca w przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych również 
dla wszystkich trzylatków, których rodzice 
wyrażą taką wolę. I ten obowiązek spełniliśmy. 
Liczba dzieci, które od września skorzystają 
z opieki przedszkolnej wzrośnie o około 100. 
Wiem, że niektórzy rodzice trzylatków 
mają zastrzeżenia do miejsca, gdzie komi-
sje rekrutacyjne działające przy placówkach 
oświatowych zakwalifikowały ich dzieci. Ro-
zumiem ich troski i zaniepokojenie, ale ilości 
miejsc w przedszkolach nie można zwiększyć, 
bo liczba pomieszczeń jest ograniczona. Dla-
tego przeprowadzimy wszystkie niezbędne 
inwestycje, aby dostosować oddziały przed-
szkolne do potrzeb trzylatków i zapewnić im 
niezbędne bezpieczeństwo a także właściwą 
opiekę. 

to może należało „przesunąć” starsze dzie-
ci z przedszkoli do szkół, jak to sugerują 
niektórzy?
Przede wszystkim dzieci to nie klocki, 
które można sobie „przesuwać”. Nie 
można przenosić starszych dzieci z jednego 
obiektu do innego, jeśli rodzice nie wyrażą na 
to zgody. Tak stanowią przepisy prawa. A ro-
dzice starszych dzieci powiedzieli w swoich 
deklaracjach jasno: chcemy, aby nasze dzie-
ci kontynuowały edukację w przedszkolu, 
w którym ją zaczęły. I wiem, że tym rodzicom 
nie chodzi o nazwę przedszkola, tylko o obiekt 
w którym jest ono zlokalizowane. „Przesu-
nięcie” sześciolatków z przedszkoli do szkół, 
aby zrobić miejsce trzylatkom, byłoby więc 
niezgodne z prawem. Uważam, że traktowa-
nie dzieci jak przedmioty do „przesuwania” 
i rozbijanie grup rówieśniczych, świadczyłoby 
o braku odpowiedzialności i należytej troski 
o ich rozwój emocjonalny. Poruszyłam ten 
temat w rozmowie z p. Urszulą  Bauer – Ślą-
skim Kuratorem Oświaty, która nie wniosła 
zastrzeżeń, do organizacji wychowania przed-
szkolnego w Lędzinach.

to może trzeba było wcześniej wybudować 
nowe przedszkole?
Taką próbę wspólnie z radnymi oczywiście 
podjęliśmy. Gdy dowiedziałam się, że prawo do 
opieki przedszkolnej obejmie trzylatki, których 
rodzice wyrażą taką wolę, podjęłam starania, 
aby wybudować nowe przedszkole. Nawią-
zaliśmy współpracę z Fundacją „Pozytywne 
Inicjatywy”, która na użyczonym przez gminę 
gruncie, miała wybudować nowe przedszkole. 
Inwestycja ta nie kosztowałaby nas ani złotów-
ki. We wrześniu 2016 roku Rada Miasta podję-
ła stosowną uchwałę i podpisaliśmy umowę na 
utworzenie nowego przedszkola w Lędzinach. 
Miało ono rozpocząć działalność już we wrześ-
niu 2017 r. Problemu z trzylatkami by więc nie 
było. Niestety w styczniu 2017 r. okazało się, 
że Fundacja nie dostała pozytywnej opinii Ku-
ratorium, a my musieliśmy szukać innych roz-
wiązań. Nowe przedszkole powstanie, ale już 
za nasze pieniądze i nieco później. W budowę 
przedszkola przy ul. Paderewskiego zain-

westujemy około 4 mln zł. Będzie to nowo-
czesny obiekt dostosowany do potrzeb przed-
szkolaków i spełniający wszystkie standardy 
bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi..

Skoro zrobiliście wspólnie z radnymi 
wszystko, co zgodnie z prawem dało się 
zrobić, żeby problem trzylatków rozwiązać, 
to skąd te ataki opozycji?
Radni podchodzą do sprawy racjonalnie, bo 
znają działania, które jako gmina podejmo-
waliśmy, żeby wszystkim dzieciom zapewnić 
opiekę. Natomiast są w Lędzinach osoby, które 
od lat pełnią rolę „totalnej opozycji”, krytyku-
jąc wszystko co jest możliwe i nie zważając na 
to czy jest to dobre dla społeczności lokalnej. 
Najgorsze jest to, że żadne argumenty do nich 
nie docierają. Moim zdaniem wykorzystują oni 
troskę rodziców o swoje dzieci. Mogę sądzić, 
że gdyby sześciolatki zostały usunięte z przed-
szkola, a na ich miejsce przyszłyby trzylatki, to 
wykorzystaliby oni oburzenie rodziców sześ-
ciolatków do swoich politycznych rozgrywek. 
Widocznie mają jakiś powód, aby antagonizo-
wać ludzi i podawać nieprawdziwe informacje. 
Nie liczę z ich strony na żadne uczciwe oceny 
zarówno mojej pracy, jak i pracy radnych czy 
urzędników. Sukcesy naszego miasta są 
przez nich albo przemilczane, albo dys-
kredytowane. A pewne niedokładności, które 
wszędzie przecież się zdarzają, są rozdmuchi-
wane do niebotycznych rozmiarów. Można by-
łoby rzec, że „tylko ten nie popełnia błędów, 
kto nic nie robi”.

O fałszywych zarzutach 
i przemilczanej prawdzie
W tym kontekście trudno nie wrócić do sy-
tuacji sprzed roku, gdy w mediach pojawiły 
się oskarżenia o łamanie prawa w Urzędzie 
Miasta. Jak się ta sprawa zakończyła?
Oskarżenia okazały się fałszywe, a postępowa-
nie zostało przez Prokuraturę Rejonową w Ka-
towicach umorzone już w listopadzie 2016 r. To 
przykre, że zarzuty zostały mi jako kierowni-
kowi Urzędu Miasta postawione publicznie i to 
w różnych mediach, a informacji o umorze-
niu śledztwa te same media nie podały. 
Tak to już jest, że dla niektórych prawda nie 
jest ważna. Bo jest taka szara i bezbarwna. Nie 
to co donos, pomówienie czy oszczerstwo. To 
się w gazecie sprzedaje najlepiej. Podaniem 
prawdy nikt nie jest już zainteresowany, 
że o przeprosinach nie wspomnę.

W jaki sposób się Pani dowiedziała o umo-
rzeniu postępowania?
Po prostu napisałam pismo do prokuratury 
z prośbą o informację i wgląd do dokumentów. 
Wtedy okazało się, że śledztwo po przesłucha-
niu wielu pracowników Urzędu Miasta zostało 
umorzone. Z tego wnioskuję, że zarzuty były 
pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycz-
nych i prawnych. Dowiedziałam się także, iż 
dostęp do akt sprawy mi nie przysługuje, po-
nieważ nie byłam oskarżoną w sprawie, tak 
jak sugerowały to media, ale byłam świad-
kiem. Z tego płynie dla mnie smutny wniosek 
o sposobie wykorzystywania prawa przez moją 
opozycję. Piszą donosy do CBA, prokuratury 
czy policji. Potem opisują te fałszywe zarzuty 
w swoich, albo zaprzyjaźnionych mediach. Gdy 

sprawa wyjaśnia się i jest umarzana, to nikt nie 
poczuwa się do odpowiedzialności, aby 
rzetelnie podać prawdę.

Czy była Pani ukarana albo skazana przez 
sąd na wniosek Państwowej inspekcji Pra-
cy, jak podały niektóre media?
To nieprawda. Nigdy nie zostałam ani uka-
rana, ani tym bardziej skazana prawomoc-
nym wyrokiem. Sugestie, że na podstawie wy-
roku nakazowego mam zapłacić 5000 zł kary 
są fałszywe. Ten wyrok po prostu stracił moc, 
na skutek wniesionego przeze mnie sprzeciwu. 
Ponadto Dyrektor Okręgowego Inspektoratu 
Pracy uchylił wystąpienie pokontrolne inspek-
tora Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. 
Informacja ta znajduje się w BIP-ie na stronie 
internetowej naszego miasta. Można zadać so-
bie pytanie: czy autorzy tekstów, którzy mienią 
się być obiektywnymi, chcą podawać prawdę? 
A może chcą ją zataić przed mieszkańcami? 
Jaki jest ich cel przedstawiania naszego miasta 
w negatywnym świetle? 

ale przecież treść wyroku była publikowa-
na i ogólnie dostępna w internecie?
Tak wiem o tym. I to nie tylko treść, ale wręcz 
kopia dokumentu. Jako ciekawostkę powiem, że 
była ona zamieszczona w internecie wcześniej 
niż ja miałam możliwość się z tym dokumentem 
zapoznać. Dziwi mnie fakt, że komuś bardzo 
zależało na tym, żeby podać do publicz-
nej wiadomości wyrok, którego nie ma, 
który stracił moc i nie obowiązuje. 

