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Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja” życzą

Przewodnicząca Rady Miasta Burmistrz Miasta
Teresa Ciepły Wiesław Stambrowski

Nasz 1%
Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych

wyszła z kolejną inicjatywą wspierania lę−
dzińskich stowarzyszeń, osób i instytucji
z terenu miasta. 27, 28 i 29 marca 2013 ro−
ku powołując się na hasło „Lędzińska Fe−
deracja Przedsiębiorczych” oraz przekazu−
jąc 1 % podatku na rzecz Lędzińskiego Sto−
warzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospra−
wnych i Ich Rodzin, Gimnazjum z Oddzia−

łami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa
Morcinka (numery kont podajemy poniżej)
lub innej lędzińskiej organizacji, w Biurze
Rachunkowym w Lędzinach przy ul. Lę−
dzińskiej 175 będzie można bezpłatnie roz−
liczyć zeznanie roczne za rok 2012. − Od
początku istnienia staramy się działać w ra−
mach społecznej odpowiedzialności bizne−
su wspierając organizacje i placówki, które
aktywnie działają na rzecz społeczności na−
szego miasta i powiatu – mówi Marek

Bromboszcz, prezes Lędzińskiej Federacji
Przedsiębiorczych – Ich znakomite pomys−
ły i inicjatywy rozbijają się niejednokrotnie
o brak pieniędzy na realizację. Czasem
chodzi o naprawdę niewielkie środki. Liczy
się każda złotówka a tą akcją chcemy
wciągnąć szerokie grono ludzi w dzieło po−
mocy społecznikom. Im będzie nas więcej,
tym więcej świetnych rzeczy będzie się
działo w Lędzinach. Wierzę w wielką
sprawczą siłę naszego 1%.

Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

im. G. Morcinka 
43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 72, 

tel/ fax (32) 216-70-93, gim2led@interia.pl

Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

im. Gustawa Morcinka w Ledzinach
zawraca się z prośbą o przekazanie 

1% podatku na potrzeby szkoły 
zakup pomocy naukowych 

Nr KRS 
0000031762

Cel szczegółowy 1%
500000041540, 

Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

w Lędzinach
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Tegoroczna dopłata jest taka sama, jak
w ubiegłym roku, lecz niższa, niż dwa
i trzy lata temu. Wówczas było to odpo−
wiednio 2.01 zł i 3,21 zł brutto. Nie ozna−
cza to jednak, że miasto rezygnuje z dop−
łat do śmieci, a jedynie zmienia ich formę.

– W ubiegłym roku gmina przekazała
spółce „Partner” kwotę 2 200 600 zł, na
którą składa się 1 800 000 zł jako wkład
własny w projekt uporządkowania gospo−
darki ściekowej oraz dopłata do ścieków
w wysokości 400 600 zł. – wyjaśnia bur−
mistrz Wiesław Stambrowski – Jeżeli te
2 200 600 zł podzielimy przez ilość zrzu−
canych rocznie ścieków, wyjdzie 7,69 zł
dopłaty do 1m3. Gdyby miasto nie wspar−
ło „Partnera” w zeszłym roku wspomnia−
ną kwotą, to spółka musiałaby najprawdo−
podobniej wkalkulować ją w wysokość ta−
ryfy. W tym roku dla „Partnera” została
przewidziana kwota 2 mln 700 tys. zł. To
daje w przeliczeniu na 1m3 dopłatę 10
złotych i 84 groszy. 

– Na sesji marcowej Rada Miasta bę−
dzie najprawdopodobniej głosować nad
uchwałą o przystąpieniu Lędzin do nowe−
go programu – zapowiada natomiast Piotr
Buchta, prezes spółki „Partner” – Jest
możliwość uzyskania z Narodowego Fun−
duszu Ochrony Środowiska środków na
przyłącza odcinków kanalizacji od grani−
cy posesji do budynku. Władze miasta

podjęły w ubiegłym roku zobowiązanie
wobec mieszkańców w sprawie dopłat do
materiałów na przyłącza i projektów te−
chnicznych. Górna granica dopłaty wyno−
siła 1 425 zł, natomiast mieszkaniec był
zobowiązany wykonać przyłącze we
własnym zakresie. W tej chwili jest moż−
liwość uzyskania dotacji z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska do wyso−
kości 45% rzeczywistej wartości przyłą−
cza. Drugie 45% zapewniłaby gmina,
a mieszkaniec byłby zobowiązany do po−
krycia jedynie pozostałych 10 %. Jest to
rozwiązanie korzystne dla wszystkich, po−
nieważ pozyskane z Narodowego Fundu−

szu Ochrony Środowiska środki nie będą
wliczane do taryfy. Będziemy się spie−
szyć, aby wniosek o dofinansowanie zo−
stał złożony jak najszybciej. 

