
Spółka Tauron dostarczy ponad

291 GWh energii elektrycznej do 26

śląskich i zagłębiowskich samorzą−

dów oraz do 120 samorządowych

spółek i instytucji, w tym także do Lę−

dzin. Taki jest efekt wspólnego przy−

stąpienia do przetargu na dostawę

energii elektrycznej przez 146 pod−

miotów.

Inicjatorem grupowego zakupu

energii elektrycznej był Górnośląski

Związek Metropolitalny. Przystąpiły

do niego zarówno miasta skupione

w GZM, jak i spoza związku, czego

przykładem nasze miasto. Wszystkie

podmioty tworzące grupę zakupową

zarezerwowały na ten cel prawie 100

mln złotych. Oszczędności, jakie po−

wstały w wyniku przetargu, ogłoszone−

go we wspólnym imieniu przez Świę−

tochłowice, a przygotowanego od

strony organizacyjno−prawnej przez

GZM, wynoszą ponad 13 mln złotych,

czyli 19 procent. Średnią stawkę za

jedną megawatogodzinę energii elek−

trycznej udało się w wyniku przetargu

obniżyć o 47,84 zł, do 199,57 zł. 

Dla Lędzin oznacza to, że zamiast 

1 377 998 złotych, które Urząd Mia−

sta oraz miejskie instytucje (przed−

szkola, SP 3, Zespół Szkół w Goław−

cu, Ekorec, Targowisko Miejskie

i MZOZ) wydały na opłaty za prąd

w ubiegłym roku, zapłacimy około

20% procent mniej. 

Grupa zakupowa samorządów z te−

renu województwa śląskiego już

w ubiegłym roku osiągnęła blisko

8 mln zł oszczędności z tytułu wspól−

nego przetargu na zakup energii elek−

trycznej. Wtedy porozumienie podpi−

sało 20 samorządów i 41 pozosta−

łych podmiotów, a wolumen wynosił

191 GWh.
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Hołdunowska jak Lędzińska
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę nowego oświet−

lenia ulicy Hołdunowskiej na odcinku od kolejki do Fredry.
W ciągu miesiąca od chwili rozpoczęcia prac obecne lampy,
przeznaczone raczej do oświetlania parków, alej i chodników,
zastąpione zostaną takimi samymi latarniami ulicznymi, jakie
zamontowano na ulicy Lędzińskiej. Ośmiometrowe latarnie
z odpowiednio wyprofilowanymi aluminiowymi słupami za−
kończonymi jednym punktem świetlnym o mocy, która wy−
starczy do oświetlenia jezdni i biegnących wzdłuż niej chodni−
ków zostaną dostarczone przez firmę Rosa. Mają one wydaj−
ność pozwalającą na zamontowanie ich tylko po jednej stronie
drogi (stare lampy zamontowane są obustronnie) i w mniej−
szym zagęszczeniu, co przełoży się na konkretne oszczędno−
ści. W nowych latarniach zainstalowane są też energooszczę−
dne żarówki wyposażone w mechanizm pozwalający na auto−
matyczne ograniczenie poboru mocy w godzinach nocnych.

Chcę bardzo gorąco podzię−

kować tym wszystkim, którzy wsparli i dalej wspie−

rają finansowo i organizacyjnie działalność Lę−

dzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepeł−

nosprawnych i Ich Rodzin. Szczególne słowa po−

dziękowań kieruję do tych, którzy ze względu na

swoją skromność i niechęć manifestowania swo−

jej pomocy chcą pozostać anonimowi. Dziękuję

tym, którzy zadali sobie trud odnalezienia naszej

siedziby, przyjścia i wpłacenia drobnych, ale jakże

cennych darowizn. Płyną one z dobroci serca,

w myśl zasady: „niech nie wie lewa twoja ręka, co

czyni prawa”. Wspomagają nas bez świateł ref−

lektorów i fleszy aparatów fotograficznych. 

Dziękuję także tym, którzy przekazali naszej

organizacji 1% podatku za rok 2012. 

Cieszę się, że doceniają to, co robimy. Wi−

dzą, że nie korzystamy z usług pracowników

biurowych, lecz wszystkie prace wykonujemy

sami, społecznie. Wiedzą, że wszystkie otrzy−

mane pieniądze wydajemy na bezpośrednią

i niezastąpioną pomoc osobom z niepełnospra−

wnościami. Prowadzimy rehabilitację leczniczą,

zajęcia rewalidacyjno−opiekuńcze, logopedy−

czne, hydroterapię i hipoterapię. Dbamy także

o integrację i zapobieganie wykluczeniu społe−

cznemu naszego środowiska.

O naszej działalności więcej można dowie−

dzieć się odwiedzając stronę internetową:

www.niepelnosprawni.org.

W imieniu swoim, zarządu i podopiecznych

stowarzyszenia bardzo proszę o wspieranie na−

szej działalności także w tym roku. Będziemy

wdzięczni za każdą darowiznę, za każdy odpis

1% podatku. Nasz nr KRS to: 0000005834.
Krystyna Cuber, prezes stowarzyszenia

Od tego roku począwszy zmieniają się
zasady naboru do przedszkoli. Do tej
pory był on prowadzony zgodnie z za−
pisami starej ustawy o systemie
oświaty i stworzonego do niej rozpo−
rządzenia ministra edukacji. 

W styczniu 2013 roku Trybunał Kon−
stytucyjny zakwestionował jednak nie−
które z obowiązujących zapisów, po−
wstała więc konieczność zmiany obo−
wiązującego w tym zakresie prawa.
Ustawa rekrutacyjna obowiązująca od
2014 roku wprowadza zasadę, że do
przedszkoli przyjmowane są tylko dzie−
ci zamieszkałe na terenie danej gminy.
Wyjątkiem od tej reguły byłaby sytua−
cja, w której wszystkie chętne dzieci
z terenu miasta znalazłyby miejsce w je−
dnym z dwóch lędzińskich przedszkoli
i zostałyby jeszcze wolne miejsca. Taki
wariat raczej nam jednak nie grozi, co
roku kandydatów na przedszkolaków
jest w mieście wystarczająco dużo.

Ustawa przewiduje również, że na
7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji,
która rozpocznie się 3 marca 2014 r. ro−
dzice dzieci uczęszczających do przed−
szkola powinni złożyć deklarację o kon−
tynuowaniu wychowania przedszkolne−
go w kolejnym roku szkolnym.

Na tej podstawie obliczona zostaje
ilość wolnych miejsc w przedszkolach
na rok szkolny 2014/ 2015.

Zgodnie z ustawą rekrutacja będzie
przebiegała dwuetapowo.

W pierwszym etapie branych będzie
pod uwagę 7 kryteriów określonych
w ustawie, którymi są:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodzi−

ców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców

kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kan−

dydata;
6) samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po pierwszym etapie zostaną
wolne miejsca (a tak raczej będzie, są−

dząc z dotychczasowych doświadczeń,
przeprowadzony zostanie drugi etap,
w którym będą brane pod uwagę kryte−
ria określone przez dyrektorów przed−
szkoli w uzgodnieniu z burmistrzem.
Każde z kryteriów będzie miało okreś−
loną skalę punktacji, według której oce−
niani będą kandydaci na przedszkola−
ków.

O przyjęciu w tym etapie decydować
będzie suma punktów uzyskanych za
poszczególne kryteria. Największe
szanse będą mieli ci, którzy uzyskają
w trakcie naboru najwyższą punktację.

Szczegółowych informacji na temat
zmian w zasadach rekrutacji udzielają
dyrektorzy przeszkoli, a same zasady są
wywieszone w przedszkolach.

Są nowe zasady naboru
do przedszkoli

Dzieci z Przedszkola nr 2.

Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Jak już pisaliśmy w poprzednim nu−

merze „L−t!”, w tegorocznym budżecie

miasta na modernizacje gminnych

dróg przeznaczono około 2 milionów

złotych, czyli dwa razy tyle, co w roku

ubiegłym. Dlatego praktycznie od po−

czątku roku (a także w związku z bar−

dzo korzystną aurą) miasto rozpisuje

przetargi na wykonanie odwodnień,

krawężnikowanie i asfaltowanie miej−

skich ulic.

Rozstrzygnięty został już przetarg

na roboty na ulicy Folwarcznej, trwają

procedury na Głucha i Zabytkową.

W pierwszym półroczu mają być je−

szcze wyłonieni wykonawcy II etapu

prac na Reja, Olimpijskiej i 3 Maja

oraz całości robót na Wosennej, Gro−

dziskowej i Lompy.

W drugim półroczu, z kolei, moder−

nizowane będą między innymi ulice

Waryńskiego i Przodowników.

Ruszają modernizacje ulic

Lędziny oszczędzą 
na rachunkach za prąd

Dobiegają końca roboty wykończe−

niowe w nowej siedzibie Przedszkola

nr 1. Obecnie trwa montaż płytek na

podłogach i ścianach. Równocześnie

w części klubowej trwa modernizacja

parteru, na którym mieścić się bę−

dzie infrastruktura techniczna obsłu−

gująca cały budynek. Zasadniczą jej

część stanowi kotłownia, która bę−

dzie służyć zarówno przedszkolu, jak

i klubowi. Przy okazji budowy kotło−

wni zmodernizowane i dostosowane

do obecnych standardów zostaną

szatnie dla gości, gospodarzy i sę−

dziów wraz z węzłami sanitarnymi

oraz wyremontowana istniejąca klat−

ka schodowa. Niezbędne prace po

stronie klubowej mają się zakończyć

przed rozpoczęciem sezonu piłkar−

skiego.

W najbliższym czasie, z kolei, bo

już w marcu, rozpisany zostanie prze−

targ na kolejny etap budowy przed−

szkola, obejmujący zagospodarowa−

nie terenu wokół budynku: infrastruk−

turę podziemną, parking, chodniki,

plac zabaw, oświetlenie i ogrodzenie

terenu. Niezależnie od tych prac wy−

budowany i oświetlony zostanie cho−

dnik wzdłuż ulicy Stadionowej.

Kotłownia dla klubu i przedszkola

Koleżance Danucie Michalak 
wyrazy głębokiego

współczucia z powodu śmierci męża 
Tadeusza

składa Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu mgr. inż. Mirosławowi Drzyzdze
Dyrektorowi ds. pracy  KWK „Ziemowit”

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

Felicji Drzyzga
składa Burmistrz Miasta Lędziny Wiesław StambrowskiUl. Lędzińska.
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1 lipca 2013 roku rozpoczęła się
w Polsce reforma systemu gospodarki
odpadami powszechnie okrzyknięta
rewolucją śmieciową. Minęło właśnie
pół roku od czasu kiedy władztwo
nad odpadami przejęły Gminy, czas
więc na małe podsumowanie. 

Od lipca na terenie Gminy Lędziny
usługi świadczy wyłonione w drodze
przetargu konsorcjum firm: MPGOiEO
„MASTER” sp. z o.o., SITA
POŁUDNIE sp. z o.o. oraz EKOREC
sp. z o.o. Dla wdrożenia systemu nie−
zbędne było złożenie przez wszystkich
właścicieli nieruchomości deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Ogólnie zło−
żonych zostało 3 350 deklaracji (w tym
290 to korekty deklaracji pierwotnych).
Liczba podmiotów wnoszących opłaty
związane z gospodarowaniem odpada−
mi to 3 047. Z podanej sumy 2 860 to
właściciele lub zarządcy nieruchomości
zamieszkałych, a 187 niezamieszka−
łych. 94% mieszkańców zadecydowała,
że odpady będzie zbierała w sposób se−
lektywny.

W ramach realizacji zadań systemu
gospodarki odpadami na terenie Lę−
dzin zostało utworzonych 26 gniazd do
selektywnego zbierania odpadów ko−
munalnych. Ponadto uruchomiono
Punkt Selektywnego Zbierania Odpa−
dów Komunalnych (PSZOK) na tere−
nie bazy firmy EKOREC sp. z o.o.
przy ulicy Fredry 98 czynny w dni ro−
bocze w godzinach od 8.00 do 20.00
oraz w soboty od 9.00 do 13.00.
W PSZOK−u każdy mieszkaniec Lę−
dzin może nieodpłatnie oddać takie od−

pady jak: makulatura, tworzywa sztu−
czne, szkło opakowaniowe i budowla−
ne, opakowania wielomateriałowe,
lampy fluoroscencyjne (świetlówki,
rtęciówki, itp.), akumulatory ołowio−
we, niklowo−kadmowe, baterie alkali−
czne i pozostałe, oleje silnikowe prze−
pracowane, filtry samochodowe olejo−
we, paliwowe i powietrzne, przetermi−
nowane lekarstwa, termometry, opako−
wania po rozpuszczalnikach, opakowa−
nia po farbach i lakierach, chemikalia,
zużyte urządzenia elektryczne i elek−
troniczne (w tym zawierające freony),
meble i inne odpady wielkogabaryto−
we, zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z samo−
dzielnego prowadzenia drobnych prac
remontowo−budowlanych (nie wyma−
gających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych) oraz
zielone pochodzące z pielęgnacji tere−
nów zieleni, z zabudowy mieszkanio−
wej, metale, odzież i tekstylia.

Wszystkie odpady zbierane z terenu
Lędzin trafiają do instalacji zagospoda−
rowania odpadów firmy MPGOiEO
„MASTER” sp. z o.o. w Tychach. Do
końca grudnia w ramach systemu zebra−
no odpady o łącznej masie 3 248,63
Mg a ich podział na poszczególne frak−
cje i porównanie z rokiem 2012 przed−
stawia poniższa tabela:

Niestety jak widać z powyższego ze−
stawienia, pomimo, że tak wielu mie−
szkańców zadeklarowało segregowa−
nie odpadów, osiągane poziomy wy−
dzielenia surowców z ogólnej masy
odpadów nie są zadawalające. Zale−
dwie 17% odpadów zbieranych na te−
renie Lędzin to odpady zebrane w spo−

sób selektywny. Dodatkowo sytuacja
ta nie tylko się nie poprawia, ale wręcz
pogarsza. Coraz częściej odnotowywa−
ne są przypadki, że w gniazdach selek−
tywnego zbierania odpadów wszystkie
kontenery wypełnione są odpadami
zmieszanym i po zawartości nie da się
nawet rozróżnić jaka frakcja miała być
w danym kontenerze zebrana. Odpady
z tworzyw sztucznych, szkła i papieru
notorycznie wrzucane są do odpadów
zmieszanych. A frakcje opakowaniowe
w kontenerach są nie tylko wymiesza−
ne ale też zanieczyszczone odpadami
zmieszanymi. 