Wszystkie postępowania sądowe dotyczą 
spraw pracowniczych ….
I to można powiedzieć tych samych, albo ze 
sobą powiązanych i składanych przez te same 
osoby, tyle że do różnych instytucji. Mam wra-
żenie, że nie tyle chodzi tu o dochodzenie praw 
pracowniczych, co o maksymalne zaangażo-
wanie mnie w spory prawne. Jeden z radnych 
opozycyjnych miał szyderczo zapytać „Cieka-
we kiedy sfiksuje od tych spraw sądowych?” 
Proszę sobie wyobrazić, że zostały również 
złożone trzy pozwy, które właściwie odmawia-
ją mi, jako burmistrzowi, prawa do reorganizacji 
Urzędu Miasta. Dwie z tych spraw w pierwszej 
instancji Urząd Miasta, który reprezentuję już 
wygrał w całości, a Sąd przychylił się w peł-
ni do podnoszonych przeze mnie argumentów. 
Została więc jeszcze jedna. 

Jak podchodzi Pani do krytyki swojej pra-
cy?
Do krytyki merytorycznej podchodzę bardzo 
poważnie. Bo jest istotą demokracji i nie da się 
jej uniknąć. Już Arystoteles powiedział „Jest 
tylko jeden sposób pozwalający całkowicie 
uniknąć krytyki. Nic nie robić, nic nie mówić 
i być nikim.” Zdaję sobie sprawę z tego, że 
nie da się spełnić oczekiwań wszystkich 
mieszkańców i że będą osoby niezadowolo-
ne z mojej pracy. Rozmawiam z mieszkańcami 
i ich krytyczne uwagi przekazuję pracownikom 
urzędu, bo przecież nie wszystkim burmistrz 
zajmuje się osobiście. A wiele uwag dotyczy 
konkretnych wydziałów czy referatów. Nie 
wszystkim urzędnikom się to podoba. Nie 
wszyscy radzą też sobie z krytyką mieszkań-
ców i presją mediów „totalnej opozycji”. Praw-
da jest taka, że burmistrz jest przedstawicielem 
mieszkańców w Urzędzie Miasta.

ale krytyka ma pewne granice..
Krytyka działalności publicznej może być 
dobitna i „ostra” - ale tylko wtedy, gdy jest 
rzeczowa i podjęta w celu ochrony społecz-
nie uzasadnionego interesu. Prawo do kryty-
ki nie może naruszać dobrego imienia kryty-
kowanego. Krytyka nie powinna przybierać 
formy bezpodstawnej agresji, której głów-
nym celem jest publiczne zniszczenie osoby 
krytykowanej. 
Moim zdaniem krytyka kończy się tam, 
gdzie zaczyna się język pogardy i agre-
sji. Oczywiście można nie uznawać wyników 
wyborów mieszkańców. Można zamiast argu-
mentów merytorycznych stosować argumenty 
kłamstwa, oszczerstwa czy manipulacji, ale to 
jest droga donikąd. Prawda wcześniej czy póź-
niej obroni się sama. Tego przykładem są cho-
ciażby donosy składane na mnie przez „totalną 
opozycję” do różnych instytucji. Proszę sobie 
wyobrazić, że wszystkie one okazały się fał-
szywe. Dowodem są też postępowania sądowe, 
o których już mówiłam. Prawda zwyciężyła.

no tak, ale czasem prawdzie trzeba pomóc, 
chociażby po to, żeby wyszła na jaw…
Zgadza się. Dlatego będę musiała w obro-
nie prawdy wystąpić do sądu. Ponieważ moje 
propozycje polubownego załatwienia sprawy 
i wycofania się z kłamstw rozpowszechnianych 
na mój temat, nie przyniosły efektu, jestem 
zmuszona wystąpić na drogę sadową w celu 
ochrony dobrego imienia i dóbr osobistych 
oraz zaniechanie pomawiania mojej osoby. Nie 
mogę dłużej tolerować bezpodstawnego 
niszczenia mojego wizerunku. Zamiast 
oczekiwanego przeze mnie opamiętania, moż-
na zauważyć eskalację pomówień i insynuacji. 
Wynika to zapewne z poczucia bezkarności 
oszczerców. Budzi ono wśród mieszkańców 
niesmak i zażenowanie. Wielu pyta mnie co 
mam zamiar z tym zrobić, bo jeśli to nie jest 
prawda co piszą, to dlaczego nie idę do sądu? 
Dziś odpowiadam – ponieważ zawiodły meto-
dy polubowne, mam zamiar dochodzić swoich 
praw na drodze sądowej. Wiem, że takie jest 
oczekiwanie wielu mieszkańców, którzy 
mają już dość agresji. I tej na „górze”. I tej 
w naszym mieście.

z Burmistrz Krystyną Wróbel rozmawia Daria Mikiciuk

o sPrawach miasta…
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WyMiaNa WOdOCiąGóW

Wkrótce ruszy budowa nowego oświetlenia drogo-
wego na ul. Lędzińskiej od nr 224 do przystanku na ul. 
Blych. Zamontowane zostaną nowe latarnie uliczne.

MONtaż OśWietleNia  
Na ul. lędZińSkiejTrwają prace związane z wymianą sieci wodocią-

gowej wraz z przyłączeniami do budynków. Pra-
ce prowadzone są na odcinku od ul. Fredry do ul. 
Lewandowskiej (nr 16). Obejmują likwidację starej 
sieci wodociągowej i montaż nowej. Koszt inwesty-
cji to 134 tys. zł.

Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Miłej. Za-
kres robót obejmuje budowę chodnika oraz miejsc 
postojowych wzdłuż ulicy - na całej jej długości (od 

ul. Fredry do ul. Ułańskiej). Ponadto wymienione 
zostanie oświetlenie uliczne – zlikwidowane będą 
stare lampy, a w ich miejsce zamontowane zosta-

ną nowe latarnie. Przewidziany termin zakończe-
nia prac to koniec maja. Łączny koszt inwestycji to  
242 tys. zł.

ReMONt uliCy Miłej 

Gmina Lędziny wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lę-
dzińskim realizuje inwestycje infrastrukturalne na 
terenie Górek i Goławca. Nazwa wykonywanego 
zadania to „Przebudowa drogi powiatowej 5904S, 
ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiato-
wych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej 
w Lędzinach”. 
Roboty w ramach tego zadania  polegają na: 
ul. Goławiecka
=  przebudowie pobocza na ciąg pieszo-rowerowy 

na długości 1 240,00 mb,
=  przebudowie zjazdów zlokalizowanych w pasie 

ciągu pieszo-rowerowego,
=  wykonaniu odwodnienia (wpusty deszczowe, 

kanalizacja deszczowa),
ul. Szenwalda w Lędzinach oraz ul. Bogusław-
skiego w Bieruniu do przejazdu kolejowego 
=  przebudowie nawierzchni jezdni asfaltowej na 

długości 409,00 mb wraz ze skrzyżowaniem,
=  przebudowie pobocza po prawej stronie jezdni 

na chodnik na długości 656,00 mb, 
=  przebudowie istniejącego chodnika po prawej 

stronie jezdni (szerokość 1,30 m) na długości 
96,00 mb,

=  przebudowie istniejącego chodnika po lewej 
stronie jezdni (szerokość 1,20 m) na długości 
465,00 mb,

Prace potrwają do końca sierpnia 2017 roku. In-
westycja kosztuje łącznie ponad 2 mln zł., z czego 
Gmina Lędziny przeznaczyła w budżecie na ten 
cel 500 tys. zł.

PRZebudOWa dRóG 
POWiatOWyCh: 
GOłaWieCkiej i SZeNWalda

Ul. Szenwalda

Ul. Goławiecka

Ul. Miła 

Wymiana wodociągów

Lampy typu „Magnolia” jakie świecą na ulicach 
Lędzińskiej i Hołdunowskiej zamontowane będą 

również na odcinku Lędzińska-Blych

Ul. Szenwalda

Ul. Goławiecka

Ul. Miła Ul. Miła 

21 3

Projekt pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetlenio-
wych na oświetlenie efektywne energetyczne” obejmuje ulice: Oficerską 
i Pokoju, a także parking przed Urzędem Miasta na ul. Lędzińskiej. Reali-
zowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. Wymienione zostaną łącznie 64 słupy, a 
dodatkowo zamontowanych zostanie 16 nowych. Ponadto nastąpi wymia-
na 77 opraw oraz montaż 16 nowych opraw. Koszt zadania to 535 048 zł., 
z czego 327 612 zł pochodzić będzie z dofinansowania. 