Razem z propozycjami taryf „Partner”
przedstawił wieloletni plan rozwoju i mo−
dernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wo−
dociągowych. Wśród najważniejszych za−
dań w latach 2013−2014 w ramach rozbu−
dowy i modernizacji sieci wodociągowej
przewiduje on budowę sieci wodociągo−
wej w rejonie osiedla Rotacyjnego i ośrod−
ka MZOZ przy ul. Pokoju oraz zabudowę
stacji hydroforowej podwyższającej ciś−
nienie na sieci północnej.

Nowe taryfy „Partnera”
8 złotych i 18 groszy brutto (czyli tyle samo, co w tyskim RPWiK) będzie od kwietnia kosztować klientów Przedsiębior−
stwa Gospodarki Komunalnej „Partner” metr sześcienny wody, a za odbiór ścieków zapłacimy „Partnerowi” brutto
7 złotych i 77 groszy. W cenie odbioru każdego metra sześciennego ścieków znajduje się finansowana z budżetu miasta
dopłata wysokości złotówki i czterdziestu groszy brutto. Uchwały w tej sprawie zapadły na lutowej sesji Rady Miasta. 

Budowa wodociągu na os. Rotacyjnym.

Wynajem lokali 
na Placu Farskim już niebawem

Na placu budowy trwają intensywne prace związane z dociepleniem budynku,
montażem instalacji, na zewnątrz wykonywana jest niecka fontanny oraz elementy
małej architektury a równocześnie opracowywany jest przetarg na wynajem pomie−
szczeń parteru w budynku przy placu, który zostanie ogłoszony w kwietniu. Pomie−
szczenia mają dogodną lokalizację, każde posiada bezpośrednie wyjście na płytę
rynku, wydzielony węzeł socjalno−sanitarny oraz odrębne opomiarowanie. Jedno
z pomieszczeń zaprojektowano na restaurację lub kawiarnię. Szczegółowe informa−
cje o przedmiocie najmu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lę−
dziny oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Zainteresowanych prosimy o śledzenie strony
internetowej www.ledziny.pl w zakładce Przetargi.

Nowe zasilanie dla „Zalewu”
Dobiega końca realizacja umowy zawartej w marcu 2011r. pomiędzy Vattenfall

Distribution Poland S. A (obecnie TAURON Dystrybucja GZE S. A) a Gminą Lę−
dziny o przyłączenie obiektów rekreacyjno−sportowych w Ośrodku „Zalew” wraz
ze stadionem i budynkiem klubu do sieci elektroenergetycznej. Wykonano już
część zasadniczą prac tj. montaż stacji transformatorowej oraz kabla zasilającego.
Obecnie trwają prace porządkowe oraz pomiary i sprawdzenia stacji. Po zakoń−
czeniu wszystkich niezbędnych procedur odbiorowych będzie można podłączyć
i zasilić cały ośrodek oraz wszelkie obiekty oraz urządzenia, które dopiero tu po−
wstaną.

POMÓŻMY SWOIM
Zwracamy się do wszystkich czytających te słowa 

o przekazanie 1% odpisu podatkowego za rok 2012 
na cele statutowe naszego stowarzyszenia.

„Cele statutowe” – to brzmi dla większości obco, 
a chodzi o pomoc niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym, 

zrzeszonym w naszym stowarzyszeniu.
Organizujemy dla nich różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne 
i integracyjne.  Chcemy także pomagać w zakupie niezbędnych 

do normalnego funkcjonowania protez.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Lędzin: 

niech lędziński 1% zostanie w Lędzinach!

Nasz nr KRS: 0000005834
Zarząd Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Z okazji 
Dnia Pracownika Służby Zdrowia
Oraz Światowego Dnia Zdrowia

Wszystkim pracownikom lędzińskiej służby zdrowia 
składam najlepsze życzenia. 
Życzę sukcesów zawodowych, 
realizacji wszystkich planów oraz  dalszego rozwoju. 
Niech codzienna praca i poświęcenie
dla społeczności Lędzin przyniesie 
Wam pomyślność  i satysfakcję zawodową.

Burmistrz Miasta Lędziny
Rada Miasta Lędziny
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Mieszkańcy Lędzin tłumnie towarzy−
szyli w ostatniej ziemskiej drodze zmar−
łej 14 lutego po ciężkiej chorobie 51−let−
niej nauczycielce Dorocie Natonik. Ce−
remonia pogrzebowa odbyła się 18 lute−
go w jej rodzinnej parafii pw. Chrystusa
Króla, a mszę odprawił kanonik ks. dr
Józef Przybyła, który podkreślił w homi−
lii, że Dorota Natonik konsekwentnie
postępowała zgodnie ze słowami św.
Pawła: Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie
umiera dla siebie. Swoje życie osobiste
i zawodowe ukierunkowała bowiem na
kształcenie i wychowywanie dzieci oraz
młodzieży. Zostanie zapamiętana w lę−
dzińskiej społeczności jako nauczycielka
z pasją.