Złe wyniki segregacji i rosnący stru−
mień odpadów zmieszanych niestety
wiąże się z tym, że Gmina Lędziny po−
nosi coraz większe wydatki związane ze
zbieraniem i zagospodarowaniem odpa−
dów. Tym samym nie daje to perspek−
tyw dla zmniejszenia stawki opłaty po−
noszonej przez mieszkańców. 

Dodatkowo wskaźnik wytwarzania
odpadów zmieszanych przez naszych
mieszkańców jest najwyższy wśród
okolicznych miast.

Wszyscy musimy sobie uświado−
mić, że jedynie skuteczna segregacja
odpadów, a tym samym zmniejszenie
strumienia odpadów zmieszanych po−
zwoli obniżyć koszty funkcjonowania
systemu i zmniejszenie stawki opłaty.

Dlatego zachęcamy wszystkich mie−
szkańców do zaangażowania się w ak−
cję segregowania odpadów. Niech se−
lektywne zbieranie odpadów stanie się
naszym codziennym nawykiem. Po−
zwoli to nie tylko na zmniejszenie za−
nieczyszczenia środowiska, ale i przy−
sporzy nam pieniędzy w portfelu.

Rewolucja śmieciowa
z półrocznej perspektywy

Konsultacje w sprawie projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020r.

Urząd Miasta Lędziny stosownie do § 1 pkt 3 Uchwały nr
LIV/392/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych rozpoczyna z dniem
17.02.2014 r. konsultacje w sprawie projektu aktualizacji Strategii Roz−
woju Miasta Lędziny do 2020 r.

Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie
od 17.02.2014 r. do 03.03.2014 r. w następujących formach:

Badanie opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankieto−
wego.

Umieszczenie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędzi−
ny do 2020 r. na stronie internetowej www.ledziny.pl, w Biuletynie In−
formacji Publicznej i w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkań−
ca Urzędu Miasta Lędziny.

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta ustala się na
dzień 04.03.2014 r., a ich rezultaty zostaną podane do publicznej wiado−
mości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia poprzez: wywieszenie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, opublikowanie na stro−
nie internetowej Urzędu Miasta Lędziny oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich
uwag do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do
2020 r.

Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie należy dostarczyć: w wer−
sji elektronicznej na adres fundusze@ledziny.pl, lub w wersji papiero−
wej do urny w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny,
lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Lędzinach, ul. Lędzińska
55, 43−143 Lędziny, przy czym decyduje data wpływu formularza ankie−
towego do kancelarii Urzędu.

Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Referat ds. Funduszy
Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą (co−
dziennie w godzinach pracy Referatu), tel. 32 2166 511 w. 151.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać ze strony www.ledziny.pl
w formacie Format PDF albo uzyskać w Urzędzie Miasta Lędziny.

Od lat na przełomie zimy i wiosny wyraźnie

wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków spowo−

dowana wypalaniem traw i pozostałości roślin−

nych. Od pokoleń wśród wielu rolników panuje

mylne przekonanie, że spalenie trawy spowodu−

je szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy. 

Nic bardziej błędnego. W czasie wypalania

ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bar−

dzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roś−

linnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do

atmosfery przedostaje się szereg związków

chemicznych, w tym groźny czad, będących tru−

ciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Po zimie trawy są wysuszone i palą się bar−

dzo szybko, przy podmuchach wiatru bardzo

często wymykają się spod kontroli i przenoszą

na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrot−

nie w takich pożarach ludzie tracą dobytek ca−

łego życia. Występuje również bezpośrednie za−

grożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w po−

żarach wywołanych wypalaniem traw giną w Pol−

sce ludzie, w tym sami podpalacze, przypadko−

we osoby oraz strażacy!

Pożary traw powodują również spustoszenie

dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe

wielu gatunków zwierząt gnieżdżących się na

ziemi i w krzewach. Palą się również zasiedlone

już gniazda (np. skowronków). Dym uniemożli−

wia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk.

Owady giną w płomieniach, co powoduje

zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów,

a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną

zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą

się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie,

ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych

zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy

dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania

zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, za−

jęcy. W płomieniach lub na skutek podwyższo−

nej temperatury ginie wiele pożytecznych zwie−

rząt kręgowych: płazów, ssaków i wiele innych.

Dlatego strażacy co roku apelują o niewypala−

nie traw. Za wykroczenia tego typu grożą surowe

sankcje: kara aresztu, nagany lub grzywny, której

wysokość może wynosić do 5000 zł. Kodeks

Karny stanowi z kolei: „Kto sprowadza zdarzenie,

które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo

mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać po−

żaru, podlega karze pozbawienia wolności od ro−

ku do lat 10”. Oprac. na podst. www.straz.gov.pl

WYPALANIE TRAW NIEBEZPIECZNE i NIEDOZWOLONE! 

Jest pomysł na zagospodarowanie

trzeciego piętra budynku Fundacji Roz−

woju Sportu, Kultury Fizycznej i Turysty−

ki. Przedstawił go Miejski Zespół Opieki

Zdrowotnej, a Rada Miasta wyraziła zgo−

dę na wydzierżawienie dodatkowych po−

mieszczeń dla MZOZ na okres 15 lat.

Andrzej Furczyk, dyrektor MZOZ, przy−

pomniał radnym na styczniowej sesji

Rady Miasta, że lędziński ZOZ jako ze−

spół pracowni rehabilitacyjnych działa

w Fundacji od 15 lat. Adaptacja i re−

mont pomieszczeń kosztowały MZOZ

blisko 300 tysięcy złotych. Teraz zrodził

się nowy pomysł, by do już istniejącej

rehabilitacji dołożyć odnowę biologi−

czną, elementy SPA, rekreacji i wypo−

czynku, tych, których w mieście jeszcze

nie ma. 

– Można by wykorzystać III piętro na

potrzeby mieszkańców pod szyldem

MZOZ, które łączyłoby wymienione ele−

menty – mówił dyrektor Furczyk – MZOZ

na chwilę obecną nie posiada jeszcze

żadnej gotowej dokumentacji i projek−

tów, są jednak chęci, aby stworzyć gro−

tę solną, krioterapię, zabiegi SPA i re−

kreację. Prowadzenie takiego przed−

sięwzięcia jest zgodne z ustawą o dzia−

łalności leczniczej. Oznacza to, że pod−

mioty lecznicze, takie, jak MZOZ, mogą

ją prowadzić. 

W kwestii finansowania przedsięw−

zięcia MZOZ, jako jednostka miasta, za−

deklarował środki na dokumentację

projektową. 

– Będziemy również starać się o po−

zyskanie funduszy europejskich z nowe−

go rozdania 2014 – 2020 Regionalne−

go Programu Operacyjnego – dodał dy−

rektor – Jest szansa na pozyskanie

środków na ten cel, gdyż MZOZ już dwu−

krotnie takie środki na remont oddziału

szpitalnego i remont przychodni specja−

listycznej zdobył. Kluczem do sukcesu

będzie dobry i wiarygodny projekt. 

SPA w Fundacji?
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Z PRAC RADY MIASTA

2 marca zacznie obowiązywać nowa
taryfa za wodę Rejonowego Przedsię−
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach. Zamiast 8,18 złotych
brutto za metr sześcienny, klienci
RPWiK zapłacą 8,70 złotych, o 52
grosze, czyli 6,3%, więcej. To mniej
więcej tyle, ile podrożała woda u głó−
wnego dostawcy, czyli w Górnośląs−
kim Przedsiębiorstwie Wodociągów
w Katowicach. 

W ubiegłych latach podwyżki były
mniejsze. Na przykład wchodząca w ży−
cie rok temu podwyżka wyniosła brutto
21 groszy, choć woda w GPW podroża−
ła o 25 groszy. 

– W ciągu roku straty wody spowo−
dowane ponad 200 awariami sieci sięg−
nęły 43 % – wyjaśniał radnym na Komi−
sji ds. Infrastruktury prezes RPWiK
Krzysztof Zalwowski – Jest to znaczny
wzrost w stosunku do poprzedniego
okresu, kiedy sięgały one 35% (tyle też
założono na miniony rok). Ponadto spe−
cyficzna struktura terenu powoduje, że
awarie na terenie Lędzin są stosunkowo
późno wykrywane – woda wypływająca
z sieci wsiąka w grunt i mija sporo cza−
su, nim zostaną ujawnione. 

Powodem zwiększonej liczby awarii
jest przede wszystkim budowa sieci ka−

nalizacyjnej w mieście. Wiekowe
w sporej części wodociągi źle znoszą
prowadzone w sąsiedztwie roboty ziem−
ne i pękają, generując straty wody.
Awarie wynikają też ze szkód górni−
czych, ich koszt to 35 tys. zł, które nie
zostały skalkulowane w ubiegłorocznej
taryfie. W sumie straty RPWiK w Lę−
dzinach wyniosły 425 tysięcy złotych.
Dlatego przedsiębiorstwo zapropono−
wało początkowo wysokość stawki na
poziomie 8,87 zł.

– Na początku roku zostały przepro−
wadzone negocjacje Zespołu ds. pode−
jmowania działań w zakresie weryfika−
cji wysokości ceny taryfy za 1m3 wo−
dy – mówi Marek Bania, zastępca bur−
mistrza miasta – Odbyło się też spotka−
nie przedstawicieli RPWiK z burmi−
strzem Wiesławem Stambrowskim,
który optował za obniżeniem taryfy.
Efektem spotkań i rozmów było
zmniejszenie stawki do wysokości 8,70
zł. Prognozowane straty wody obniżo−
no do 32% a marżę zysku o 0,5%. Jest
szansa na mniejsze straty wody, bo ro−
boty kanalizacyjne nie będą trwały
przez cały 2014 rok. Prace ziemne
skończą się najprawdopodobniej już
w czerwcu.

Dalej będą też trwały wspólne dzia−
łania miasta i RPWiK na rzecz moder−

nizacji sieci. W 2014 roku miasto ko−
sztem 430 tysięcy złotych wykona wo−
dociągi (albo etapy budowy) na Reja,
Ławeckiej, Lewandowskiej i Jemioło−
wej, a tyska spółka na Waryńskiego,
Partyzantów, Zabytkowej i Jagielloń−
skiej, na co przeznaczono 443 tysiące
złotych. Na budowę wodociągu w uli−
cy Jemiołowej miasto rozpisało już
przetarg.

Długość sieci wodociągowej w Lę−
dzinach wynosi 106 km, z tego od 2003
roku do chwili obecnej zostało wymie−
nionych 18,7 km rur za łączną kwotę 3
223 000 zł.

Rozważany jest też kolejny sposób na
obniżenie cen wody dla miasta. RPWiK
Tychy dokonał odwiertów na wysoko−
ści wiaduktu od strony Bierunia. Wyni−
ka z nich, iż Lędziny mają duże zasoby
wody. Można pomyśleć o jej wykorzy−
staniu.

– Prowadzone są rozmowy z kopal−
nią, dotyczące pozyskania innego do−
stawcy wody do sieci miejskiej w ko−
rzystniejszej cenie – poinformował ra−
dnych Krzysztof Zalwowski – Jeżeli za−
kończą się sukcesem wówczas może się
okazać, że woda będzie mogła mieć du−
żo niższą cenę. Całkowicie od GPW
gmina się nie odetnie, ale może w 2015
roku będzie mieć drugie zasilanie.

Woda podrożała, 
lecz mniej, niż zakładano

Symboliczne otwarcie nowych pracowni zawodowych
w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach poprzedziła
oficjalna uroczystość, która odbyła się 11 lutego w szkolnej
auli. Witając licznie zgromadzonych tu oficjalnych gości
oraz uczniów z klasy górniczej dyrektor PZS−u, Ewa Matu−
sik nie omieszkała przypomnieć, że jest to najstarsza ponad−
gimnazjalna placówka oświatowa w powiecie bieruńsko−lę−
dzińskim, która stara się nieustannie łączyć tradycję z no−
woczesnością, w której po raz pierwszy w powiecie pojawi−
ły się tablice interaktywne, pracownia Apple, hot – spot,
światłowody, Szkoła Odkrywców Talentów i obok której
wybudowano pierwsze w powiecie boisko „Orlik”. Ró−
wnież przemawiający ze sceny starosta Bernard Bednorz
i dyrektor KWK „Ziemowit”, Piotr Niełacny, oprócz serde−
cznych gratulacji z okazji oddania do użytku wspomnia−
nych pracowni, nie omieszkali podkreślić, iż doceniają do−
tychczasowe osiągnięcia lędzińskiego PZS−u, zarówno dy−
daktyczne, jak i wychowawcze. Dyrektor Matusik odczyta−
ła również pisma gratulacyjne od wojewody śląskiego Zyg−
munta Łukaszczyka i prezesa Izby Małej i Średniej Przed−
siębiorczości w Katowicach, prof. Jana Klimka.

Następnie wszyscy goście udali się do usytuowanych
nieopodal pracowni, by uczestniczyć w ceremonii symbo−

licznego przecięcia wstęgi, którą rozpoczęła dyrektor Ma−
tusik a kontynuowali między innymi przewodniczący Ra−
dy Powiatu, Józef Berger i dyrektor Niełacny, a zakoń−
czył starosta Bednorz. Zwiedzanie pomieszczeń zaczęto
od pracowni pneumatyczno−hydraulicznej, której opie−
kunką jest Beata Żuraw, poprzez elektryczną (opiekun
Krzysztof Żogała) po pracownię mechaniczną obróbki rę−
cznej (opiekun Ireneusz Handy). Goście zostali tam przez
nauczycieli przedmiotów zawodowych zapoznani z no−
woczesnymi stanowiskami pracy, a niektórzy z nich pró−
bowali nawet wcielić się w rolę uczniów.

W powyższej uroczystości oprócz wyżej wymienionych
uczestniczyli też między innymi przewodnicząca Rady
Miasta Lędziny, Teresa Ciepły, wicestarosta Henryk Bar−
cik, radni powiatowi, kierownik Działu BHP w kopalni
„Ziemowit”, Mirosław Pajor, kierownik Referatu Edukacji
UM Lędziny, Krzysztof Bednarczyk, dyrektorzy szkół i in−
stytucji oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy PZS Lę−
dziny. Dodajmy, że ogólny koszt wybudowania tych nowo−
czesnych pracowni wyniósł prawie 450 tys. zł, a projekt ten
mógł być zrealizowany dzięki funduszom Powiatu Bieruń−
sko−Lędzińskiego.