MOdeRNiZaCja OśWietleNia 
uliCZNeGO
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SkWeR kORdiaNa
Pod koniec maja rozpoczną się prace remontowe na Placu Kordiana. W ramach 
tego zadania wykonane zostaną miejsca postojowe równoległe oraz tereny zie-
lone składające się z kilku rodzajów krzewów. Wybrana została już firma, która 
zrealizuje zadanie. Jest nią Gardenbud. Koszt zadania to 64 942 zł.

Gmina Lędziny planuje budowę budynku przedszkola sześciooddziałowego przy 
ul. Paderewskiego. Placówka pomieści 150 dzieci w sześciu salach zabaw. Będzie to 
budynek parterowy niepodpiwniczony, przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych. Podpisana została już umowa na przygotowanie dokumentacji techniczno-
budowlanej z firmą TEL Biuro Architektoniczne za Skierniewic. W chwili obecnej 
trwają prace projektowe. Koszt sporządzenia dokumentacji to 48 216 zł.

budOWa budyNku PRZedSZkOla MiejSkieGO

teRMOMOdeRNiZaCja budyNku ZeSPOłu SZkół 
Na GOłaWCu
Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na 
termomodernizację budynku Zespołu Szkół na Goławcu. W procedurze prze-
targowej wyłoniona została firma FS Projekt z Lędzin. Planowane prace ter-
momodernizacyjne obejmą:
=  Docieplenie dachu oraz elewacji
=  Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej
=  Dostosowanie wyglądu elewacji kondygnacji podpiwniczonej aby mogła 

być w przyszłości zaadaptowana dla potrzeb przedszkola.
Koszt sporządzenia dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły to  
39 975 zł.

Budynek Zespołu Szkół poddany będzie termomodernizacji

Na terenie przy ul. Paderewskiego 
powstanie budynek przedszkola

Uczęszczać będzie do niego 
150 dzieci

Na Skwerze Kordiana powstaną miejsca postojowe i tereny zielone

opracowała: MK

Miasto Lędziny rozpoczyna przygotowania 
do remontu budynku, który znajduje się w uży-
czeniu Fundacji. Prace rozpoczną się od na-
prawy dachu. W tegorocznym budżecie miasta 
zaplanowano na ten cel 100 tysięcy zł. Kolejną 
poważną inwestycją będzie wymiana instalacji 
przeciwpożarowej. Na posiedzeniach komi-
sji stałych radni wyrazili wolę przeznaczenia 
100 tysięcy zł na dokumentację tej instalacji. 
Jak wykazała kontrola przeprowadzona przez 
Państwową Straż Pożarną zalecenia z 2006 
roku nie zostały wykonane. Szacunkowy koszt 
tej inwestycji wyniesie 1 milion zł. To kwota 
niebagatelna, którą musimy w budżecie wygo-
spodarować – mówi burmistrz Krystyna Wró-
bel. Zrobię wspólnie z radnymi wszystko, żeby 
użytkownicy budynku – w tym basenu, mogli 

z niego nadal korzystać. Będzie to wymagało 
zapewne dokonania szeregu zmian, ale są one 
niezbędne. – dodaje. 

Radni podczas posiedzeń Komisji Budżetu 
i Samorządności oraz Komisji Gospodarki Miej-
skiej odrzucili wniosek Fundacji o dofinansowa-
nie bieżącej działalności w wysokości 100 tysię-
cy zł. Bardzo nam zależy, aby mieszkańcy mogli 
korzystać z basenu – mówi Elżbieta Ostrowska 
przewodnicząca Rady Miasta – ale przepisy pra-
wa uniemożliwiają miastu dofinansowanie Fun-
dacji. Stąd negatywna opinia większości radnych 
w sprawie tego dofinansowania. Chcę też przy-
pomnieć – dodaje przewodnicząca Rady Miasta 
– że wyraziliśmy zgodę na zapłacenie Fundacji 
100 tysięcy zł rocznie za zarządzanie częściami 
wspólnymi budynku od stycznia 2016 r.

ruszą remonty  
w Budynku Fundacji

W związku z planowaną rozbudową budynku Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi Nr 1 w Lędzinach trwa przygotowanie wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej 
planowanej rozbudowy. Urząd Miasta planuje dobudować na terenie SP1 seg-
ment dydaktyczny oraz salę gimnastyczną z zapleczami, a także  łącznik mię-
dzy budynkiem istniejącej szkoły a nową salą gimnastyczną.

ROZbudOWa SP1

Budynek SP1 będzie rozbudowany

Budynek Fundacji
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dziaŁO Się

12 maja, w sali widowiskowo-kinowej 
“Piast” w lędzinach odbył się Finał 
X regionalnego Konkursu recyta-
torskiego Poezji i Prozy w Języku 
angielskim „Szekspiriada” 2017.

Głównym celem Szekspiriady jest zain-
teresowanie dzieci i młodzież literaturą an-
gielską. Organizatorami konkursu od wielu 
lat są: Urząd Miasta Lędziny, Miejski Ośro-
dek Kultury i Firma Edukacyjna AGMEN.

W tym roku jury w składzie: Magda-
lena Nowacka, Barbara Wolińska i Ma-
riusz Drogokupiec przyznało nagrody 
w dwóch kategoriach: 

Kategoria: Szkoły Podstawowe:
1.  Martyna Kucz - Szkoła Podstawowa 

w Świerczyńcu (gmina Bojszowy)

2.  Gloria Nowak - Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Lędzinach

3.  Karol Penczek - Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Chełmie Śląskim
Wyróżnienie: Piotr Pudełko - Szkoła 

Podstawowa w Imielinie
 
Kategoria: Szkoły Ponadpodsta-

wowe:
1.  Julia Parszewska - Liceum Ogólno-

kształcące w Bieruniu

2.  Magdalena Sędor - Gimnazjum w Cheł-
mie Śląskim

3.  Patrycja Ochojska - Gimnazjum nr 3 
w Zespole Szkół w Lędzinach-Go-
ławcu
Wyróżnienie: Zofia Bączek - Gimna-

zjum w Bojszowach
MK

wyniki X szeksPiriady
dziaŁO Się

Organizatorzy konkursu ufundowali następujące nagrody 
rzeczowe:
=  I nagroda: Wyjazd na warsztaty językowe w Londynie 

(fundatorem nagrody jest Gmina Lędziny)
=  II nagroda: 12 miesięczny e-kurs języka obcego dostępnego 

w ofercie Firmy Edukacyjnej ANGMEN.
=  III nagroda: Materiały do nauki języka angielskiego.

W ostatni weekend kwietnia hucznie 
rozpoczął się sezon zawodów węd-
karskich. Strażacy z naszego powiatu 
rywalizowali po raz pierwszy na Ry-

baczówce, a na Olszycach tradycyjnie 
już swoje zawody zorganizowało Koło 
Wędkarskie nr 99. 

MK

sezon zawodów 
wędkarskich 
rozPoczęty!

W Lędzinach uroczystości zwią-
zane z Narodowym Świętem Zwy-
cięstwa i Wolności odbyły się pod 
dwoma pomnikami. Część pierwsza 
obchodów miejsce miała przy obeli-
sku ufundowanym ku czci pomordo-
wanych więźniów obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu mieszczącym 
się na ul. Paderewskiego. Stamtąd 
poczty sztandarowe, Burmistrz Mia-
sta Krystyna Wróbel, przedstawiciele 
Urzędu Miasta, Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Straży Miejskiej, a tak-
że delegacja Gimnazjum nr 1 przybyły 
w pochodzie pod pomnik Weteranów 
Powstań Śląskich znajdujący się przy 
ul. Lędzińskiej. Pod pomnikami złożo-
ne zostały kwiaty i zapalone znicze.

 Współorganizatorem tego przedsię-
wzięcia było Gimnazjum nr 1 w Lędzi-
nach. W uroczystościach udział wzięło 
ponad stu uczniów tej szkoły. Młodzież 

gimnazjalna przygotowała część arty-
styczną obchodów i odśpiewała kilka 
pieśni patriotycznych, którymi uświet-
niła uroczystość. MK

uroczyste oBchody zakończenia 
ii wojny światowej
W dniach 8-9 maja w Polsce, podobnie jak w całej Europie obchodzone było 
Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. W poniedziałek, 8 maja w obchody 
upamiętnienia zakończenia II wojny światowej włączyła się również nasza 
gmina.

turniej piłki nożnej oraz turniej siatkówki odbyły się 
6 maja na Górkach z okazji otwarcia miniboiska przy 
ulicy Szenwalda. dochód z imprezy – dedykowanej Ja-
ckowi Janielowi, walczącemu z mukowiscydozą – prze-
znaczony był na charytatywne dzieło „nie śpimy – po-
magamy”.

W obu turniejach wzięło łącznie udział około 60 osób. 
Wśród osiemnastu dwuosobowych drużyn piłkarskich naj-
lepszy okazał się duet CHT Hołdunów. W siatkówce wy-
grała z kolei Ekipa Górki. Nowopowstałe boisko powstało 
ze środków miejskiego budżetu obywatelskiego.

 – Złożyliśmy projekt w budżecie obywatelskim – ko-
mentował Marcin Majer, współorganizator imprezy. – By-
łem jego autorem, wspólnie ze znajomymi z Górek. Zależało 
nam na małym boisku, ponieważ nie ma tutaj tak dużej ilości 
mieszkańców – chętnych do gry. Natomiast jest kilku, kil-
kunastu zapaleńców, młodych osób, które grają w okolicz-
nych drużynach; dlatego też chcieliśmy, żeby takie boisko 
powstało - dodaje.

Oba turnieje miały być częścią większego festynu ro-
dzinnego. Część atrakcji, takich jak loteria, zamek dmucha-

ny, wystawa zabytkowych samochodów, odłożono jednak 
na inny termin ze względu na kiepskie warunki pogodowe.

Na dzień dzisiejszy wolontariuszom z „Nie śpimy – po-
magamy” udało się uzbierać w sumie około 260 tysięcy 
złotych (łączna kwota ze zbiórek i darowizn 1% podatku). 
Brakuje nadal 90 tysięcy. Pieniądze zbierane są dla Jacka 
Janiela – na leczenie i skomplikowany przeszczep płuc. MI

górki: sPortowo i charytatywnie

10 maja, na sali widowiskowo-ki-
nowej “Piast” odbyło się spotkanie 
mieszkańców lędzin z Sędzią anną 
Marią Wesołowską. Organizatorem 
tego wydarzenia był Powiatowy ze-
spół Szkół w lędzinach. Honorowy 
Patronat nad nim objęła Burmistrz 
Miasta lędziny Krystyna Wróbel.

Anna Maria Wesołowska jest sędzią 
w stanie spoczynku, ostatnio zatrud-
nioną w Sądzie Okręgowym w Łodzi. 
Przez wiele lat występowała w pro-
gramach “Sędzia Anna Maria Weso-
łowska” i “Wesołowska i mediatorzy”, 
emitowanych na antenie telewizji 
TVN.

Jest współautorką ustawy o świad-
ku koronnym, ekspertem od przestęp-
czości zorganizowanej. Była członkiem 
składów orzekających w procesach 

łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeli-
ny. Brała udział w wydaniu orzeczenia 
o nałożeniu na siedemnastoletniego 
handlarza narkotyków obowiązku 
ostrzegania młodzieży na lekcjach 
wychowawczych przed handlem 
i używaniem narkotyków. 1 paździer-

nika 2009 przeszła w stan spoczynku. 
Obecnie jeździ po Polsce i wygłasza 
prelekcje uwrażliwiające obywateli na 
sprawy związane ze współczesnymi 
zagrożeniami oraz przestępczością 
wśród  nieletnich.

MK

sędzia anna maria wesołowska w lędzinach
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W ramach kolejnego „Blues Kwiecień Grania”, na Placu 
Farskim wystąpił 30 kwietnia zespół “Cheap tobacco”. 
Kwartet dał w lędzinach półtoragodzinny koncert, na 
którym zaprezentował zarówno swoje dotychczasowe 
dokonania, jak i materiał, który znajdzie się na plano-
wanej na jesień drugiej płycie. Organizatorem imprezy 
tradycyjnie był Miejski Ośrodek Kultury.

Grupa, którą fachowcy jako zespół „nowej fali polskie-
go blues rocka” już po raz drugi gościła w Lędzinach i nie 
wyklucza kolejnych występów, szczególnie po nagraniu no-
wego materiału. Im samym trudno jednoznacznie określić 
styl, jaki reprezentują.  - Na pewno nie chcemy się szuflad-
kować. Podoba nam się opinia, że jesteśmy zespołem „ni to 
bluesowym, ni to rockowym: po prostu Cheap Tobacco”. 
Czy to pop, czy rock, czy blues to już nie nam oceniać - 
mówi Robert Kapkowski, gitarzysta.

Koncert - początkowo planowany na wolnym powietrzu 
- odbył się ze względu na niepewną pogodę w sali audiowi-
zualnej Placu Farskiego. Nie przeszkodziło to jednak w do-
brej zabawie - tak koncertującym, jak i publiczności. MI

cheaP toBacco Porwało PuBliczność

Moik na lędzińskim rotuszu już 
stoi, dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu mieszkańców którym zależy 
na kultywowaniu tradycji.

Stawianie moja to stary zwyczaj ze 
śląskiej wsi. Drzewo było stawiane 
przez kawalerów na podwórkach pa-
nien na wydaniu w noc z 30 kwietnia 
na 1 maja. Było w zasadzie oświad-
czynami. Oznaczało, że kawaler ma 
poważne zamiary wobec mieszkającej 
w danym domu panny i do roku będzie 
wesele. Im moik był wyższy, tym pan-
na uważana była za piękniejszą. Gdy 

dziewczyna cieszyła się szczególnym 
powodzeniem, kawaler musiał w nocy 
pilnować moika, by jaki konkurent nie 
przyszedł go zniszczyć czy ukraść. 
Gdy dziewczyna zbytnio jednak prze-
bierała w kawalerach, zamiast moika 
mogła doczekać się dziada, czyli ku-
kły, którą umieszczano wysoko, np. 
na stodole (by ciężko ją było zdjąć). 
Dziad był formą wyśmiania wybrednej 
panny przed całą wsią.

Piękna tradycja w Lędzinach nie 
wygasła, Moja można zobaczyć na 
Rotuszu - efekt pracy godny podziwu. 
Gratulujemy Mieszkańcom ! DM

dziaŁO Się dziaŁO Się

lędziński moik

11 kwietnia, na Placu Farskim odby-
ła się kolejna, już 10 edycja konkur-
su „entliczek - Pentliczek” - wier-
sze Juliana tuwima, Jana Brzechwy 
i Marii Konopnickiej. dzieci w wie-
ku przedszkolnym i klasy i - iii ze 
szkół podstawowych prezentowały 
swoje zdolności aktorskie.

Tego dnia na Plac Farski w Lędzi-
nach na przesłuchania konkursowe 
przyjechało aż 110 uczestników. Zma-
gania konkursowe były ogromne.

Komisja konkursowa w składzie:
Daria Mikiciuk (przewodnicząca), 

Alicja Urbańczyk i Joanna Figura 
wskazała następujących zdobywców 
miejsc:
i Kategoria: Przedszkola
I miejsce Jakub Ziegler
II miejsce Oliwia Rodzoń i Wojciech 
Kwiecień,
III miejsce Justyna Ostrowska

ii Kategoria: Szkoły podstawowe 
klasy i - iii
I miejsce Jakub Łytko i Blanka Michal-
ska
II miejsce Oliwia Zdziarska i Barbara 
Pudełko
III Zofia Mońka i Martyna Górecka

DM

wyniki konkursu 
recytatorskiego 
„entliczek-Pentliczek”

dzień strażaka w lędzinach
W sobotę, 6 maja w Lędzinach uroczyście obchodzony był Dzień Strażaka (przypadający na 
4 maja). Z tej okazji, przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel, 
poprzedzony mszą święta odprawioną w parafii Św. Anny. W uroczystościach udział wzięły 
Burmistrz Miasta Lędziny oraz Przewodnicząca Rady Miasta.  MK
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Od wielu lat problem „niskiej emisji” po-
chodzącej z gospodarstw domowych na-
sila się wraz z nastaniem okresu grzew-
czego. Bezwietrzna pogoda oraz niska 
temperatura otoczenia potęgują wzrost 
stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM 
2,5 oraz benzo(α)pirenu – substancji sil-
nie rakotwórczej, powodując zagrożenie 
dla życia ludzkiego. Głównym źródłem 
„niskiej emisji” jest spalanie w domowych 
paleniskach węgla złej jakości, a co gorsza 
śmieci. Konsekwencją są silnie toksyczne 
związki chemiczne, które przedostają się 
do powietrza na niedużej wysokości - do 
40 m, a sam użytkownik paleniska, jego 
rodzina oraz najbliższe otoczenie bez-
pośrednio wdychają powietrze z dużą 
dawką m. in. pyłu oraz rakotwórczego 
benzo(α)pirenu. 

W związku z rosnącym zagrożeniem na tere-
nie naszego województwa, Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego zdecydował o wprowadzeniu 
na terenie całego województwa śląskiego, 
ograniczeń i zakazów, które wynikają z 
przyjętej 7 kwietnia 2017 r. uchwały Sejmi-
ku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 
w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.

Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy 
drewna, lecz wprowadza zakazy i ograniczenia, 
które mają spowodować spalanie odpowied-
nich jakościowo paliw stałych w urządzeniach 
grzewczych o wysokiej sprawności oraz niskiej 
szkodliwości dla środowiska.