Mirosław Leszczyk

Nowoczesne pracownie zawodowe w PZS Lędziny

Urząd Miasta Lędziny zaprasza przedsiębiorców na spotkanie infor−
macyjne, poświęcone możliwościom dofinansowania rozwoju firmy
jeszcze w 2014 r. oraz w latach 2015 – 2020. Spotkanie odbędzie
się 17 marca o godz. 10.00 w Sali audiowizualnej na Placu Farskim
w Lędzinach. 

Spotkanie będzie prowadzone przez eksperta Górnośląskiej Agencji Roz−

woju Regionalnego S.A. w Katowicach panią Iwonę Czaplikowską.

Spotkanie będzie miało formę prezentacji połączonej z sesją pytań i odpo−

wiedzi. Podczas spotkania poruszone zostaną między innymi następujące

kwestie: 

środki finansowe na rozwój firmy – dotacje i inne instrumenty (pożyczki,

kredyty, gwarancje),

dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia kwalifikacji

pracowników,

pomoc w nawiązaniu współpracy z zagranicznymi kontrahentami.

Dzięki temu i kolejnym spotkaniom zdobędą Państwo aktualne, rzeczowe

informacje przydatne w planowaniu rozwoju firmy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy o dokonanie rezerwacji telefo−

nicznie: 32 2166 511 w. 151 lub mailowo fundusze@ledziny.pl, do
14.03.2014 r. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Gmina Lędziny przystąpiła do realizacji projektu pn. „Benchmarking –
narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach po−
wiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Celem projektu jest

podniesienie jakości usług publicznych poprzez wzrost efektywności funkcjo−

nujących w jednostkach systemów zarządzania z uwzględnieniem benchmar−

kingu. Gminy i powiaty uczestniczące w projekcie zamierzają wspólnie wypra−

cować modelowy zestaw wskaźników pomiaru efektywności realizacji usług

publicznych z udziałem ekspertów zewnętrznych oraz podnieść kwalifikacje

kadry zarządzającej z zakresu monitorowania i doskonalenia realizacji usług

publicznych. Uczestnicy projektu dążą do podniesienia jakości świadczonych

usług dzięki identyfikacji i wymianie dobrych praktyk. Liderem projektu jest

Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie

www.benchmarking.silesia.org.pl.

Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu

Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu

i Porządku Publicznego przedstawione zosta−

ło sprawozdanie z zadań obrony cywilnej rea−

lizowanych przez Urząd Miasta Lędziny

w 2013 roku i ubiegłorocznych prac komisji. 

Komisja ds. Infrastruktury oceniła zaa−

wansowanie prac przy budowie przedszkola

i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie

m.in.: dzierżawy na 15 lat budynku przy ul.

Lędzińskiej 14 Fundacji Rozwoju Sportu, Kul−

tury Fizycznej i Turystyki oraz Miejskiemu Ze−

społowi Opieki Zdrowotnej, a także zatwier−

dzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wo−

dę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo−

ciągów i Kanalizacji SA w Tychach.

Projekt uchwały ws. dzierżawy budynku

dla Fundacji i MZOZ zaopiniowała także Ko−

misja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, po−

dobnie jak projekt uchwały w sprawie trybu

i sposobu powoływania i odwoływania człon−

ków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzi−

nach oraz szczegółowych warunków jego fun−

kcjonowania. Radni wysłuchali też informacji

na temat ferii zimowych w naszym mieście.

Na Komisji Budżetu, Finansów i Samorzą−

dności radni opiniowali projekty uchwał wno−

szonych na sesję, w tym w sprawie Wielolet−

niej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na

lata 2014 – 2024, budżetu miasta Lędziny

na 2014 rok i zatwierdzenia taryfy za zbioro−

we zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

S.A. w Tychach oraz rozpatrywali wniosek

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwało−

dawczej.

Komisja ds. Ochrony Środowiska wysłu−

chała sprawozdań z realizacji ustawy o utrzy−

maniu czystości i porządku w gminach w za−

kresie poboru opłat oraz z działalności komi−

sji za 2013 rok. 

Komisja Rewizyjna skupiła się na analizie

ściągalności podatków i opłat na rzecz gminy

za 2013 rok oraz ocenie udzielania ulg

i zwolnień od podatku za 2013 rok.

Na styczniowej sesji Rada Miasta przyję−

ła sprawozdania z działalności Rady Miasta

oraz Komisji Stałych w 2013 roku oraz pod−

jęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata

2014 – 2024; zmian w budżecie miasta na

2014 rok; zatwierdzenia taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przed−

siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Tychach; wyrażenia zgody na odstąpienie

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

– na czas oznaczony 15 lat – umowy dzier−

żawy nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy

ul. Lędzińskiej, zabudowanej budynkiem

sportowo – rekreacyjnym „Centrum”, z Fun−

dacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Tu−

rystyki z siedzibą w Lędzinach; wyrażenia

zgody na zawarcie – na czas oznaczony 15

lat – umowy dzierżawy nieruchomości stano−

wiącej własność Gminy Lędziny, położonej

w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, zabudowa−

nej budynkiem sportowo – rekreacyjnym

„Centrum”, z Fundacją Rozwoju Sportu, Kul−

tury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzi−

nach; wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia –

na czas oznaczony 15 lat – umowy dzierża−

wy nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy

ul. Lędzińskiej, stanowiącej pomieszczenia

na II i III piętrze budynku sportowo – rekrea−

cyjnego „Centrum”, z Miejskim Zespołem

Opieki Zdrowotnej w Lędzinach; wyrażenia

zgody na zawarcie – na czas oznaczony 15

lat – umowy dzierżawy nieruchomości stano−

wiącej własność Gminy Lędziny, położonej

w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, stanowią−

cej pomieszczenia na II i III piętrze budynku

sportowo – rekreacyjnego „Centrum”,

z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej

w Lędzinach; zgody na zawarcie kolejnej

umowy w przedmiocie najmu – na czas ozna−

czony trzech lat, lokalu użytkowego stano−

wiącego własność Gminy Lędziny położone−

go w budynku przy ul. Kolonia Piast 5, Towa−

rzystwu Społeczno – Kulturalnemu Niemców

Województwa Śląskiego oraz trybu i sposo−

bu powoływania i odwoływania członków Ze−

społu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz

szczegółowych warunków jego funkcjonowa−

nia.
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Tegoroczne ferie zimowe dla województwa śląs−
kiego przypadły w dniach 20 – 31 stycznia. Tra−
dycjnie już, z ofertą skierowaną do dzieci i mło−
dzieży naszego miasta wyszło szereg instytucji
oraz placówek, które przez dwa tygodnie kani−
kuły starały się w możliwie jak najszerszy oraz
najciekawszy sposób zagospodarować czas tym,
którzy czas wolny od nauki szkolnej spędzali
w Lędzinach.

W ramach zajeć organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury, dzieci mogły uczestniczyć w li−
cznych zajęciach. Tradycyjne zajęcia szachowe ot−
worzyły tegoroczne ferie w Miejskim Ośrodku
Kultury. Janusz Gondzik oraz Józef Kaleta w po−
niedziałki przypominali zasady gry w szachy,
a także tłumaczyli czym charakteryzują się po−
szczególne części partii szachowych. 

W kolejnych dniach odbyły się zajęcia sportowe
i plastyczne. Dzięki uprzejmości dyrekcji trzykrot−
nie dzieci mogły korzystać z sali gimnastycznej
w Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. W tym samym
czasie, grupa dzieci zainteresowanych częścią pla−
styczną wykonywała rysunki oraz prace rękodziel−
nicze. Pierwszego dnia powstały prace zbiorowe
dotyczące zimy. Podczas kolejnych zajęć plasty−
cznych dzieci wykonały maski karnawałowe oraz
zwierzęta z tektury. W czwartek 23 lutego został

zorganizowany konkurs plastyczny pod tytułem
„Bezpieczne Ferie”. Przyznane zostały trzy nagro−
dy główne oraz kilka drobnych nagród pociesze−
nia.

W czasie ferii MOK zorganizował dwa przedsta−
wienia dla dzieci: „Eliza w Krainie Zimy” oraz
„Przygody Kapryśnej Królewny”. Oba przedsta−
wienia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem,
w tym także tych dzieci, które nie uczęszczały na
zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury. Na przedsta−
wienia przyszli również dorośli wraz z najmłod−
szymi dziećmi oraz podopieczni Ośrodka Błogos−
ławiona Karolina. W czasie obydwu przedstawień
sala widowiskowa „Piast” była pełna. 

W piatek 24 stycznia odbyła się wycieczka do
Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej.
W czasie trzech godzin dzieci zwiedzały Studio,
poznawały jego historię a także zapoznawały się
z klasycznym sposobami tworzenia filmów, nagry−
wania dźwięków i fotografowania poszczególnych
rysunków. W jednej z sal mogły zapoznać się
ze współczesnymi sposobami tworzenia filmów

przy użyciu komputera, tabletów graficznych oraz
programów do grafiki cyfrowej. Na koniec dla
uczestników wycieczki odbyła się projekcja klasy−
cznych bajek bielskiego studia: Reksio oraz Bolek
i Lolek. 

W poniedziałek 27 stycznia w sali kinowej
„Piast” odbyły się warsztaty filmowe, na przykła−
dzie bajki „Merida Waleczna”. W czasie projekcji,
dzieci mogły utrwalić zagadnienia zwiazane z two−
rzeniem filmów rysunkowych na podstawie pro−
dukcji Disneya.

Ciekawym doświadczeniem dla dzieci uczestni−
czących w zajęciach feriowych były trzydniowe
warsztaty teatralne, w czasie których w formie za−
bawy uczyły się elemetów pantomimy, ćwiczyły
dykcję oraz tworzyły improwizowane scenki.
W warsztatach gościnnie wzięli udział podopieczni
z grupy artystycznej Ośrodka Błogosławionej Ka−
roliny. Na zakończenie zajęć 31 stycznia, po przed−
stawieniu w sali kinowej „Piast”, każdy uczestnik
otrzymał certyfikat oraz drobny upominek. 

Podsumowując tegoroczne ferie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury, należy wspomnieć, że wzięło
w nich udział 47 dzieci wpisanych na zajęcia sta−
cjonarne w wieku od 7 do 15 lat z Hołdunowa, Lę−
dzin oraz Goławca, a – jak już była o tym mowa –
liczne grono widzów skorzystało także z zaprosze−
nia i zobaczyło wystawione w sali „Piast” przedsta−
wienia teatralne.

Równie szeroką ofertę zajęć dla lędzińskich
dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimo−
wych przygotowała Fundacja Rozwoju Sportu,
Kultury Fizycznej i Turystyki. Co prawda, ze
względu na niemalże bezśnieżną zimę nie odbyły
się planowane wycieczki do Szczyrku, ale właśnie
brak większych możliwości jeżdżenia na nartach
czy łyżwach sprawił, że przez ośrodek Centrum
przewijało się dziennie aż około 200 dzieci i mło−
dzieży, gdyż mieli oni tu w czym wybierać. 

Konkurencja w otwartych halowych turniejach
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki czy tenisa sto−
łowego, a także w zawodach szachowych była
dzięki temu bardzo duża, i to we wszystkich kate−

goriach wiekowych. Nie brakowało też chętnych
do udziału w codziennych grach zręcznościowych,
począwszy od piłkarzyków po rzuty lotkami do ce−
lu, skakankę i hula hop. Sporym zainteresowaniem
cieszyła się również pływalnia kryta. 

W piątkowe przedpołudnie, 31 stycznia, w hali
ośrodka Centrum, podsumowano ferie zimowe or−
ganizowane przez wspomnianą Fundację przy
wsparciu MKS Lędziny, KTS Lędziny i KSz „Gór−
nik” Lędziny. Nagrody rzeczowe (głównie sprzęt
sportowy) oraz słodycze wręczał najlepszym w po−
szczególnych konkurencjach sportowych i sporto−
wo−rekreacyjnych prezes FRSKFIT, Andrzej Ko−
styra, w towarzystwie radnego Edwarda Urbańczy−
ka, kierownika Referatu Sportu w UM, Krzysztofa
Bednarczyka, prezesa MKS Lędziny, Roberta
Żmijewskiego oraz pracowników Fundacji. Spon−
sorami nagród byli: Urząd Miasta i FRSKFiT.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. od 20
do 24 stycznia br. zajęcia odbywały się także w Ze−
spole Szkół w Lędzinach – Goławcu, a ściślej rzecz
ujmując: na sali gimnastycznej oraz w świetlicy
szkolnej. W tej pierwszej uczniowie chętnie brali
udział w grach zespołowych. Natomiast, młodsze
dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, tane−
cznych, wokalnych, plastycznych i zabawach ru−
chowych. Układanie zespołowe puzzli, kalambury

to jedne z licznych propozycji prowadzących.
Wspólna zabawa, odpoczynek oraz możliwość
rozwijania zainteresowań dzieci oraz poznanie cze−
goś nowego – to idea, która przyświecała wycho−
wawcom organizującym zajęcia. W planach były
także zabawy na śniegu, ale organizatorzy nie
mogli ich przeprowadzić, ze względu na niesprzy−
jającą aurę.

W pierwszym tygodniu ferii odbywały się także
„Drzwi otwarte” modelarni powiatowej LOK,
w ramach których zorganizowano zajęcia skiero−
wane nie tylko do młodzieży szkolnej miasta Lę−
dziny, ale i również całego powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego. Odbywały się one w godzinach 9.00 –
13.00, a w ich ramach młodzież mogła spróbować
swoich sił w budowie modeli latających oraz jeż−
dżących pod czujnym okiem instruktorów mode−

larskich Janusza Musika i Marka Lizaka. Z okazji
do zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi
poradami fachowców oraz możliwością wykona−
nia pod ich nadzorem pierwszych konstrukcji, co−
dziennie z entuzjazmem korzystało kilkunastu
adeptów sztuki modelarskiej.