Uchwała sejmiku obejmuje swym zakresem 
cały sektor komunalno-bytowy wraz z działal-
nością gospodarczą, gdzie użytkowane są kotły 
o mocy do 1 MW. Wszystkie kotły, piece, kuch-
nie i kominki na paliwo stałe niezależnie od ich 
przeznaczenia, tzn. na ogrzewanie budynków, 
ogrzewanie wody, przygotowanie posiłków 
oraz związane z produkcją, np. piece rzemieśl-
nicze (wypiek chleba, wypalanie gliny) zgodnie 
z zapisami powyższej uchwały, należy wymie-
nić w ustalonym czasie.

zgodnie z przyjętym harmonogramem 
od 1 września 2017 roku każdy montowany 
kocioł na paliwa stałe musi spełniać normy 
emisyjne minimum klasy 5 wg polskiej nor-
my Pn-en 303-5:2012. Urządzenie musi po-
siadać zaświadczenie lub certyfikat wydany 
przez uprawnioną jednostkę certyfikującą 
kotły na paliwa stałe, np. Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu (ICHPW), posiada-
jącą w tym zakresie akredytację Polskiego 
Centrum akredytacji. 

Ponadto, każdy nowy kominek ma spełniać 
normy emisyjne tzw. ekoprojektu, a istniejące 
kominki mogą być użytkowane do 31 grudnia 

2022 roku, chyba, że osiągają sprawność co naj-
mniej 80% lub zostanie zamontowany elektro-
filtr zmniejszający poziom pyłu do obowiązują-
cych norm. Szczegóły dotyczące norm odnośnie 
tzw. ekoporojektu, zostały określone w Rozpo-
rządzeniu Komisji Unii Europejskiej 2015/1185 z 
dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykona-
nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów do-
tyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrze-
waczy pomieszczeń na paliwo stałe. Według 
rozporządzenia, minimalne poziomy sezonowej 
efektywności energetycznej i normy emisji za-
nieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania po-
mieszczeń określone są w punkcie 1 i 2 załączni-
ka II do powyższego rozporządzenia. 

Mając na uwadze, iż niemożliwa jest wy-
miana wszystkich urządzeń w krótkim czasie, 
wprowadzono daty graniczne w zależności od 
wieku użytkowanego kotła. 

Jeśli uruchomienie kotła nastąpi po 1 wrześ-
nia 2017 roku, dopuszczony do montażu będzie 
wyłącznie kocioł klasy 5 (taki, który posiada 
certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 
303-5:2012).
1.  Użytkownicy najstarszych urządzeń na 

paliwa stałe, tzn. powyżej 10 lat od daty 
produkcji, będą musieli je wymienić na kotły 
klasy 5 do dnia 31 grudnia 2021 roku. Do-
tyczy to również urządzeń nie posiadających 
tabliczki znamionowej z datą produkcji.

2.  Użytkownicy urządzeń na paliwa stałe w 
zakresie od 5 do 10 lat od daty produkcji 
będą musieli je wymienić na klasę 5 do dnia 
31 grudnia 2023 roku. 

3.  Użytkownicy urządzeń 5 letnich i młod-
szych będą musieli je wymienić na klasę 5 do 
dnia 31 grudnia 2025 roku. 

4.  Na rynku stosowane są również kotły kla-
sy 3 i 4 wg. normy Pn-en 303-5:2012. 
Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana 
na takie kotły była dofinansowywana z pie-
niędzy publicznych, graniczną datę ich obo-
wiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się 
do dnia 31 grudnia 2027 roku.
W odniesieniu do możliwości stosowania 

odpowiednich paliw stałych uchwała zakazuje 
całkowitego używania paliw, których spalanie 
powoduje niedopuszczalną emisję trujących 
związków do atmosfery, tj. węgla brunatnego, 
mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego 
drewna. Już od 1 września 2017 r. nie będzie 
wolno palić mułem, flotokoncentratem, wę-
glem brunatnym ani mokrym drewnem.

Jak wynika z treści obowiązującej od 1 wrześ-
nia 2017 roku uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego, pożądanym sposobem ogrzewania 
budynków w województwie śląskim jest ciepło 
systemowe oraz ogrzewanie gazowe. Możliwe 
jest nadal wykorzystanie paliw, ale wyłącznie 
przy zastosowaniu kotłów klasy 5.

Info: UM Lędziny

od 1 września koniec możliwości 
montażu „koPciuchów”

Mała Ojczyzna
Żeby pokochać, trzeba poznać. 
Dotyczy to nie tylko płci prze-
ciwnej, ale także naszej małej oj-
czyzny. Warto zatem spojrzeć i na 
swoja rodzinę, i na Lędziny, i na 
Górny Śląsk inaczej… Z zaintere-
sowaniem.

PaMięć zBiOrOwa
Największy bój toczy się o pamięć 
zbiorową. Co to jest? Czas, który 
minął to dzieje. To przeszłość. Kto 
rządzi teraźniejszością, chce pano-
wać również nad przeszłością. Nie 
ma takiej władzy, która nie chcia-
łaby zagarnąć przeszłości. Pamięć 
zbiorowa jest czymś narzucanym 
odgórnie przez aktualnie panującą 
władzę. Tak już jest w polityce, że 
co władza to inna prawda. Zadaniem 
młodzieży jest samodzielne wyro-
bienie sobie poglądu, jak żyć na tym 
świecie. Warto pamiętać, że tym co 
nigdy nas nie zdradzi jest ziemia 
rodzinna i rodzina. Władza narzuca 
program nauczania, sposób myśle-
nia. Chce byśmy pamiętali tylko to 
co dla nie jest wygodne. Młodzież 
musi się wysilić jednak na samo-
dzielne myślenie.

PaMięć dOMOwa
Na Śląsku pamięć domowa odgrywa 
niebagatelną rolę. Pamięć domowa 
pozwala nam przetrwać. Mamy swo-
ją historię, swoich bohaterów, swoją 
kulturę, swoją pamięć. Pamięcią do-
mową jest to co babka, czy dziadek 
opowiada. Te wspomnienia, pamiąt-
ki, drobne rzeczy  budują nas, czynią 
z nas ludzi wartościowych. W rodzi-
nie, inaczej jak w polityce, jest tylko 
jedna prawda.

LOGOS
W Mysłowicach,  w dzielnicy Ćmok 
urodził się prof. Stefan Szymutko 
– wykładowca z  Uniwersytetu Ślą-
skiego. Sprowadził on na uczelnię 
francuskiego naukowca Jean Derride, 
który zasłynął szczególnie z jednego 
powiedzenia: „Gdyby na świecie nie 
było języka to nic by nie było”. Gdy-
by nie było języka to świat by nie 
istniał. 

Stefan Szymutko w swoich pub-
likacjach użył natomiast takiego 
zdania: „Ślązacy mają oczy, a się nie 
widzą, mają uszy, a się nie słyszą, 
mają serca, a się wzajemnie nie czu-
ją”. Dlaczego tak jest? Bo Ślązacy nie 
mają logosu. 

Co to jest logos? Logosów jest 
wiele. Istnieje na przykład logos 
chrześcijański. Są to słowa natchnio-
ne przez Ducha Świętego. Te które 
czytamy w Biblii: „Na początku było 
słowo,  a Słowo było u Boga i Bogiem 
było Słowo…”. Chrześcijaństwo ist-
nieje ponad dwa tysiące lat. Było na 
niego mnóstwo zamachów, ale prze-
trwało bo miało logos. A logos to coś 
co tworzy wspólnotę. 

Mamy też na przykład logos na-
rodowy. Dla przykładu: Matura jest 
egzaminem dojrzałości do życia 
wspólnotowego. W tym roku, trzysta 
tysięcy maturzystów musiało udo-
wodnić swoim nauczycielom, że mają 
opanowany w sposób dostateczny 
logos narodowy, a więc mogą być 
pełnoprawnymi członkami wspólno-
ty narodowej.

OcaLić Od zaPOMnienia
W Polskich szkołach nie ma edukacji 
regionalnej Nie usłyszy się śląskiej 
poezji, śląskiej literatury… Proszę nie 
myśleć, że nie ma tej ziemi poetów 
wielkich! Całą galerie mógłbym wy-
mienić. Ale panuje zakaz nauczania 
tej śląskiej kultury, zakaz nauczania 
śląskiego języka, zakaz nauczania 

tej naszej ziemi najbliższej. No to co 
robić? Płakać? Nie! Istnieje pamięć 
domowa! Młodzież sama we włas-
nym zakresie musi się tej swojej małej 
ojczyzny uczyć. Jest nam potrzebny 
logos regionalny.

Jak wspomniałem, logos ma zdol-
ność tworzenia trwałej wspólnoty. 
Dlatego też logos chrześcijański trwa  
ponad 2000 lat, nasz logos narodo-
wy ponad 1000 lat, a oba były wy-
stawiane na wiele prób. Niezbędny 
jest więc logos śląski. Taki, który ma 

zdolność tworzenia wspólnoty re-
gionalnej.

Grozi nam zapomnienie kim byli nasi 
dziadkowie, jaka jest historia naszego 
regionu, naszego miasta, naszej ziemi. 
Od młodzieży zależy czy te nasze dzie-
dzictwo będzie wykreślone czy nie. Nie 
pozwólmy na to by tak się stało! Musimy 
pielęgnować w sobie tą pamięć o dzie-
jach tego regionu, tą miłość do Śląska. 
Ale najpierw musimy tą ziemię poznać. 
I to jest zadanie dla młodych Ślązaków! 
 Notowała: MK

jak ocalić od zaPomnienia  
Pamięć domową ziemii śląskiej?  
Prelekcja alojzego lysko

Alojzy Lysko
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Wydarzenia kulturalne
=  W piątek, 26 maja w sali widowiskowo-kinowej „Piast” odbędzie się koncert 

w wykonaniu uczniów klasy instrumentów klawiszowych. Koncert dedykowany 
jest wszystkim matkom z okazji ich święta.

=  W dniach 29-30 maja w sali widowiskowo-kinowej „Piast” odbędzie się XIII 
Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest 
Miejski Ośrodek Kultury. Na poniedziałek, 29 maja zaplanowana jest część 
taneczna festiwalu, natomiast we wtorek, 30 maja odbędzie się część muzyczna.

=  W niedzielę, 28 maja, o godz.18.00 w sali widowiskowo-kinowej „Piast” odbędzie 
się przedstawienie pt.: „Afera Makbecioka” w reżyserii Joanny Lorenc. Cena bi-
letu to 10 zł. 

=  1 czerwca (czwartek), na Placu Farskim odbędzie się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Tego dnia na dzieci czekać będzie cała masa atrakcji. Organizatorem 
imprezy są Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.  MK

wydarzenia oBjęte 
Patronatem Burmistrza

lędzińscy szachiści walczyli 
w imielinie w turnieju o Szyn-
kę Świąteczną. trwają Szachowe 
Mistrzostwa Śląska Seniorów, jak 
również Międzygminna liga Sza-
chowa, w których biorą udział nasi 
reprezentanci.

W imielińskim turnieju (8 kwietnia) 
w stawce Open wśród 49 zawodników 
wyróżnił się Dawid Gondzik, który za-
jął drugie miejsce. Z kolei w grupie do 
lat 14. czwarty był Sebastian Smoleń.

Po czterech rundach Międzygmin-
nej Ligi Szachowej, lędzińskie SP1 
i SP3 zajmują odpowiednio trzecie 
i siódme miejsce. Pośród szkół gimna-
zjalnych drudzy są póki co szachiści 
z G2. Ostatni turniej odbędzie się 22 
maja w Chełmie Śląskim.

Z kolei w I Lidze Drużynowych Mi-
strzostw Śląska Seniorów biorą udział 
zawodnicy KSz Górnik Lędziny. Klub 
plasuje się na piątym miejscu w staw-
ce trzynastu drużyn.

MI

międzygminnie i o szynkę

Podmiot wnioskujący Przedmiot patronatu Przyznana 
kwota 

Data 
przyznania 
patronatu

Koło nr 99
PZW

Organizacja serii zawodów 
wędkarskich 2500,00 zł 02.03.2017

Klub Olszyce 
PZW

Organizacja serii zawodów 
wędkarskich 2500,00 zł 02.03.2017

Komenda Powiatowa 
Policji
W Bieruniu

Akcje; Bezpieczna droga do 
szkoły/Bezpieczny przedszkolak 1000,00 zł 08.03.2017

Automobilklub 
RALLYMANIA I Lędziński Rallysprint 1000,00 zł 01.03.2017

Polski Związek Skata- 
O/Tychy

III Turniej Grand Prix Polski w 
Skacie 2000,00 zł 27.03.2017

Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach

Spotkanie z sędzią Anną Marią 
Wesołowską 1000,00 zł 29.03.2017

Tim Carp Lędziny Zawody Wędkarskie 1000,00 zł 14.04.2017
Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach

I Powiatowy konkurs wiedzy o 
Przedsiębiorczości i Ekologii 600,00 zł 20.04.2017

Ochotnicza Straż 
Pożarna

I Powiatowe Zawody 
ochotniczych Straży Pożarnych

Nie przyznano, 
gdyż wniosek 
nie spełniał 
wymogów 
formalnych

26.04.2017

Regionalne Forum 
Obywatelskie „Twórcy 
Jutra”

Talent Show Lędziny 1000,00 zł 11.04.2017

Ochotnicza Straż 
Pożarna Obóz strażacki w Mitterteich 8000,00 zł 26.04.2017

UKS Orka Lędziny I Lędziński Bieg Przełajowy i 
Nordic Walking 3000,00 zł 10.05.217

MOPS Lędziny Konferencja naukowa „FAS i 
przywiązanie”

Patronat 
Honorowy 12.05.2017

Komitet Organizacyjny 
VI Pikniku Dożynkowo-
Rodzinnego

Piknik Rodzinno-Dożynkowy 1500,00 zł 10.05.2017

Radna Anna Wysocka Piknik Rodzinny 1500,00 zł 10.05.2017

Big Budo Polska Wyjazd lędzińskich zawodników 
na seminarium Shoolin 500,00 zł 08.05.2017

Stowarzyszenie 
Wędkarskie „Piast” „Dzień Dziecka z wędką” 500,00 zł 10.05.2017

Automobilklub 
RALLYMANIA II  Lędziński Rallysprint 1000,00 zł 18.05.2017

dlaczego boks?
W 2005 roku miałem przyjemność 
spotkania Tomasza Adamka, który 
przyjechał po zdobyciu mistrza świata 
do swoich rodzinnych Gilowic, z któ-
rych pochodzą moi rodzice. No i jako 
dziecko widziałem jak on stoi z tymi 
pasami na tej scenie, opowiada o swo-
ich przeżyciach. Stałem pod sceną i to 
mnie zainspirowało. Dwa lata później, 
z pomocą przyjaciół, zacząłem treno-
wać na Wesołej. Spróbowałem i tak 
się wciągnąłem. Trenerom też spodo-
bało się moje podejście, wytrzymałość 
i swoboda poruszania.

Moim drugim pytaniem miało być 
pytanie o inspiracje, ale wspomnia-
łeś już o adamku. Ktoś jeszcze?
Nie. Tomasz Adamek. Imponuje mi, bo 
nie pokazuje cwaniactwa. Nie gardzi 
innymi ludźmi. Jest swojski, normal-
ny. Zawsze powtarzał, że wiarą moż-
na przenosić góry. Jemu się to udało 
– w końcu zdobył mistrza świata 
w dwóch kategoriach wagowych.

Pamiętasz swoją pierwszą walkę?
Tak. 2007 rok. Październik. Dąbrowa 
Górnicza. Z kolegą z klubu. Przegra-
łem jednogłośnie. Walczyłem potem 
w Knurowie, na Mistrzostwach Ślą-
ska. Nie liczyłem wszystkich starć, 
ale będzie ich około 60-70. W tam-
tym roku stoczyłem 13 pojedynków. 
Najważniejsze walki też się pamięta. 
Najbardziej zapadł mi w pamięć po-
jedynek z ubiegłego roku, z Liamem 
Wilsonem, czterokrotnym mistrzem 
Australii. Najtrudniejsza walka – był 
piekielnie szybki. 

Co czujesz zwyciężając, ale i odno-
sząc porażki?
Boks to sport bardzo indywidualny. 
Wychodzimy między liny i mierzymy 
się z przeciwnikami, którzy też chcą 
wygrać. Ważna jest czysta głowa. Nie 
można wtedy myśleć o innych spra-
wach. Walka to adrenalina większa niż 

skok na bungee. To jest próba charak-
teru. Ja trenuję pięć razy w tygodniu. 
Zwycięstwa pokazują, że to, co robisz 
przynosi efekty; nie idzie na marne, ma 
sens. Ale trzeba słuchać trenera (jest 
nim obecnie Arek Małek) i trzymać się 
taktyki.

trenujesz pięć razy w tygodniu, ale 
sportowcem podobno jest się 24 
godziny na dobę. Jak wygląda twój 
dzień? Czy są rzeczy, których mu-
sisz unikać? trzymasz dietę?
Poza boksem, jestem też górnikiem, 
z czego bardzo się zresztą cieszę, cho-
ciaż to ciężki zawód. A sportem zajmu-
ję się cały czas. Staram się wysypiać, 
wypoczywać jak najwięcej potrafię. 
Dzień wcześniej przygotowuję sobie 
jedzenie, planuję swój dzień. Po pracy 
rozciągam się, ćwiczę. Muszę również 
wykonywać różne ćwiczenia profilak-
tyczne no i popołudniami trenuję. Co 
do diety, to z boksem jest tak, że jeśli 
walczę w kategorii do 64 kilogramów 
to muszę tak się zmotywować, żeby 
przed walką mieć przepisową wagę.