Ofertę stricte sportową przygotowali także dzia−
łacze MKS−u Lędziny. W pierwszym tygodniu fe−
rii, zajęcia odbywały się w Fundacji Rozwoju
Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach
oraz na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. W dru−
gim tygodniu z kolei, ze względu na aurę, rywali−
zację uczestników przeniesiono do hali sportowej
Fundacji. Odbyły się 22 mecze w ramach turnie−
jów dla poszczególnych grup wiekowych, równo−
ległe odbywały się treningi i zajęcia ogólno−sporto−
we. Tak jak w poprzednich latach, każdego dnia
zajęcia kończyły się krótkim spotkaniem, podsu−
mowującym zajęcia oraz poczęstunkiem (ciepła
herbata, kanapki, ciastka, napoje). Zwycięskie dru−
żyny otrzymały nagrody wręczane przez działaczy
klubowych, zakupiony został również sprzęt spor−
towy, który służyć będzie do dalszego szkolenia
dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili trenerzy i in−
struktorzy Klubu MKS Lędziny, posiadający od−
powiednie kwalifikacje i licencje. W zajęciach
wzięło udział około 30 dzieci.

Ciekawą propozycję spędzenia pożytecznie cza−
su wolnego w czasie ferii zimowych dla najmłod−
szych mieszkańców miasta przygotowała Miejska
Biblioteka Publiczna w Lędzinach. W czasie ferii
zorganizowano konkurs plastyczny „Mój ulubio−
ny bohater książkowy” oraz warsztaty rękodzielni−
cze, podczas których dzieci wykonywały lalki i ku−
kiełki. Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzy−
mali dyplom i drobny upominek. Marcin Podleśny

Nudno nie było

Zajęcia w modelarni.

Zajęcia szachowe w MOK – Józef Kaleta
i Sebastian Smoleń.

Warsztaty teatralne zorganizowane w MOK.

Upominek dla uczestników zajęć w MBP.

Uczestnicy wyjazdu do studia 
filmów rysunkowych.
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17 stycznia lędzinianka Władysława
Zych świętowała 90. rocznicę swoich
urodzin. Odwiedzili ją burmistrz Wie−
sław Stambrowski i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Renata Ścierska,
którzy złożyli Jubilatce serdeczne gra−
tulacje i życzenia, a następnie wręczy−
li jej piękny bukiet kwiatów, pamiąt−
kowy dyplom oraz zwyczajowy kosz
z prezentami. Przy kawie i cieście dłu−
go rozmawiano z panią Władysławą
i jej najbliższymi na różne tematy, głó−
wnie o dawnych czasach, ale także
o potomkach Jubilatki. Urodziła się
ona 17 stycznia 1924 roku w miejsco−
wości Czułówek (obecnie jest to gmi−
na Czernichów w województwie ma−
łopolskim), w rodzinie Bronisławy

i Piotra Felusiów, jako jedyne ich
dziecko. Jej ojciec był tamtejszym
wójtem. 25 września 1943 roku poślu−
biła Henryka Zycha, a trzy lata później
oboje przyjechali do Lędzin. Postano−
wili tu zamieszkać i rozpoczęli budo−
wę własnego domu do którego wpro−
wadzili się w 1954 roku. Wychowali
troje dzieci – Jerzego, Zbigniewa (już
nie żyje) i Krystynę. Pani Władysława
doczekała się sześciorga wnuków
i siedmiorga prawnuków. Nadal ma
znakomitą pamięć i interesują ją na
bieżąco sprawy miasta, regionu, kraju
oraz najważniejsze wydarzenia
w świecie.

Życzymy Jubilatce dużo zdrowia
oraz pogody ducha … ml

90 lat Władysławy Zych

W październiku 2013 roku rozpoczął

się kolejny – 5 już rok działalności Uni−

wersytetu Trzeciego Wieku w Lędzi−

nach, którego słuchaczami są głównie

seniorzy z Lędzin ale również z poblis−

kiego Chełmu Śląskiego i Imielina.

Program zajęć z roku na rok jest

atrakcyjniejszy i tak mamy warsztaty –

obsługi komputera, plastyczne, psycho−

logiczne, muzyczne, relaksacyjne, reha−

bilitacyjne oraz lektoraty z j. niemieckie−

go i angielskiego. Najważniejsze są je−

dnak wykłady na których możemy do−

wiedzieć się o sprawach spadkowych,

rodzinnych, zdrowotnych itp.

Ale jak to bywa – nie samą „nauką

i wykładami” studenci żyją.

Słuchacze UTW Lędziny biorą czynny

i aktywny udział w imprezach organizo−

wanych przez Urząd Miasta i MOK np. –

Byliśmy sędziami na punktach kontrol−

nych w jeździe rowerem na orientację,

ufundowaliśmy po raz kolejny złote ser−

duszko dla WOŚP, uczestniczymy

w spotkaniach autorskich, wieczorni−

cach, w spektaklach teatralnych itp.,

np. Hebama, Opowieści wigilijne, Hity

Bollywodu itp. – mówią lędzińscy stu−

denci.

Seniorzy naszego UTW corocznie or−

ganizują spotkania opłatkowe, wycie−

czki np. na Biały Krzyż, Szczyrk – kośció−

łek na Górce, oraz jednodniowe wypady

np. ogrody Kapiasa itp.

Rozrywka ruchowa też nie jest im ob−

ca. Organizują coroczne zabawy „an−

drzejkowe”, „karnawałowe” a ostatnio

już drugi bal przebierańców. Cóż inwen−

cji twórczej dotyczącej przebierania się

można im tylko pozazdrościć. 7 lutego

można było spotkać hiszpankę, Poka−

hontas, Zorro, kowboja, księdza, pa−

nią Gessler, hawajkę, uczennicę I klasy,

rosyjskiego marynarza, amerykańskie−

go policjanta i wiele innych postaci.

Studenci UTW pokazują się również

poza Lędzinami. Brali czynny udział

w Juwenaliach 2013 roku w Wyższej

Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach,

gdzie lędzińskie chórzystki przyjęto bar−

dzo owacyjnie a rektor WSP osobiście

podziękował im za wspaniały występ

i humor.

Plany na II semestr roku akademic−

kiego 2013/ 2014 to 2−dniowa wycie−

czka połączona ze zwiedzaniem okoli−

cy, przygotowanie do Juwenaliów

2014, uczestnictwo w przygotowa−

niach do świąt wielkanocnych – ozdo−

by, stroiki, karty itp. dalsze uczestni−

czenie w imprezach organizowanych

przez Urząd Miasta i MOK, nawiązanie

kontaktów z seniorami UTW z innych

miast woj. śląskiego i nie tylko. Oj, bę−

dzie się działo!

Studenckie życie UTW

Popracowali nad dykcją
18 i 19 lutego odbywały się w Miej−

skim Ośrodku Kultury warsztaty chóral−
ne, w których uczestniczyli zaprzyjaź−
nieni z Zespołem Kameralistów śpiewa−
cy z St Gregory’s Choir z parafii Balham
w Londynie wraz ze swoim dyrygentem
– Przemysławem Salamońskim oraz Lę−
dzińscy Kameraliści. Była to już II edy−
cja warsztatów chóralnych z londyńskim
chórem, która tym razem poświęcona
została problematyce poprawnej dykcji
w śpiewie. Uczestnicy zmierzyli się
z tzw. łamańcami językowymi, pozna−
wali ćwiczenia aktywizujące aparat mo−
wy, pracowali również nad repertuarem
postnym, a wszystko to działo się pod
czujnym okiem prowadzącej warsztaty –
Marii Zuber, dyrygentki Zespołu Kame−
ralistów „Pro Arte et Musica”.

 W sobotnie przedpołudnie, 15 lu−

tego, odbył się pogrzeb 80−letniego

Józefa Żarowskiego, najstarszego

członka Klubu Seniora przy Miejskim

Klubie Sportowym w Lędzinach. Był

on emerytowanym górnikiem KWK

„Piast” w Lędzinach. Msza św. żałob−

na odprawiona została w kościele

św. Klemensa, po której kondukt po−

grzebowy udał się na cmentarz para−

fialny, gdzie Józef Żarowski został

pochowany. W ceremonii pogrzebo−

wej uczestniczyli między innymi

członkowie Klubu Seniora z preze−

sem Józefem Bromem i wicepreze−

sem Teodorem Kołodziejem, poczty

sztandarowe lędzińskich parafii Św.

Klemensa i św. Anny, a grała orkie−

stra dęta kopalni „Ziemowit”. Cześć

Jego pamięci! ml

Pożegnano najstarszego członka Klubu Seniora 
Miłośnicy egzotycznej dla nas kul−

tury i sztuki hinduskiej, którzy zjawili
się w niedzielny wieczór, 9 lutego,
w sali widowisko−kinowej Piast, nie
zawiedli się. Lędzinianin Tadeusz Stu−
chlik, który zaledwie rok temu wyje−
chał do pracy w Indiach i bardzo szyb−
ko nawiązał tam bezpośredni kontakt
z miejscową kulturą, a zwłaszcza
z muzyką, nie tylko zaśpiewał nam
różne piosenki filmowe w języku hin−
di, ale potrafił i w trakcie godzinnego
koncertu pt. „Hity Bollywoodu” na
scenie Piasta, i w rozmowach po kon−
cercie, przekazać słuchaczom swoją
ogromną fascynację Indiami. Chyba
po raz pierwszy w Lędzinach mieliś−
my możliwość zapoznać się tak dużą
dawką kultury, ale także historii, tra−
dycji, zwyczajów i obyczajów tego
kraju ze strony kogoś, kto tam był, żył
i pracował wśród tych ludzi.

Tadeusz Stuchlik przyznał, że od
razu zaczął tam chodzić na zajęcia
z klasycznego wokalu indyjskiego
w miejscowej szkole muzycznej, ale
najbardziej zależało mu na nagraniu
piosenek z najnowszych filmów z Bol−
lywood, czyli największego ośrodka
produkcyjnego kinematografii indyj−
skiej w Bombaju (Bollywood to umo−

wna nazwa stanowiąca zbitkę słów
Hollywood i Bombaj). Już po dwóch
miesiącach nagrał swoją pierwszą pio−
senkę w języku hindi pt.”Dum Dum
Mast Hai”, a po dziesięciu miesiącach
wydał płytę z piosenkami w tym języ−
ku pt. „Bollywood Hits”. – Sami Hin−
dusi ocenili, że aż w 90. procentach
moja wymowa, rozumienie słów i ak−
cent były zgodne z ich językiem – opo−
wiadał. – Miało to ten plus, że i dobrze
mnie rozumieli, i mój śpiew podczas
różnych moich występów był dla nich
trochę egzotyczny, a więc ciekawszy.
Ponadto twierdzili oni, że mój tembr
głosu odpowiada charakterowi tych
piosenek – zaznacza.

Faktycznie, gdybyśmy nie wiedzie−
li, że na scenie Piasta śpiewa nasz zio−

mek, to zapewne przypuszczaliśmy, że
występuje tu gość z dalekich Indii.
Tym bardziej, iż pan Tadeusz zapre−
zentował się w dość oryginalnym
przyodziewku. Za piękny i oryginalny
koncert podziękowała mu w serde−
cznych słowach dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury, Joanna Figura i wrę−
czyła okolicznościowy dyplom. Potem
gość chętnie odpowiadał na liczne py−
tania słuchaczy, a następnie pozował
z nimi do wspólnych zdjęć i rozdawał
wspomnianą swoją płytę „Bollywood
Hits”.

Dla formalności dodajmy, że Tade−
usz Stuchlik kocha muzykę i śpiew od
dziecka. Między innymi prezentował
własne piosenki w kabarecie szkolnym
podczas nauki w mysłowickim LO,
a także karaoke w ramach różnych
konkursów, przeglądów czy imprez
muzycznych. Wystąpił też w drugiej
edycji X Factora, kiedy to zaśpiewał
piosenkę Janis Joplin pt.”Mercedes
Benz”. Jego synowie, Wojciech i Pa−
tryk, również mają swoje pasje – obaj
zajęli się produkcją filmową. Bez wąt−
pienia jeszcze wiele razy usłyszymy
o tym, jak realizują się swoich pasjach
Stuchlikowie z Lędzin – tata i jego
dwaj synowie. Mirosław Leszczyk

W piątkowe przedpołudnie, 21 lutego, świętującego 90−le−
cie urodzin smardzowiczanina Pawła Okonia odwiedzili
burmistrz Wiesław Stambrowski i kierownik Urzędu Sta−
nu Cywilnego, Renata Ścierska, by złożyć mu okoliczno−
ściowe gratulacje i życzenia, a także wręczyć pamiątkowy
dyplom z pięknym bukietem kwiatów oraz zwyczajowe
prezenty. Panu Pawłowi towarzyszyli córka Teresa, syn
Piotr i synowa Wiesława. 

Przy kawie i kołoczu bardzo szybko rozwinęła się ożywio−
na rozmowa, w której niezwykle aktywny udział brał Jubilat,
zachęcany ciepło do zwierzeń przez kierownik Ścierską. Do−
wiedzieliśmy się, że urodził się on w osiedlu Rachowy, które
wtedy, to jest w 1924 roku, liczyło sobie tylko trzy domy. Je−
go rodzice, Maria (z domu Goj) i Paweł Okoniowie, mieli tam
gospodarstwo rolne, a tata pracował także w lędzińskiej ko−
palni „Piast”. Podczas II wojny światowej gospodarstwo to
zostało wywłaszczone przez Niemców, którzy na terenie Ra−
chów rozpoczęli budowę kopalni węgla kamiennego „Gunter−
grubbe” (obecnie kopalnia „Ziemowit”) i rodzina Okoniów
otrzymała w zamian 4−hektarowe gospodarstwo w osiedlu
Smardzowice wraz z zabudowaniami.

Z dalszej części opowieści dowiedzieliśmy się, że Jubilat
pracę zawodową rozpoczął już w wieku 16 lat na stanowisku
kowala we wspomnianej kopalni „Piast”. Dwa lata później
powołano go do Wehrmachtu i wysłano wkrótce do Francji,
gdzie służył w różnych niemieckich jednostkach wojskowych.
W 1944 roku brał udział między innymi w walkach na terenie
Normandii, wczesną wiosną 1945 roku dostał się do niewoli
francuskiej, a potem został przetransportowany do Wielkiej
Brytanii, gdzie wstąpił do wojska polskiego. Do kraju wrócił
w sierpniu 1946 roku i już od 1 września zatrudnił się w ko−
palni Piast, w której przepracował do emerytury górniczej,

czyli końca 1980 roku (od 1972 roku był to już szyb Piast ko−
palni Ziemowit), głównie w charakterze maszynisty wyciągo−
wego w oddziale szybowym.