Jak koledzy z pracy odbierają Cię 
jako boksera?
Praktycznie każdy znajomy z kopal-
ni mówi mi ciepłe słowa, czuję po-
moc i wsparcie od kolegów. Bez tego 

wsparcia – w pracy i poza nią – było-
by bardzo ciężko. 

Jak rozpocząć przygodę z boksem?
Przede wszystkim przyjść na trening. 
Spróbować. Zobaczyć, jak wyglądają 
rozgrzewka, przygotowanie mentalne, 
technika. Jakie ćwiczenia trzeba wy-
konywać i ile wymaga to energii. Roz-
począć od samych podstaw. Wkrótce 
będę zresztą gościł w Gimnazjum nr 2. 
Chciałbym kiedyś prowadzić treningi, 
ale na razie to jednorazowa wizyta. Chcę 
jednak pokazywać dzieciakom, żeby 
spróbowali czym jest boks. Jaki to cięż-
ki, ale i przyjemny kawałek chleba. Boks 
pozwala też poznawać ludzi z pasją.

Jak są twoje cele i plany na przy-
szłość?
Każdy ma marzenia, ale nie chcę o tym 
na razie rozmawiać. Liczy się tu i teraz. 
W czerwcu będę miał walkę w Braty-
sławie. Podchodzę do tego spokojnie, 
każda walka weryfikuje na co mnie 
stać w danym momencie. 

na koniec – jakie trzy cechy powi-
nien mieć dobry bokser?
Powinien być skromny, systematyczny i nie 
podpalać się – niepotrzebnie się nie nakrę-
cać. Ważne, by mieć w sobie dużo spokoju. 
A skromność buduje sukces. MI

Przez skromność… 
do sukcesów
Czterokrotny Mistrz Śląska, brązowy medalista Mistrzostw Polski z 2009 roku; który w niedawnej, majowej 
walce pokonał Ukraińca – Sergiya Guka. Rozmawiamy z Aleksandrem Jasiewiczem, bokserem z Lędzin, 
trenującym w JKB Jawor Team Jaworzno w kategorii lekkopółśredniej (do 64 kg).

POzytyWnie zaKręCeni

Aleksander Jasiewicz jest Stypendystą Miasta Lędziny
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Warto wspomnieć, że lędzinianie 
– po tym jak obronili Puchar Polski 
na szczeblu Podokręgu Tychy – gra-
ją dalej już na poziomie wojewódz-
kim. 26 kwietnia, na grząskim boisku 
w Piechach, MKS wygrał z Dębem 
Gaszowice. Ogranie po dogrywce 
zdobywcy Pucharu Podokręgu Raci-
bórz było o tyle cenne, że lędzińska 
drużyna przez ostatnie 40 minut grała 

w dziesiątkę. Kolejny pucharowy mecz, 
z GKS Radziechowy Wieprz, 14 czerw-
ca na Stadionowej w Lędzinach.

Również w lidze MKS prezentuje 
dobrą postawę, utrzymując jako be-
niaminek świetne, piąte miejsce. Dru-
żynę czeka końcem maja i początkiem 
czerwca istny maraton, bo aż trzy ko-
lejki zaplanowano (lub przełożono) na 
środy. Ale przecież dla sympatyków 

futbolu to niezła wiadomość, bo jest 
więcej szans, by wybrać się pokibico-
wać.

Wciąż kilka spotkań mają do roze-
grania również lędzińskie rezerwy. MKS 
II, po znakomitej jesieni, nieco obniżył 
loty. Ostatnie zwycięstwa z LKS Brzeź-
ce i Czarnymi Piasek przerwały serię 
czterech meczów bez wygranej.

 MI

naPięty terminarz
Fatalna kwietniowa pogoda, ale i dobra postawa w Pucharze Polski sprawiły, 
że MKS Lędziny ma kalendarz napięty do granic możliwości. Aż do końca 
sezonu MKS – jak profesjonaliści – będzie rozgrywał po dwa mecze w 
tygodniu.

MKS wygrał na wyjeździe w ligowym meczu z Orłem Mokre 2:1 (foto: Marcin Podleśny).

zawodniczki akademii Sportu KSB 
lędziny wywalczyły w Warszawie 
trzecie miejsce w finałach XVii edy-
cji turnieju „z Podwórka na Stadion 
o Puchar tymbarku”.

Lędzińskie piłkarki zapewniły so-
bie awans do rozgrywek finałowych 
w Warszawie, będąc najlepszymi 
w całym województwie śląskim w ka-
tegorii U12 (do lat 12). W stolicy, wśród 
piętnastu najlepszych drużyn z innych 
województw, piłkarki KSB zdobyły 
miejsce na podium. Trzecie miejsce 

w Polsce to olbrzymi sukces, wywal-
czony na boiskach Agrykoli Warszawa 
i Legii Warszawa. Zespół występował 
tam w składzie: Ewa Sikora – Emilia 
Warelis, Kornelia Ścierska – Zofia Tu-
szyńska, Julia Piętakiewicz, Patrycja 
Kielesz – Alicja Hilus oraz Martyna 
Rabczyńska, Kamila Gajer, Nikola Pa-
rusel. Trenerzy Dariusz Grzesik i Moni-
ka Kątny. Indywidualną nagrodę z rąk 
legendarnego Jana Tomaszewskiego 
dla najlepszej bramkarki turnieju ode-
brała na Stadionie Narodowym Ewa 
Sikora. MI

Brąz w stolicy!

404 zawodników z kilkudziesięciu 
klubów. dwie dwugodzinne serie 
po 48 rozdań. tak wygląda w licz-
bach iii turniej Grand Prix Polski 
o Puchar Burmistrza Miasta lędzi-
ny, który odbył się 23 kwietnia na 
obiekcie Fundacji rozwoju Sportu, 
Kultury Fizycznej i turystyki.

Na lędzińską halę zjechali się miłoś-
nicy kart z całego Śląska, ale nie tylko. 
Oto bowiem dotarli również gracze na-
wet z Wielkopolski i Pomorza. Swoich 

reprezentantów miały takie kluby jak 
Sparta Złotów, Fala Świekatowo a na-
wet MOKSiR Puck.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
okazał się Sebastian Grzyb (Amicus 
KWK Staszic Katowice) przed Micha-
łem Szczeciną (LKS Jedność 32 Przy-
szowice) i Jerzym Kowalskim (KS Czu-
łowianka Tychy). Lędzińskie zawody, 
zorganizowane przez Zarząd Polskiego 
Związku Skata, są jednym z dziesięciu 
ogólnopolskich turniejów cyklu Grand 
Prix. MI

grali w skata o Puchar 
Burmistrza lędzin

BiSSell KS Volley lędziny Cen-
trum to drużyna siatkarka reprezen-
tująca lędziny w amatorskiej lidze 
Piłki Siatkowej atlas tours. W jed-
nym z ostatnich meczów tego sezonu 
drużyna z lędzin pokonała u sie-
bie top ten zSt rybnik 3:1 (22:25; 
25:22; 25:22; 25:21).

Siatkarze KS Volley walczą w koń-
cówce rozgrywek o zajęcie 5. miejsca 
w II lidze rybnickiej. Po wygraniu z Top 
Ten również na wyjeździe, KS Volley 

powalczy ze zwycięzcą pary Strzelec 
Gorzyczki - Victoria Pilchowice.

 Skąd jednak w ogóle wziął się taki 
zespół w Lędzinach? - Drużyna po-
wstała 2 lata temu, tworzą ją pasjonaci 
siatkówki. Każdy z nas chciał czegoś 
więcej niż weekendowego odbijania 
na sali. Stąd inicjatywa, by grać nieco 
poważniej, zapisać się do różnych lig 
- tłumaczy Krzysztof Witek, wicepre-
zes stowarzyszenia. Już teraz siatkarze 
zapraszają na swoje mecze. Rozgry-
wają je na obiekcie Fundacji Rozwoju 

Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki. 
Prezes Grzegorz Rachwal zapewnia, 
że mile widziani są kibice; ewentualne 
kandydatury nowych graczy również 
zostaną rozpatrzone. - Gramy w ama-
torskiej II lidze rybnickiej. Jest ona 
półprofesjonalna, dobrze prowadzona, 
warto w niej spróbować swoich sił. Na 
facebooku mamy swoją stronę, gdzie 
można nas znaleźć i śledzić. Po waka-
cjach wznawiamy rozgrywki i zapra-
szamy wszystkich kibiców na nasze 
spotkania. MI

siatkówka 
i doBra zaBawa

na SPOrtOWO

Lędzińskie medalistki na podium.

Nagrodzeni w turnieju.



11

numer 4 (164)/maj 2017

Składniki na ciasto:

= 4 jajka (białka ubić osobno)
= 1 szklanka cukru
= 2 szklanki mąki
= 100g margaryny roztopionej
= 1 cukier waniliowy
= 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Owoce:
= 600 g rabarbaru (pokroić  
na 1 cm, zasypać cukrem,  
można dodać truskawek)

Kruszonka na górę  
do posypania owoców:
= 1 łyżka masła
= 3 łyżki cukru
= 3 łyżki mąki

Blaszkę wysmarować masłem i bułką tartą. Na przygotowane 
ciasto ułożyć owoce i na górę kruszonkę. Piec ok 40-50 minut 
w temp 200 stopni.
Ciasto można piec z różnymi owocami.

Przepis przygotowała Pani Danuta Karkoszka.

KrzyżówKa KLaSyCzNa

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

wiosenne ciasto 
z owocami według 
Pani danuty karkoszki

wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

redaktorzy: 
Magdalenia Kutynia, Marcin Iciek

Projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
Druk: Polskapresse Sosnowiec

Kontakt:  
promocja@ledziny.pl

Poziomo
1.  Rodzaj obiektywu
7.  Wykazanie zgodności z normą wyrobu
8.  Szczyt w Austrii
9.  Imię Karewicza
10.  Cytat na początku książki
13.  Azjatyckie państwo
15.  Ogarnia nocą
17.  Pustynia w Chile
18.  Przedstawienie szczegółów
19.  Przestępca, morderca, zbrodniarz

Pionowo
1.  Talerzyk z tektury
2.  Cecha poezji
3.  Wieś w województwie pomorskim
4.  Trudny zwrot
5.  Miasto w Słowacji
6.  Mienie, majątek, dobra
9.  Tkanina z tworzyw sztucznych
10.  Jednokanałowy przekaz dźwięków
11.  Dalszy plan obrazu
12.  Bóg fenicki
14.  Były system kodowania sygnałów TV
16.  Dźwięk na placu boju
18.  Rzeka w Afryce

danuta karkoszka

redaktor Naczelny
Daria Mikiciuk 

wielki sukces Pauliny Borys
uczennicy klasy Vi szkoły 
Podstawowej z o. i nr 1  
im. k. miarki w lędzinach
Uczennica klasy szóstej Szkoły Pod-
stawowej z O.i. nr 1 im. K. Miarki 
w lędzinach Paulina Borys została 
laureatką Wojewódzkiego Konkur-
su z Języka Polskiego. to już trzecia 
zwyciężczyni prestiżowego konkursu 
w ostatniej dekadzie w historii lędziń-
skiej jedynki. W 2010 roku Magdale-
na dubiel została laureatką konkur-
su z języka polskiego, emilia Borys 
(siostra Pauliny) podwójną laureatką 
– z języka polskiego i matematyki 
w 2014 roku, a teraz Paulina Borys.

Najwyższe osiągnięcie w trzyeta-
powym konkursie przedmiotowym, 
którego organizatorem jest Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, zwalnia Paulinę 
z pisania egzaminu z języka polskiego 
po klasie ósmej oraz jest podstawą do 
wystawienia najwyższej noty na świa-
dectwie z tegoż przedmiotu w klasie 
szóstej. 

Hobby Pauliny to oczywiście czyta-
nie książek, a jej cechami szczególnymi 
są ciekawość świata, ogromna pra-
cowitość i dbałość o każdy szczegół 
w wykonaniu zadania. 

Na sukces zapracowali nauczycie-
le i rodzice Pauliny, przede wszystkim 
jednak ona sama. Naszej laureatce gra-
tulujemy i życzymy kolejnych wspania-
łych wyników.

Z A W I A D O M I E N I E
PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA LĘDZINY 

VII KADENCJI ZAWIADAMIA,
że w miesiącu maju 2017 roku 

w okręgach wyborczych

ODBĘDĄ SIĘ
DYŻURY RADNYCH MIASTA LĘDZINY 

VII KADENCJI
Harmonogram dyżurów radnych:

W dniu 29 maja 2017 roku od godziny 17.00
do godziny 18.00 dyżury będą odbywać się 

w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 1 im. Karola Miarki, ul. Paderewskiego 5 

(radni: Ewa Fojcik, Hubert Handy,  
Tomasz Kostyra, Arkadiusz Kula);

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Ch. Ruberga,  
ul. Hołdunowska 13 

(radni: Janusz Gondzik, Tadeusz Kowalczyk, Elżbieta 
Ostrowska, Zdzisław Rudol, Edward Urbańczyk);

Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Pokoju 29
 (radni: Halina Sinder, Robert Żmijewski );

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2  
im. Gustawa Morcinka, ul. Hołdunowska 72 

(radni: Karol Kolny, Tomasz Kwoka, Anna Wysocka);

Zespół Szkół w Goławcu, ul. Goławiecka 36 
(radny Aleksander Koziol).

W dniu 30 maja 2017 roku od godziny 17.00  
do godziny 18.00 dyżur będą odbywać się  

w Kole Pszczelarza, ul. Szenwalda 49
 (radny Aleksander Koziol)

SERDECZNIE ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW  
MIASTA LĘDZINY DO UDZIAŁU W DYŻURACH
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BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

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

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb 
Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2829/35 o powierzchni 0,1506 ha, 
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1506 ha (grunty orne). 
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział 
V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I-SP wpisane są uprawnienia 
wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. 
W Dziale III wpisane są liczne ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą 
zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz Działu III 
przeniesione zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
W/w nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny 
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/2005 z dnia 30.06.2005 r., zgodnie z którym 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony 
w dniu 27 marca 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 118 350,00 zł 
(słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 

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

 Wadium ustalone zostało na kwotę: 11 835,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100). 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 25 maja 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem 
w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 2829/35 o powierzchni 1506 m2 położoną w Lędzinach przy ul. 
Szkolnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 11.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

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

DOWÓZ  
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

w roku szkolnym 2017/2018
W związku z koniecznością przygotowania postępowania zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych”, 
w celu zawarcia umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych 
do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018, prosimy rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych korzystających bądź zamierzają-
cych korzystać z dowozu organizowanego przez gminę o składa-
nie wniosków o zabezpieczenie dowozu. 

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 30 czerwca 2017 r. 
w Wydziale Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia UM Lędzi-
ny (pokój 109, I piętro). 

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.ledziny.
pl lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego prosi o zgłaszanie par małżeńskich,
które w 2017 r. obchodzą 50, 60, 65 i 70 rocznicę ślubu oraz 90 i 95 urodziny.

Tel. 32 216 65 11, wew. 116.

PRZEDSIĘBIORCO!!!
Z dniem 31.05.2017 r. upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Dzień 31.05.2017 r. jest ostatnim 
dniem terminu płatności. Oznacza to, iż na ten dzień opłata musi być uiszczona w kasie 
Urzędu Miasta lub zaksięgowana na rachunku bankowym Urzędu Miasta. W przypadku 
braku wpłaty na dzień 31.05.2017 r. (wpłata w kasie lub na rachunek bankowy) 
istnieje możliwość przywrócenia terminu płatności zgodnie z art. 18 ust 12 b ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednak wiąże się to 
z wniesieniem dodatkowej opłaty w terminie 30 dni powiększonej o 30% tej opłaty.

Zmiana nazwy  
ul. Szenwalda

W związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności pub-
licznej, zachodzi konieczność dokonania 
zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda 
w Lędzinach. Potwierdza to stanowisko In-
stytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu – Od-
działowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa w Katowicach, zgodnie z którym ulica 
Lucjana Szenwalda wypełnia normę art. 1 po-
wołanej ustawy i powinna zostać zmieniona. 
Mając świadomość uciążliwości dla miesz-
kańców wynikające ze skutków podjęcia 
przez Radę Miasta Lędziny stosownej uchwa-
ły w tym zakresie, szczegółowe informacje 
zostaną skierowane do wszystkich osób, które 
obejmie przewidywana zmiana.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje 
o przeznaczeniu do sprzedaży 

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

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb 
Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2830/35 o powierzchni 0,1178 ha, 
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1178 ha (grunty orne). 
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział 
V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I-SP wpisane są uprawnienia 
wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. 
W Dziale III wpisane są liczne ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą 
zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz Działu III 
przeniesione zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
W/w nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny 
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/2005 z dnia 30.06.2005 r., zgodnie z którym 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony 
w dniu 28 kwietnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 103 000,00 zł 
(słownie: sto trzy tysiące złotych 00/100). 

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

Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 300,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych 00/100). 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem 
w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 2830/35 o powierzchni 1178 m2 położoną w Lędzinach przy ul. 
Szkolnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

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