Jubilat miał dwie siostry i brata, ale wszyscy troje już nie
żyją. Wraz z żoną Marią (zmarła w 2005 roku) wychował sze−
ścioro dzieci – trzy córki i trzech synów. Ma obecnie 16 wnu−
ków i 26 prawnuków, którzy go często odwiedzają albo zapra−
szają do siebie. Mieszka z synem Piotrem i synową Wiesławą
oraz wnuczką Zofią i zięciem Krystianem w domu, którego
budowę zakończył w 1963 roku. – Samopoczucie mam bar−
dzo dobre, jestem zadowolony z życia. Cieszę się dobrym
zdrowiem, nie muszę brać leków, mam zapewnioną bardzo
troskliwą opiekę, staram się żyć w zgodzie ze wszystkimi wo−
kół – zwierza się 90−letni Paweł Okoń. Życzymy mu więc, by
jeszcze przez wiele lat mógł cieszyć się dobrym zdrowiem
i dobrym samopoczuciem! Mirosław Leszczyk

W fascynującym świecie Bollywood 

Pawła Okonia sposoby na długowieczność
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Autor podpisywał swoją płytę
z nagraniami.
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Kwiaty dla jubilata.
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Na scenie sali widowiskowo−kino−

wej Piast gościliśmy 4 lutego aż 23−

osobową grupę teatralną z klasy III LA

(logistycznej) Zespołu Szkół Zawodo−

wych im. Romualda Mielczarskiego na

katowickim Osiedlu Tysiąclecia. Za−

prezentowała ona gratis aż czterokrot−

nie przedstawienie „Opowieść wigilij−

na”, którego scenariusz oparty był na

opowieści angielskiego XIX−wiecznego

pisarza Karola Dickensa pod tym sa−

mym tytułem. Mimo, że spektakle te

zorganizowano we wtorek, czyli

w dzień roboczy, sala była za każdym

razem zapełniona widzami. Najpierw

dwukrotnie oglądali je uczniowie lę−

dzińskich szkół podstawowych oraz

podopieczni Ośrodka Błogosławiona

Karolina, a następnie, również dwa ra−

zy, chętni mieszkańcy Lędzin oraz

okolicznych miejscowości. Sztukę re−

żyserował uczący we wspomnianym

ZSZ katecheta ks. Marek Noras, który

był też autorem scenariusza i grał głó−

wną rolę bardzo skąpego i egoisty−

cznego właściciela kantoru Ebenezera

Scrooge’a, natomiast autorką układu

choreograficznego była wychowawczy−

ni wspomnianej klasy Dorota Hojka,

grająca także jedną z ról. 

Spektakl opowiada o duchowej

przemianie jego głównego bohatera

z człowieka bez skrupułów, egoisty

i skąpca pod wpływem przeżyć, jakich

doznał w wigilijny wieczór, w człowie−

ka dobrego, życzliwego i chętnie

świadczącego na rzecz innych, czyli –

jakbyśmy to dziś określili – w człowie−

ka empatycznego. Wspomniana gru−

pa po raz pierwszy zagrała go w gru−

dniu 2012 roku, a potem wystąpiła

z nim jeszcze kilkanaście razy, mię−

dzy innymi dla młodzieży z katowic−

kich gimnazjów na osiedlu Tysiąclecia

i dla chorych w hospicjum. 

Po ostatnim przedstawieniu dyrek−

tor Miejskiego Ośrodka Kultury, Joan−

na Figura, serdecznie podziękowała

zarówno ks. Markowi, lędzinianinowi

z pochodzenia, jak i pani Dorocie

wręczając im bukiety kwiatów,

a wszystkim młodym aktorom z kato−

wickiego ZSZ wręczyła osobiście dyp−

lomy z podziękowaniami. Wśród li−

cznych osób gratulujących po spek−

taklu księdzu Markowi znakomitego

pomysłu i występu był też jego kole−

ga z osiedla Smardzowice, Bogusław

Żogała, który mówił między innymi –

Zamiast tradycyjnego „Bóg zapłać”,

tym razem po starej znajomości po−

wiem krótko: Wielkie dzięki, Marku!

Tak trzymać!

Mirosław Leszczyk

Wielkie dzięki, Marku!

Symbol – kopanie grobu dla skąpca.

Dzięki życzliwości dyrektor Miejskiej

Biblioteki Publicznej, Joanny Wicik, ko−

lejne, szóste już spotkanie otwarte

Klubu Tygodnika Powszechnego w Po−

wiecie Bieruńsko−Lędzińskim odbędzie

się 14 marca (piątek) o godz. 18.00

właśnie w budynku MBP przy ul. Lę−

dzińskiej 86. Po prelekcji pt. „Mie−

szkańcy Lędzin i powiatu pszczyńskie−

go w armii kajzera i w Wehrmachcie”.

Zapomniana historia”, którą wygłosi

tyszanin prof. Ryszard Kaczmarek, hi−

storyk z Uniwersytetu Śląskiego, odbę−

dzie się dyskusja. Organizatorzy zapra−

szają wszystkich chętnych, a zwła−

szcza młodzież. ml

O Ślązakach w armii kajzera i w Wehrmachcie
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Ksiądz Malina
o Hołdunowie

W czwartek, 20 marca, o godz. 18−ej, Miejski Ośrodek
Kultury w Lędzinach organizuje w swojej siedzibie przy ul.
Hołdunowskiej 39 – z inspiracji Klubu Tygodnika Powsze−
chnego w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim – spotkanie ot−
warte z ks. Adamem Maliną, proboszczem parafii ewange−
licko−augsburskiej w Lędzinach Hołdunowie, na temat
„Hołdunów – świadomość dziedzictwa i najbliższej przy−
szłości”. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to spotka−
nie wszystkich chętnych nie tylko z Lędzin, ale także z oko−
licznych miejscowości. ml

Mazurkiewicz 
o obradach Okrągłego Stołu

W czwartek, 27 lutego, o godz. 17−ej rozpocznie się w sa−
li Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach przy ul. Lę−
dzińskiej 86 ciekawe spotkanie otwarte z redaktorem Janem
Mazurkiewiczem pod wiele mówiącym tytułem „Stół bez
kantów – 25 lat później” na temat obrad Okrągłego Stołu na
początku 1989 roku. Będzie można poznać to ważne dla Pol−
ski i Polaków historyczne wydarzenie niejako od kulis, gdyż
prelegent uczestniczył w pracach jednego z podstolików.
Warto więc tego dnia pofatygować się do MBP. Zachęcamy
wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza młodzież. ml

W piątkowy wieczór, 14 lutego, moż−
na było doświadczyć niezwykłych mu−
zycznych wzruszeń słuchając koncertu
Sonos Kwartetu w pięknej i stylowej sa−
li Miejskiej Biblioteki Publicznej. Cho−
ciaż zespół ten wystąpił tu dopiero po
raz szósty cieszy się już tak dużym
uznaniem wśród lędzińskich meloma−
nów, iż przybyła ich do biblioteki rekor−
dowa liczba, bo ponad 60, więc część
z nich musiała usiąść w salce obok.
Z racji daty zorganizowania koncertu
miał on program noworoczno−walen−
tynkowy. Najpierw artyści, w składzie:
Joanna Urbańska−Mikszta (wioloncze−
la), Ewa Sidor (altówka), Małgorzata
Hlawsa (flet i trójkąt) oraz Marcin Sidor
(skrzypce), zagrali utwory taneczne ko−
jarzone z zabawą, a nawet z balem kar−
nawałowym. Były to: ich aranżacja
„Nad pięknym modrym Dunajem” J.
Straussa, kwartet D−dur W. A. Mozarta,
rumuński taniec „Hora Staccato” G. Di−
nicu oraz „La Campanella” N. Pagani−
niego. Następnie zaprezentowali utwory
muzyczne ze znanych filmów z wąt−
kiem miłosnym, czym nawiązali do
„walentynek”: temat z „Love story”,
piosenkę „Can’t help falling in love”
z filmu „Błękitne Hawaje”, tytułową
piosenkę z filmu „Piękna i bestia” czy
temat z filmu „Cinema Paradiso”. Na

zakończenie Sonos Kwartet zaprezento−
wał standardy muzyki klasycznej,
w tym „Marsz Radetzky’ego” J. Straus−
sa z pewną „pomocą” słuchaczy, którzy
momentami wyklaskiwali rytm utworu,
zachęcani zresztą do tego przez arty−
stów. W międzyczasie 13−letnia lędzi−
nianka Julia Dworak zagrała na flecie
jeden utwór razem ze swoją nauczyciel−
ką, M. Hlawsą.

Wielką frajdę sprawił słuchaczom
Marcin Sidor, który dynamicznie za−
grał wspomnianą „La Campanelę”
włoskiego wirtuoza skrzypiec N. Pa−

ganiniego. – Utwór ten był na pewno
najefektowniejszy, ale i najtrudniejszy
z całego dzisiejszego programu – mó−
wił po koncercie. – Wykonywałem go
publicznie dopiero po raz trzeci w ży−
ciu, ale mam nadzieję, że będę jeszcze
miał kolejne okazje do zaprezentowa−
nia go, w tym także w Lędzinach –
zwierzył się. 

Koncert prowadziła jak zwykle ze
swadą bibliotekarka Agnieszka Ku−
charewicz, która była też autorką na−
strojowej scenografii sali.

Mirosław Leszczyk

Koncert Sonos Kwartetu.

Karnawałowo, Walentynowo z Sonosem 

Zespół Kameralistów Miasta Lędzi−
ny „Pro Arte et Musica” przyzwyczaił
już nas do swoich sukcesów artysty−
cznych, tym niemniej szczerze cieszy−
my się, gdy do poprzednich dokładają
następne. Tak było i tym razem, bo−
wiem ambasadorzy lędzińskiej kultury
(głównie muzycznej, ale nie tylko) wy−
śpiewali 26 stycznia drugą lokatę pod−
czas XXIII Myślenickiego Przeglądu
Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”
pod honorowym patronatem ks. kardy−
nała Stanisława Dziwisza. Lędzińscy
kameraliści rywalizowali w kategorii

zespoły kameralne z 9−cioma chórami,
w tym z tak znanymi jak Zespół Wokal−
ny z Akademii Muzycznej w Katowi−
cach i Zespół Szkoły Muzycznej w Gli−
wicach. W jury oceniającym występy
uczestników przeglądu zasiadali wybit−
ni muzycy: prof. Jerzy Kurcz z Akade−
mii Muzycznej w Krakowie, ks. dr hab.
Robert Tyrała – dyrektor Międzyuczel−
nianego Instytutu Muzyki Kościelnej
i prof. Wiesław Delimat z Uniwersyte−
tu Jana Pawła II w Krakowie. 

Zespół „Pro Arte et Musica” zapre−
zentował cztery kolędy: „Zagrały Fu−

lorki” Jana Orlanda−Pasierba, „Cicha
noc” w opracowaniu Piotra Gruchela,
„O Magnum Misterium” Mortena Lau−
ridsena i „Cicho na ziemię” Marii
Weggert. – Nie kryję swojej radości
z wyśpiewanego przez zespół drugiego
miejsca, a także szczerego podziwu dla
wszystkich naszych kameralistów, któ−
rzy z ogromnym zapałem przygotowy−
wali się do tego przeglądu, a stając do
rywalizacji ze znanymi polskimi chó−
rami potrafili im dorównać wysokim
poziomem artystycznym – zwierza się
Maria Zuber, dyrygent zespołu. ml

Kolejny sukces 
Pro Arte et Musica
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Zwycięska drużyna z G 2 Lędziny.
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To był kolejny sukces młodych ak−
torów i tancerek z hołdunowskiego
Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Mor−
cinka podczas dorocznych przeglą−
dów jasełek i widowisk bożonaro−
dzeniowych. 

Na XVII Międzynarodowym Przeglą−
dzie Widowisk Bożonarodzeniowych
„Radlińskie Betlejki”, który odbył się 14
stycznia w Radlinie, przedstawienie pt.
„Zuza” zaprezentowane przez grupę
uczniów wspomnianego gimnazjum zo−
stało bardzo wysoko ocenione, gdyż
sklasyfikowano je na drugim miejscu,
przede wszystkim za oryginalny scena−
riusz, bardzo dobre przygotowanie ak−
torskie, swobodę sceniczną, obycie
z nagłośnieniem i dużą teatralną scenę.
Autorkami scenariusza są uczennice Ola
Biewald, Monika Kukier i Patrycja Szy−
puła, a w ostatecznym jego opracowaniu

wspomagały je siostra Laureta (Joanna
Turek) i polonistka Joanna Figiel. Ucz−
niowie sami też zaplanowali scenogra−
fię, muzykę i ruch sceniczny, a także ob−
sadzili role. Grupę taneczną – zwiewne
anioły – do występu przygotowywała
wuefistka Marta Jasińska. Dodajmy, że

poprzedniego dnia, 13 stycznia, młodzi
hołdunowianie wystąpili w dziewiątej
już edycji Wojewódzkiego Integracyjne−
go Przeglądu Widowisk Jasełkowych
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Rybniku, gdzie też zostali
nagrodzeni gorącymi oklaskami. ml

Radliński sukces Gimnazjum nr 2

Tancerki z G 2.

a
rc

Promocja Zdrowia  Promocja zdrowia  Promocja zdrowia 
Zespół Promocji Zdrowia MZOZ Lędziny

w Przychodni Nr 1 w Lędzinach przy ul. Fredry 17 
zaprasza osoby chore na cukrzycę i ich rodziny na :
Grupowe Spotkania Edukacyjne „Z cukrzycą na Ty”

Począwszy od stycznia w każdą IV środę miesiąca o godz. 18.00
Tematyka spotkań :
− rozpoznawanie hipoglikemii oraz hiperglikemii, umiejętność pomocy

w tych stanach
− zasady prawidłowego odżywiania się osób chorych na cukrzycę,

analiza błędów dietetycznych
− znaczenie udziału pacjenta w procesie leczenia

Indywidualne porady z zakresu obsługi gleukometrów, 
nakłuwaczy i penów do insuliny

W każdą wtorek i środę od godziny 13.00 − 15.00
Informacja i zapisy na edukację 

Przychodnia Nr 1, ul. Fredry 17, Lędziny, tel. 32/2166059

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 

Ośrodek „CENTRUM „ ul. Lędzińska 14 II piętro
Oferuje szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych :

Kinezyterapia usprawnianie i ćwiczenia w zespołach bólowych krę−
gosłupa ,stanach po urazach i złamaniach kończyn, leczenie metodą
McKenziego, ćwiczenia korekcyjne dla dzieci i młodzieży
Fizykoterapia prądy interferencyjne,diadynamiczne,Kotza,
Treaberta,elektrostymulacje,jonoforezy,ultradźwięki naświetlania
promieniami IR/UV
Magnetoterapia i Laseroterapia
Krioterapia leczenie oparami ciekłego azotu
Diatermia krótkofalowa terapia impulsowym polem magnetycznym
wysokiej częstotliwości
Masaż klasyczny, podciśnieniowy i mechaniczny
Hydroterapia masaż podwodny, wirowy rąk i nóg, kąpiele elek−
tryczno−wodne
Inhalacje
Terapia falą uderzeniową

Realizacja większości zabiegów w ramach kontraktu z NFZ
Krótkie terminy realizacji zabiegów

Możliwość indywidualnego doboru zabiegów poza kontraktem z NFZ
Informacja telefoniczna 32 32 66 447

Promocja Zdrowia  Promocja zdrowia  Promocja zdrowia 
Program profilaktyki raka piersi 

− badania mammograficzne 
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 

zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne 
wszystkie kobiety w wieku 50−69 lat

Bezpłatne badanie może być zrealizowane raz na 24 miesiące
Miejsce realizacji programu:

Przychodnia Specjalistyczna – Pracownia mammograficzna
ul. Pokoju 17

Telefony kontaktowe 32 32662 53, 326 73 74
Na badanie mammograficzne 

nie jest wymagane skierowanie lekarskie !!!

Promocja Zdrowia   Promocja zdrowia   Promocja zdrowia 

„Program profilaktyki raka szyjki macicy”
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 

zaprasza wszystkie kobiety w wieku 25−59 lat na :
Bezpłatne badania cytologiczne w kierunku wczesnego

wykrywania raka szyjki macicy
Bezpłatne badanie raz na 3 lata

Miejsca realizacji badań :
Przychodnia Specjalistyczna− Poradni Ginekologiczna

ul. Pokoju 17, tel. 32 326 62 53, 326 73 74
Przychodnia Nr 1 – Poradnia Ginekologiczna

ul. Fredry 17, tel. 32 216 60 59
Przychodnia Nr 2 – Poradnia Ginekologiczna

ul. Asnyka 2, tel. 32 216 62 87
Na bezpłatne badania nie wymagane jest skierowanie lekarskie !!!

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 

Terapia Falą Uderzeniową
Nowoczesna metoda walki z bólem

Skuteczna terapia w bólach kręgosłupa, 
stawów, stanów zapalnych ścięgien

Szybkie efekty lecznicze już po 2−3 zabiegach
Bez skierowania lekarskiego

Bez terminów
Możliwość łączenia z innymi zabiegami

Wszelkie informacje oraz rejestracja 
na zabieg pod numerem telefonu 32 3266447

MZOZ LĘDZINY PRZYCHODNIA Nr 1, UL. FREDRY 17 

PORADNIA NEFROLOGICZNA
CZYNNA OD 1 GRUDNIA 2013 r. −  POZA KONTRAKTEM Z NFZ 

Przyjmuje: lek. med. Magdalena Wojciechowska−Krysiak
Specjalista Nefrolog

Zakres leczenia: Nadciśnienie tętnicze Kamica nerkowa Zakażenia dróg moczowych 
Choroby nerek Niewydolność nerek Cukrzycowa choroba nerek

INFORMACJE I REJESTRACJA POD TELEFONEM 32 216 60 59

Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Hołdunowska 39

Redakcja: UM Lędziny, ul. Lędzińska 55
Dział reklamy i ogłoszeń: ul. Hołdunowska 39
Redaktor naczelny: Małgorzata Jędrzejczyk

Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. 
Za treść reklam redakcja nie odpowiada.
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Za każdym razem, gdy w Lędzinach

gościmy Kabaret Młodych Panów z Ryb−

nika widownia jest wypełniona po brze−

gi, a publiczność nagradza artystów go−

rącymi oklaskami, często na stojąco.

Tak było i tym razem, gdy Robert Koról−

czyk, Łukasz Kaczmarczyk, Bartosz

Demczuk i Mateusz Banaszkiewicz

(piątym członkiem grupy jest Piotr So−

bik, który odpowiada za oprawę muzy−

czną), zaprezentowali się dwukrotnie

w środę wieczorem, 19 lutego, na sce−

nie sali Piast w premierowym progra−

mie pt. „Ślązisz is easy, czyli godej

z nami”. Zaczęli od własnej przeróbki

na śląską godkę przeboju zespołu Que−

en pt. „Bohemian Rhapsody”, a zakoń−

czyli swoją wersją przeboju „Bałkani−

ca”. Resztę wypełniły głównie nowe

skecze, w tym grane również po śląs−

ku, zgodnie z założeniami programu. 

Artyści, jak zwykle, wciągali do za−

bawy także osoby z widowni. Za popra−

wne odpowiedzi w ramach „nauki”

śląskiej godki nagradzali je cukierkami

„kopalniokami’. W skeczu „Familiada”

zaimprowizowali scenkę teleturniejo−

wej rywalizacji rodzin z Lędzin i Imieli−

na, do której zaprosili kilkoro widzów

z pierwszych rzędów. Na prośbę rozba−

wionej publiczności KMP zagrał je−

szcze na bis drugą część skeczu „Opo−

wieści biblijne”.

Wśród pozujących po spektaklu do

wspólnych zdjęć z artystami i stojących

w długiej kolejce po płyty z ich podpisa−

mi był też Bogusław Żogała, stały lę−

dziński bywalec występów KMP. – Śląs−

ka godka prezentowana przez ten ka−

baret jest mi bardziej bliska i bardziej

zrozumiała, niż ta z programów kabare−

tu „Rak” – zwierza się. – Malkonten−

tom chciałbym przypomnieć, że każdy

język ewoluuje, w tym śląski także i nie

ma sensu upierać się przy archai−

cznych już określeniach – dodaje. ml

Kabaret Młodych Panów w Piaście

Kabaret w Piaście.

Już siedem razy proboszcz ks.

Krzysztof Sontag reprezentował lę−

dzińską parafię Matki Bożej Różań−

cowej podczas dorocznych mi−

strzostw Polski księży i kleryków

w narciarstwie alpejskim, rozgrywa−

nych na stoku góry Stożek w Wiśle−

Łabajowie i niemalże za każdym ra−

zem zwyciężał w swojej kategorii

wiekowej. Zawsze dopinguje go gru−

pa swoich parafian (z udziałem

osób z innych lędzińskich parafii)

pod wodzą Jana Makosza, organiza−

tora wspólnych wyjazdów. – Chyba

znów pomógł naszemu farorzowi do−

ping jego fanów, bo po raz kolejny

został majstrem, wywalczył w sobo−

tę, 15 lutego,po zaciętej walce tytuł

mistrza Polski w slalomie alpej−

skim, będąc najlepszym w swojej

kategorii wiekowej 56−65 lat – cie−

szy się pan Jan. – Było nas dziesię−

cioro, a czyniliśmy taki zgiełk, jak−

byśmy przybyli na Stożek w sile co

najmniej stu osób. Nie tylko wznosi−

liśmy chóralne okrzyki, ale przede

wszystkim używaliśmy bębna, gwiz−

dków, drewnianych klapaczek i krę−

ciołków oraz różnego rodzaju trąbek

– dodaje. Jedna z parafianek, Moni−

ka Kubica już po raz szósty dopin−

gowała ks. Sontaga podczas zawo−

dów w Wiśle−Łabajowie. – Cieszę

się z tego kolejnego sukcesy nasze−

go farorza dokładnie tak samo, jak

z jego poprzednich zwycięstw

i chciałabym mu towarzyszyć w tych

startach jak najdłużej, dopóki mu

starczy sił i zdrowia – mówi. Pytany,

czy był pewien swojej wygranej, ks.

Krzysztof Sontag zwierza się – Mia−

łem nadzieję, że uda mi się zwycię−

żyć, ale pewności żadnej, gdyż

w sporcie nie da się wszystkiego

z góry przewidzieć. Tym bardziej

więc się cieszę – dodaje. ml

Farorz majstrem (ponownie)

W poniedziałkowy wieczór, 3 lute−

go, w holu lędzińskiego magistratu

odbył się wernisaż wystawy fotografi−

cznej „Interart w obiektywie”, która

jest podsumowaniem pięciu dotych−

czasowych edycji Powiatowych War−

sztatów Plastycznych dla Osób Nie−

pełnosprawnych „Interart”, organizo−

wanych co roku przez Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi nr

2 w Lędzinach. Po otwarciu wystawy

przez dyrektor szkoły Lidię Ciepły−Bu−

garę uczestnicy wernisażu, w tym

przewodnicząca Rady Miasta, Teresa

Ciepły, wicestarosta Henryk Barcik,

wiceburmistrz Marek Bania i kiero−

wnik Referatu Kultury UM, Krzysztof

Bednarczyk, pozowali do wspólnych

zdjęć na tle prac, a następnie w ma−

łych grupach bądź indywidualnie oglą−

dali i komentowali eksponowane tu

duże fotografie.

Wystawę przygotowały nauczyciel−

ki G 2: Monika Wajda− Mazur, Katarzy−

na Kabus i Sylwia Kłak oraz gimnaz−

jalni wolontariusze – Klaudia, Justy−

na, Barbara, Paulina, Sebastian

i Marcin, natomiast wywołanie wszy−

stkich zdjęć (około 60)sponsorował

znany lędziński fotograf Jacek Fili−

piak. Można było ją oglądać do końca

lutego. ml

Interart w magistracie

Wolontariuszki z G2 
na wernisażu Interart.

Farorz i jego fani.

W przeddzień „walentynek”, czyli 13 lutego, na zaprosze−
nie bibliotekarki Reginy Białoń gościli w hołdunowskiej Filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej uczniowie klas I−III ze Szkoły
Podstawowej nr 3 pod opieką nauczycielek Anny Hajduk,
Beaty Warzechy i Aliny Kramarczyk. Na wstępie dzieci zo−
stały zapoznane z tradycjami walentynkowymi i z pochodze−
niem imienia Walenty. 14 lutego, to szczególny dzień – ludzie
wysyłają do ukochanych „walentynki”, czyli wiersze albo wy−
znania miłosne, wręczają sobie upominki itp. Następnie ucz−
niowie hołdunowskiej Trójki ochoczo włączyli się w zabawy,
gry i konkursy przygotowane wspólnie przez bibliotekarki,
wspomnianą Reginę Białoń i bibliotekarkę w SP 3, Elżbietę
Ostrowską. Odpowiadali między innymi na pytania dotyczą−
ce bohaterów książkowych, rozwiązywali krzyżówki walen−
tynkowe, zgadywali jaką wróżbę oznacza dany kwiat, ale też
wycinali różnokolorowe serduszka i malowali sobie buzie
motywami walentynkowymi. ml

Walentynki w bibliotece

Chłopcy z serduszkami.

Podczas walnego zebrania sprawoz−
dawczego Klubu Plastyka Kontrast
w Lędzinach (skupiającego malarzy
także z innych gmin naszego powiatu,
a nawet z Tychów), które odbyło się
w piątkowy wieczór, 31 stycznia, prze−
wodnicząca Beata Kozioł oceniła mi−
niony rok działalności klubu za co naj−
mniej równie udany, jak lata poprze−
dnie. Członkowie i sympatycy Kontra−
stu uczestniczyli w dorocznym 3−dnio−
wym plenerze wyjazdowym, tym ra−
zem w Wielkopolsce, którego zwień−
czeniem była wystawa poplenerowa
w lędzińskim ratuszu, a część członków

klubu brała też udział w plenerach wy−
jazdowych organizowanych przez róż−
ne instytucje kultury, czy zakłady pra−
cy. Indywidualne wystawy swoich prac
mieli: chełmianin Marian Kubista
w SDK „Tęcza” w Tychach, lędzinian−
ka Agata Wojtala−Kubecka w DK „So−
kolnia” w Imielinie, oraz imielinianka
Katarzyna Gawlik w tejże „Sokolni”,
natomiast w holu lędzińskiego magi−
stratu można było oglądać doroczną
wystawę zbiorową członków klubu pt.
„Letnie malowanie Kontrastu”. Dzięki
racjonalnemu gospodarowaniu zasoba−
mi finansowymi zarząd zorganizował

też wycieczkę integracyjną „kontrasto−
wiczów” do Krakowa, gdzie zwiedzano
między innymi Galerię Sztuki Polskiej
w Sukiennicach, Wawel i Rynek Głó−
wny. Przewodnicząca podziękowała
podczas zebrania Katarzynie i Krzy−
sztofowi Bednarzom za znakomite pro−
wadzenie strony internetowej Kontra−
stu, po czym Bronisława i Marian Ku−
bistowie jak zwykle poczęstowali ze−
branych żurym, tustym i wurstym włas−
nej roboty. Smakowały, że palce lizać!
Liczący obecnie 24 członków klub
przenosi się niebawem do nowej siedzi−
by, którą Miejski Ośrodek Kultury uży−
czył w gmachu wybudowanym
w ubiegłym roku w ramach inwestycji
Plac Farski, więc wspomniane walne
zebranie Kontrastu było ostatnim w do−
tychczasowej jego siedzibie w budynku
przy ul. Kolonia Piast 5. Przewodniczą−
ca Beata Kozioł podziękowała więc
serdecznie prezesowi Koła Mniejszości
Niemieckiej nr 3 w Lędzinach (DFK),
Józefowi Mandli (także członkowi
Kontrastu), za kilkuletnie użyczenie
przez wspomniane koło pomieszczeń
na działalność klubu i bardzo owocną
współpracę. – Mam nadzieję, że współ−
praca ta będzie kontynuowana z obo−
pólną korzyścią – odparł pan Józef. 

Mirosław Leszczyk

Walne zebranie Kontrastu.

Walne Kontrastu jeszcze w starej siedzibie

W piątkowy wieczór, 17 stycznia,
mieliśmy możność obejrzeć w sali
widowiskowo−kinowej Piast mieliś−
my kolejny (21 maja ubiegłego roku
widzieliśmy sztukę pt. „Marika”)
spektakl w wykonaniu Teatru „Nau−
miony” z Ornontowic, tym razem pt.
„Hebama”. 

Premiera tej sztuki odbyła się do−
piero 3 marca 2013 roku w ornonto−
wickim Centrum Kultury ARTeria,
a jest już ona znana poza granicami
naszego województwa. Opowiada
o hebamie Agnieszce Cinciale (gra ją
Bronisława Porembska), czyli położ−
nej, która przez wiele lat odbierała po−
rody w domach, gdyż dzieci wówczas
nie rodziły się w szpitalach, tak jak
dzisiaj. Z tego właśnie względu była
jedną z najważniejszych osób w gmi−
nie. Pamiętają ją wszyscy, którzy
dzięki niej znaleźli się na tym świecie
i bardzo mile oraz z szacunkiem
wspominają. Do dzisiaj krążą o niej
przeróżne legendy, jak choćby ta, że
gdy Cinciałka przychodzi do porodu
z cienką teczką, to urodzi się jedno
dziecko, a gdy z grubszą, to będą bliź−
niaki.

Napisana w konwencji komedii
sztuka „Hebama” osadzona jest w rea−

liach lat 60−tych ubiegłego wieku. Au−
torem tekstu w godce śląskiej jest lędzi−
nianin Dariusz Dyrda (także autor „Ma−
riki”), a reżyserem Iwona Woźniak. Lę−
dzińską premierę „Hebamy” zawdzię−
czamy zaproszeniu tu zespołu Teatru
„Naumiony” przez wspomnianego Da−
riusza Dyrdę z okazji 50. rocznicy swo−
ich urodzin, czyli popularnego „Abra−
hama”. – Zapłaciłem za ich występ i za−
prosiłem tu około 80 moich przyjaciół
oraz koleżanek i kolegów – wyjaśnia. –
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,

Joanna Figura, użyczyła sali i nagłoś−
nienia, dzięki czemu spektakl mogli też
gratis obejrzeć ci mieszkańcy Lędzin,
którzy dowiedzieli się o nim z Internetu
bądź z afiszy na mieście – dodaje. Je−
den z tych mieszkańców, Bogusław Żo−
gała, zauważa – Pan Darek nie byłby
sobą, gdyby nie wtrącił do dialogów
wątków, które są na Górnym Śląsku ży−
wo dyskutowane, to jest autonomii
śląskiej, sprawy narodowości śląskiej,
języka śląskiego czy też „ukrytej opcji
niemieckiej”. ml

Hebama na Abrahama

Urodzinowe kwiaty dla Dariusza Dyrdy od zepołu.
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo−
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.
zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 3 przy ul.
Ratusz, oznaczonej jako działka numer 996/1 o powierzchni 0,1082 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów
pod pozycją G.2331, symbol klasoużytku RV.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00051061/7
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I−SP, III i IV
księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem
osób trzecich.
Działka położona jest w północno−zachodniej części Miasta Lędziny, w strefie zaliczanej do peryferyjnej. Działka o kształ−
cie zbliżonym do rombu, od wschodu i zachodu przylega do działek wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową, od po−
łudnia do gruntów użytkowanych rolniczo, od północy do pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. Ratusz. 
Ulica Ratusz posiada nawierzchnię asfaltową i jest oświetlona. Działka nr 996/1 jest płaska, niezagospodarowana i posia−
da dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiegającego w ul. Ratusz. W sąsiedztwie i otoczeniu działki
znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi o starszej i nowszej architekturze, pochodzącymi
z różnych okresów budowy, grunty rolne oraz tereny leśne. Odległość od centrum administracyjno−handlowo−usługowe−
go wynosi około 3 km.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Zgodnie ze Stu−
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta
Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w/w działka zlokalizowana
jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe. 
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na
wniosek inwestora.

Cena wywoławcza wynosi 67 000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) 
Wadium ustalone zostało na kwotę 6 700,00 zł

(słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 

w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 12.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 18 marca 2014 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
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.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy−
woławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesie−
nia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia techni−
cznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumen−
tach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialno−
ści.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i bu−
dynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował
z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nierucho−
mości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź
wznowienie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho−
mości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących
dokumentów:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co
do których oferent nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządze−
niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodar−
czą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlega−
jących rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał – lub potwierdzony notrialnie odpis – pełnomocni−
ctwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest
reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nierucho−
mościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w go−
dzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego
położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyzna−
czonym terminem przetargu. 

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo−
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.
zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul.
Różanej, oznaczonej jako działka numer 3252/272 o powierzchni 0,0762 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej
gruntów pod pozycją G.676, symbol klasoużytku RIVb – 0,0632 ha, dr – 0,0130 ha.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpi−
sane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieru−
chomości. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw
i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w północno−wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie zaliczanej do granicy śródmieścia.
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbro−
jenia ogólnodostępnego. Na terenie działki znajduje się kilka drzew liściastych – samosiejek. Odległość od centrum ad−
ministracyjno−handlowo−usługowego wynosi około 2 km. 
Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Różanej, z pozostałych stron do gruntów niezabudowanych i nieu−
rządzonych. W sąsiedztwie i otoczeniu ul. Różanej znajdują się nieruchomości zabudowane nowymi budynkami jednoro−
dzinnymi z nowoczesną architekturą. Ulica Różana jest drogą publiczną gminną posiadającą nawierzchnię tymczasową
z płyt drogowych betonowych.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W Studium uwa−
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny
Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) przedmiotowa działka zlokalizowana
jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe. 
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na
wniosek inwestora.

Cena wywoławcza wynosi 71 000,00 zł 
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) 
Wadium ustalone zostało na kwotę 7 100,00 zł

(słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100) 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 

w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 13.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 18 marca 2014 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
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.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy−
woławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesie−
nia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia techni−
cznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumen−
tach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialno−
ści.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i bu−
dynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował
z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nierucho−
mości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź
wznowienie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho−
mości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących
dokumentów:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co
do których oferent nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządze−
niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodar−
czą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlega−
jących rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał – lub potwierdzony notrialnie odpis – pełnomocni−
ctwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest
reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nierucho−
mościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w go−
dzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego
położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyzna−
czonym terminem przetargu. 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zabytkowej w Lędzinach 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp−
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia−
ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/305/13 Rady Miasta Lędziny
z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/298/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo−
nego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zabytkowej w Lędzinach wraz z prog−
nozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. w Wydziale Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój 203,
od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30. do 15.30, w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, oraz w piątki w go−
dzinach od 7.30 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 marca
2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, sala sesyjna, o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 5543−143 Lędziny, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze−
kraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi−
sem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub poprzez profil zaufany.
Zgodnie z art. 17 pkt 12 ww. ustawy, rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Miasta Lędziny wniesionych do projektu pla−
nu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Lędzi−
ny, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny.
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Lędziny – zgodnie
z art. 20 ww. ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl.

Burmistrz Miasta Lędziny
mgr Wiesław Stambrowski
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze−
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko−lędzińskim, województwie śląskim,
jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb 0003 Hołdunów, karta mapy 2, ul. Hołdunowska 70, zapisanej w jednostce
rejestrowej gruntów pod pozycją G.676, składającej się z n/w działek:

Numer działki Symbol użytku Opis użytku Powierzchnia działki Numer księgi wieczystej
2829/163 Bi inne tereny zabudowane 0,0618 ha KA1T/00054064/9 
3357/164 B tereny mieszkaniowe 0,0291 ha KA1T/00054064/9 
3355/163 B tereny mieszkaniowe 0,0172 ha KA1T/00019070/7 
Na działce nr 2829/163 zlokalizowany jest budynek o numerze ewidencyjnym 675, o powierzchni zabudowy 176 m2, trzy−
kondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna), o funkcji: budynki szpitali i zakładów opie−
ki medycznej.
Własność nieruchomości wpisana jest – na rzecz Gminy Lędziny – w w/w księgach wieczystych, prowadzonych przez Wy−
dział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP księgi wieczystej
KA1T/00054064/9 wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innej księgi wieczystej dotyczące
innych nieruchomości. Działy III i IV wolne są od wpisów. W dziale I−SP księgi wieczystej KA1T/00019070/7 wpisane są
uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych nie dotyczące przedmiotowej nierucho−
mości. Działy III i IV wolne są od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość składająca się z działek nr 2829/163, 3357/164 i 3355/163 o łącznej powierzchni 1081 m2, zabudowana jest
budynkiem dawnej izby porodowej o powierzchni użytkowej 359,5 m2 i kubaturze 1 732,9 m3. Budynek dwukondygnacyjny
w całości podpiwniczony, murowany z dachem konstrukcji drewnianej krytym blachą trapezową. Otoczenie nieruchomo−
ści stanowią obiekty usługowe, handlowe, szkoła oraz zabudowa jedno− i wielorodzinna. Nieruchomość położona jest przy
skrzyżowaniu ulic publicznych: Hołdunowskiej (droga powiatowa) i Palmowej (droga gminna), uzbrojona jest w sieci: wo−
dociągową, energetyczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny
uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r.(ze zmianami) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako te−
reny usług wolnostojących – do adaptacji.
Nieruchomość może być zagospodarowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora.
Z uwagi na ujęcie nieruchomości w Gminnej Ewidencji Zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez organ architekto−
niczno−budowlany z organem konserwatorskim decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadniania pozwolenia na budowę
lub rozbiórkę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 420 000,00 zł
(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 mar−
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę 42 000,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 24 lutego 2014 r.
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy−
woławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia
wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisów w księ−
dze wieczystej).
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych – dla zamierzonej inwe−
stycji – uzgodnień i pozwoleń.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumen−
tach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialno−
ści.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. przez cudzoziemców
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących do−
kumentów:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do któ−
rych oferent nie wnosi zastrzeżeń,
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządze−
niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodar−
czą – dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlega−
jących rejestracji – aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocni−
ctwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest 
reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nierucho−
mościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 216−65−11 do −13 wew. 120, 135, 136, 128 w go−
dzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu 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 tabli−
cach ogłoszeń Urzędu Miasta, a także na stronach internetowych www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – do
dnia przetargu.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w pra−
sie codziennej ogólnokrajowej.

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze−
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Grunwal−
dzkiej, oznaczonej jako działka numer 3349/291 o powierzchni 0,1091 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod po−
zycją G.676, symbol klasoużytku PsVI.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane są uprawnienia wyni−
kające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Działy III i IV księgi wieczy−
stej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w północno−wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie zaliczanej do granicy śródmieścia. Działka posia−
da kształt prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiegające−
go w ul. Grunwaldzkiej. Na terenie działki przy jej wschodniej granicy znajdują się pojedyncze drzewa liściaste – samosiejki. Odleg−
łość od centrum administracyjno−handlowo−usługowego wynosi około 2 km. 
Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa do drogi publicznej klasy dojazdowej, z pozostałych
stron do gruntów niezabudowanychm nieurządzonych, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową. W sąsie−
dztwie działki – po stronie zachodniej i południowej znajdują się tereny zabudowane domkami fińskimi, tereny zabudowane nowymi
budynkami jednorodzinnymi z nowoczesną architekturą oraz boisko i plac zabaw dla dzieci. Przez południowo−wschodni narożnik
działki przebiega nieczynny kabel energetyczny eWA, dawniej eksploatowany przez KWK „Ziemowit”, od 2003 r. wyłączony z eksploa−
tacji, jednak nie usunięty z ziemi. Nieruchomość częściowo położona jest w strefie tzw. uskoku piastowskiego.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta
Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27.09.2007 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MN2 – tere−
ny zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza wynosi 94 000,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) 
Wadium ustalone zostało na kwotę 9 400,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 

w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 14.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 18 marca 2014 r. na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia od−
wołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo−
ści.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po−
datku od towarów i usług, według stawki 23%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za
potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzys−
kania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidu−
jących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowa−
dzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gmi−
ny z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie
granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do których ofe−
rent nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo−
ści (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument
tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających reje−
stracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał – lub potwierdzony notrialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do
działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona
jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem prze−
targu. 

OPŁATA ZA PSA
W związku z Uchwałą nr XLII/304/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2014 r. przypominamy
o obowiązku dokonania w/w.
Stawkę roczną ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 20,00 zł za każdego następ−
nego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Opłata od posiada psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 maja 2014 r., a w przypadku powstania
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Wpłaty można
dokonywać na konto Gminy Lędziny w Banku Spółdzielczym o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006
lub w kasie Urzędu.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) zwalnia się:

członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywa−
telami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warun−
kiem wzajemności; 
osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za−
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa; 
osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania
jednego psa; 
podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

Jeżeli właściciel psa zalicza się do grupy osób zwolnionych prosimy o przesłanie do UM stoso−
wnego oświadczenia (dotyczy osób które są właścicielami psa, a do tej pory takiego oświadcze−
nia nie złożyły). 
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323–32–00 tel. dy−

żurnego 323–32–55 Straż Miejska 216–65–11 wew. 32 Straż Po−

żarna Tychy 227–20–11, 227–30–22 lub 998 Ochotnicza Straż Pożar−

na 216–62–57

ZDROWIE Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219–38–43 lub 999 Po−

gotowie Ratunkowe w Lędzinach 327–49–99 lub 999 Wojewódzki

Szpital Specjalistyczny w Tychach 325–42–80/–81 MZOZ 216–77–01

Przychodnia Specjalistyczna 326–73–74, 326–62–53 Zespół Pra−

cowni Rehabilitacyjnych 326–64–47 Przychodnie Rejonowe: Nr 1, ul.

Fredry 17 216–60–59 Nr 2, ul. Asnyka 2 216–62–87 – Filia Goławiec,

ul. Goławiecka 64 216–70–31 NZOZ „Centrum Medyczne” 326–64−

–54 do 55 Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216–70–16

APTEKI Apteka pod Szybem 326–41–34 wew. 43, 606–307–900

Marta 216–60–31 Melisa 216–60–64 Centrum 216–78–33
„10” 216–78–37 Magnolia 326–71–81 Evita 218 11 17

ZGŁASZANIE AWARII Pogotowie Elektroenergetyczne 303–21–55 lub

991 Pogotowie Gazowe w Tychach 227–31–24 lub 992 Pogotowie

Ciepłownicze 216–70–42 wewn. 5440 lub 693–174–143 Pogotowie

Wodne 227–40–31 do 31 lub 994 Pogotowie Kanalizacyjne PGK

Partner dla Lędzin 696–073–508 RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń

(Ściernie) 326–96–32 – zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku od

7.00 do 15.00 – w pozostałych godzinach oraz w weekendy pod nume−

rem: 325–70–00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO Urząd Miasta Lędziny 216–65–11, 216–62–91, 216–63–01,

216–65–12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216–67–91 Tar−

gowisko Miejskie 326–63–95 Świetlica Socjoterapeutyczna 326–63−

–96 EKOREC 326–79–90, 326–79–91 – baza przy ul. Fredry 216–60−

–20 PGK „Partner” 216–61–23, 216–75–26 Miejski Ośrodek Kul−

tury 326–78–33 Miejska Biblioteka Publiczna 216–75–09 Funda−

cja RSiKF – Ośrodek Sportowo–Rekreacyjny Centrum 326–27–00, 326−

–71–02

POWIAT Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226–91–00 Wydział

Komunikacji w Lędzinach 324–08–23 do 26 Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie 324–08–12 Powiatowy Zarząd Dróg 216–21–73 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 216–63–30 Powiatowy

Urząd Pracy w Tychach – Filia Lędziny 216–79–71 Powiatowy Rzecznik

Praw Konsumenta 226–91–75 Państwowy Powiatowy Inspektorat

Sanitarny w Tychach 227–52–47

INFORMACJA TELEFONICZNA Biuro numerów 118–913

3 lutego br. w siedzibie MOK, na za−

kończenie i podsumowanie ferii zimo−

wych, odbył się szachowy turniej, który

rozgrywano w tempie 10 minut, w sy−

stemie 5−rundowym (dla zawodników

starszych) oraz 7−rundowym (dla sza−

chistów młodszych). Sędziami zawo−

dów byli Józef Kaleta, Radosław Dzier−

żak oraz Szymon Gondzik.W grupie

starszej o tryumfie Tomasza Kołakow−

skiego nad Mateuszem Pudzianow−

skim – wobec równej liczby punktów –

zadecydował dodatkowy bezpośredni

pojedynek, w którym lepszy okazał się

szachista KSZ Górnik Lędziny. Trzecie

miejsce przypadło w udziale gimnazja−

listce (z G2 Lędziny) Magdalenie Kuli−

czkowskiej, która dzięki wygranej

w rozegranym w rundzie zasadniczej

bezpośrednim starciu zepchnęła z po−

dium Dawida Wybrańca z drużyny MOK

Lędziny. Piąte miejsce w gronie dwu−

nastu szachistów wywalczył Czesław

Wojtala.W gronie uczniów szkół pod−

stawowych najlepszy okazał się zdo−

bywca 6 pkt – Szymon Freitag (SP nr

1), który wyprzedził w klasyfikacji swo−

ich szkolnych kolegów: Tomasza Sobo−

la (5 pkt) oraz Kubę Grabowego

(3 pkt). Kolejne lokaty zajęli Jakub

Przybyłek z SP nr 3 oraz Rafał Wojtala

z SP nr 1. Marcin Podleśny

Szachowe potyczki na finał

W dniu 11 stycznia br. w tyskiej pa−

rafii p.w. św. Jana Chrzciciela odbyła

się dekoracja zwycięzców VI Archidie−

cezjalnego Turnieju Szachowego o Pu−

char Prezesa Akcji Katolickiej, który

to odbył się w dniu 30 listopada

2013 r. w Imielinie w parafii pw. Mat−

ki Boskiej Szkaplerznej. W gronie na−

grodzonych nie zabrakło szachistów

z Lędzin.

Byli nimi: Szymon Freitag, który ry−

walizację w kategorii dzieci (do lat 12)

zakończył na trzecim miejscu, a także

Grzegorz Niesyto, który wywalczył ty−

tuł wicemistrzowski w grupie zawodni−

ków do lat 18. Pierwszy z nich wywo−

dzi się z parafii p.w. Klemensa w Lę−

dzinach, a drugi natomiast z hołdu−

nowskiej parafii p.w. Chrystusa Króla.

Warto odnotować także dobre wystę−

py Jakuba Przybyłka (w grupie młod−

szej) oraz Pawła Zająca (starszej),

którzy rywalizację zakończyli tuż za

podium: odpowiednio na piątym

i czwartym miejscu.

Z kolei, w kategorii zawodników

najstarszych, tzw. „open”, trzecie

miejsce przypadło w udziale Dawido−

wi Gondzikowi, który wywodzi się z pa−

rafii p.w. Chrystusa Króla. Nagrodzo−

nym szachistom gratulujemy!

Marcin Podleśny

Szachiści nagrodzeni

1 lutego br. odbyło się XVII Grand
Prix o Puchar Burmistrza Miasta Bieru−
nia w Dalekowschodnich Sztukach Wal−
ki. W zawodach wystartowało 120 za−
wodników z Polski i Czech. Zawody
rozgrywane były z podziałem na katego−
rie wagowe (walki semi – kontakt) i wie−
kowe w konkurencjach: kata, kata zwie−
rzopodobne, kata z bronią, kata synchro−
niczne oraz kata synchroniczne z bronią.

Przyznano tytuły: najlepszego zawo−
dnika i zawodniczki w konkurencjach
kata, kata z bronią, kata synchroniczne,

walki semi – contact w poszczególnych
kategoriach wiekowych, a wymienione
wyżej wyróżnienia stały się udziałem
także i zawodników z Lędzin. I tak, pu−
char oraz tytuł najlepszej zawodniczki
w kategorii wiekowej do 15 lat przy−
padł w udziale Justynie Wojtala.

Na powyższe osiągnięcie złożyły się
następujące rezultaty lędzińskiej za−
wodniczki: I miejsce w synchron kata
i synchron kata z bronią, II miejsce
w kata, kata z bronią i kata zwierzopo−
dobnym. Odnotujmy także znakomity

występ Pauliny Kula, która wywalczy−
ła I miejsce kata zwierzopodobne, syn−
chron kata i synchron kata z bronią
oraz III miejsce kata z bronią.

Odnotujmy, że łącznie zawodnicy
Ośrodka Szkolenia Sztuk Walki Big
Kung−Fu zdobyli: 26 złotych medali,
19 srebrnych, a także 14 brązowych
krążków. Trenerami przygotowujący−
mi zawodników byli Wiesław Bigos
10 Dan oraz Mateusz Bigos 4 Dan. Sę−
dzią głównym zawodów był Jacek
Sobczyk (4 Dan). Marcin Podleśny

Popis lędzińskich zawodniczek

W sobotę 25 stycznia br. w bojszowskiej hali sportowej od−
był się już po raz X piłkarski halowy Memoriał im. Henry−
ka Jasińskiego. Tym razem, z udziałem dotychczasowych
tryumfatorów imprezy, w tym MKS−u Lędziny, oraz go−
ścinnie zaproszonej drużyny Zandgruba Bojszowy – tj.
mistrzów powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Jubi−
leuszowa edycja imprezy wypadła nadzwyczaj udanie, bo−
wiem lędzinianie powtórzyli tryumf sprzed roku. 

W pierwszym meczu turnieju MKS podejmował Sokoła
Wola 2:1. Gole dla zespołu Sebastiana Idczaka zdobyli Dawid
Karlik i Damian Sopelewski, którzy skutecznie odpowiedzie−
li na trafienie Szymona Farugi. Jak się później okazało, lę−
dziński zespół, pomimo wygranej, nie zaprezentował w inau−
guracyjnym pojedynku jeszcze pełni swoich możliwości.
W drugim spotkaniu piłkarze z Lędzin pewnie i wysoko, po
doskonałej grze, zwyciężyli ekipę gospodarzy 4:0, pokazując
naprawdę efektowną i skuteczną grę. Pierwsze dwie bramki
padły łupem Mateusza Śliwy, który finalizował swoje indywi−
dualne akcje, kolejną dołożył Dawid Wróblewski, trafiając
z bliska po akcji Norberta Stworzyjana, a rezultat ustalił już
sam Stworzyjan ładnie podcinając piłkę nad bramkarzem
GTS−u w sytuacji sam na sam.

Jedynym spotkaniem, w którym lędzinianie nie zdobyli
punktów był prestiżowy pojedynek z Pogonią Imielin,
w barwach której zobaczyliśmy kilku byłych zawodników
MKS−u: Łukasza Samka, Łukasza Gardawskiego, Grzego−
rza Cubra czy Marcina Polarza. Właśnie ten ostatni, na trzy
sekundy przed końcem gry, zapewnił podopiecznym nowe−
go trenera imielinian Marka Franczuka (nota bene niegdyś
zawodnika Górnika Lędziny), jednobramkowe zwycię−
stwo. Imielinianie swoją szansę na wygraną w turnieju za−
przepaścili jednak definitywnie, przegrywając 0:2 z Soko−
łem, a MKS przystąpił do ostatniego pojedynku z Zandgru−
bą bardzo skoncentrowany. Efektem tego była otwierająca
rezultat meczu bramka Śliwy, gol Dawida Karlika oraz po−
pisowe akcje skutecznego Wróblewskiego, z których aż
cztery znalazły drogę do bramki strzeżonej przez Marcina
Werszowca. Piłkarze z Bojszów zakończyli tą rywalizację
trafieniem Grzesicy, zdobywając tym samym honorowego
gola.

MKS wystąpił w składzie: Robert Maciejowski, Łukasz
Gąsior, Kamil Ingram, Damian Sopelewski, Mateusz Ro−
szak, Dawid Karlik, Dawid Wróblewski, Michał Gadaj, Nor−

bert Stworzyjan, Mateusz Śliwa. Drużynę ławki z trenerskiej
prowadził Sebastian Idczak, któremu – jako szczęśliwemu
ojcu nowonarodzonego syna – zespół zgodnie zadedykował
swoją wygraną oraz zaprezentował efektowną kołyskę. Uro−
czystej dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Bojszów Hen−
ryk Utrata, a puchar dla zwycięskiej drużyny odebrał jej ka−
pitan Mateusz Śliwa. Imprezę, tradycyjnie już, prowadził
Marek Kumor.

A oto rezultaty innych rozegranych spotkań oraz strzelcy
wszystkich turniejowych goli: Bojszowy – Pogoń 3:0 (Pyrlik
2, A.Natkaniec); Zandgruba – Sokół 0:0; Pogoń – Zandgruba
1:0 (Gardawski); Sokół – Bojszowy 0:0, Zandgruba – Bojszo−
wy 0:0, Pogoń – Sokół 0:2 (Rewaj 2).

Powyższe rozstrzygnięcia przełożyły się na końcowy układ
tabeli:
1. MKS Lędziny 9 punktów, bramki 12:3.

2. Pogoń Imielin 6 punktów, bramki 2:5.

3. GTS Bojszowy 5 punktów, bramki 3:2.

4. GTS Bojszowy 5 punktów, bramki 3:4.

5. Zandgruba Bojszowy 2 punkty, bramki 1:7.

Jedno z indywidualnych wyróżnień trafiło do zawodnika
MKS−u, albowiem dzięki świetnej grze w ostatnim spotka−
niu z Zandgrubą i czterem bramkom zdobytym w tym poje−
dynku, Dawid Wróblewski, z łącznie 5 trafieniami na kon−
cie, został najskuteczniejszym strzelcem imprezy. Odnotuj−
my, że najlepszym bramkarzem wybrano Marcina Wer−
szowca z Zandgruby. Marcin Podleśny

MKS zagrał jak na mistrzów przystało

Akcji „Nie śpimy−pomagamy” zorganizowanej przez Przy−
jaciół dla chorego na mukowiscydozę Jacka Janiela ciąg dal−
szy! W trakcie rozegranego w sobotę 8 lutego w Gimnazjum
im. Karola Miarki w Chełmie Śląskim Charytatywnego Tur−
nieju Siatkówki udało zebrać się ponad 2000 zł, która to kwo−
ta znacząco może przyczynić się do sfinansowania operacji
przeszczepu płuc u 19−letniego lędzinianina.

W siatkarskich zmaganiach najlepszy okazał się zespół:,,Na
Pełnej Fantazji”, drugie miejsce zajęła drużyna złożona z ucz−
niów Gimnazjum im. Karola Miarki w Chełmie Śląskim, na−
tomiast na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna „NIE
ŚPIMY – Pomagamy”, w skład której wszedł m.in sam Jacek.
Odnotujmy, że w rywalizacji wzięły także udział drużyny wo−
lontariuszek z Goławca i Chełmu Śląskiego.

Łącznie, do rozgrywki przystąpiło aż siedem drużyn z róż−
nych miejscowości naszego powiatu: OSP Chełm Śląski, Ucz−
niowie Chełm Śląski, Na pełnej fantazji, Mickiewicz, Wolon−
tariusze Chełm Śląski, Wolontariusze Goławiec, Nie śpimy –
Pomagamy. Najdłuższy i najbardziej zacięty mecz turnieju
rozegrał się pomiędzy Wolontariuszami Chełmu Śląskiego
oraz Goławca. Oba składy wzmocnili także nauczyciele wy−
chowania fizycznego. Ostatecznie, po walce na przewagi, zwy−
cięstwo na swoim koncie odnotowali przyjezdni z Goławca.

Odnotujmy, iż sukcesem organizacyjnym zakończyła się
także kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Młodzi Aktywni
w postaci zmagań komputerowych, bowiem w trakcie turnie−

ju gier konsolowych rozegranego w dniu 15 lutego w Zespo−
le Szkół w Goławcu zebrano prawie 1200 zł.

Tymczasem, na specjalnym subkoncie Jacka Janiela wi−
dnieje już ponad 43 tysiące złotych. Kolejnym etapem akcji
był koncert, jaki odbył się w dniu 23 lutego br. w katowickim
MegaClubie (przy ul. Żelaznej 15). Wystąpili w nim In Spe,
Axe Crazy, Kruk oraz Square Moon. Dochód z biletów –
w cenie 25 zł – zostanie w całości przeznaczony na pomoc
Jackowi. Informacji o szczegółach kolejnych przedsięwzięć
można szukać na facebook`owym profilu akcji. Marcin Podleśny

Wciąż grają dla Jacka

Jacek (trzeci od prawej) wraz z kolegami z zespołu.

Dawid Karlik w starciu z Łukaszem Samkiem z Pogoni.