Ks. dr Przybyła przypomniał jej syl−
wetkę i drogę zawodową, podziękował
też wszystkim uczestnikom mszy żałob−
nej, a zwłaszcza najbliższej rodzinie,
przyjaciołom i znajomym, koleżankom
i kolegom nauczycielom, byłym ucz−

niom i wychowankom oraz raz pocztom
sztandarowym z trzech lędzińskich
szkół: SP 1, G 1 i G 2, towarzyszących
zmarłej podczas całej ceremonii pogrze−
bowej. Zgodnie z życzeniem pani Doro−
ty urnę z prochami złożono w grobie jej
ojca na hołdunowskim cmentarzu para−
fialnym.

Dorota Natonik była absolwentką filo−
logii polskiej na Uniwersytecie Śląskim.
W latach 1983 – 1988 pracowała jako
nauczycielka języka polskiego w SP 30
w Tychach Lędzinach (obecnie SP 3),
następnie przez 11 lat była dyrektorem
SP 2 w Tychach Jaroszowicach, w latach
1997 – 2000 pracowała w SP 1 Lędziny
(w tym dwa lata na stanowisku wicedy−
rektor szkoły). Kolejne 11 lat zatrudnio−
na była w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
(w tym przez 10 lat na stanowisku wice−
dyrektora), a ostatnio w charakterze nau−
czycielki języka polskiego w Gimnaz−
jum nr 2 w Lędzinach. ml

Pożegnano Dorotę Natonik

14 kwietnia: wyprzedaż garażowa

Przypominamy, że w niedzielę 14
kwietnia w godzinach od 11.00 do 16.00
Targowisko Miejskie udostępni nieod−
płatnie zadaszony plac targowy wszy−
stkim chętnym do wzięcia udziału w wy−
przedaży garażowej czy, jak kto woli,
pchlim targu, gdzie będzie można wysta−
wić na sprzedaż lub zamianę nieużywane
już sprzęty i przedmioty codziennego
użytku. Wyprzedaże w założeniach mają
się odbywać raz w miesiącu w niedzielę
w stałych godzinach. W maju wypadnie
ona 12 dnia miesiąca a w czerwcu – 16.
Dlaczego niedziela? – To jeden z dwóch

wolnych dni u osób pracujących – wy−
jaśnia Ryszard Buchta, kierownik targo−
wiska – Jednak soboty mamy targowe,
więc na wyprzedaże zarezerwowaliśmy
niedziele.

Pomysł wyprzedaży zgłosiła jedna
z mieszkanek miasta, która zapropono−
wała, by miały one charakter tematy−
czny: sprzętu zimowego, dziecięcych
ubranek i akcesoriów, rowerów i moto−
rowerów, szkolny, sprzętu muzycznego,
nietrafionych prezentów i wiele innych.
Jeśli pomysł z wyprzedażami przypadnie
mieszkańcom do gustu, będzie można
myśleć o specjalizacji. Na początek moż−
na będzie wystawiać wszystko.

Organizatorzy Dni Lędzin 2013 
zapraszają 

lędzińskich przedsiębiorców chętnych do zaprezentowania się lub ustawie−

nia stoiska handlowego w dniu 16 czerwca 2013r. w godzinach od 13.00

do 22.00 na terenie Stawisk o składanie do 10 kwietnia br. ofert z poda−

niem reprezentowanej branży w Urzędzie Miasta Lędziny godzinach pracy,

I piętro, pokój 106.

4 marca w Urzędzie Miasta Lędziny odbyła się konferencja „Fenomen śląs−
kiej przedsiębiorczości” zorganizowana przez Starostę Bieruńsko−Lędzińskie−
go Bernarda Bednorza, Burmistrza Miasta Lędziny Wiesława Stambrowskie−
go oraz Radnego Sejmiku Śląskiego Piotra Czarnynogę. Relacja w kolejnym
numerze BIL „L−t!”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Piątek, szef
Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności Edward Urbańczyk
oraz przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Andrzej Zwoliń−
ski 28 lutego wzięli udział w zorganizowanym przez warszawską
Szkołę Administracji Samorządowej szkoleniu „Działalność kon−
trolna organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

– zadania i kompetencje komisji rewizyjnej, postępowanie abso−
lutoryjne”. Cała trójka biorąca udział w szkoleniu, nie tylko prze−
wodnicząca, pracuje w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i nowo
nabyta wiedza na pewno przyda się im już w najbliższej przyszło−
ści, bo na majową sesję zaplanowane zostało głosowanie nad 
udzieleniem burmistrzowi absolutorium za 2012 rok.

Radni się szkolą

Doroczne walne zebranie sprawoz−
dawcze OSP Lędziny, któremu prze−
wodniczył prezes zarządu Piotr Pa−
talong, odbyło się tradycyjnie w nie−
dzielne popołudnie, 3 marca. Lę−
dzińscy strażacy ochotnicy gościli
w swoim gronie między innymi sta−
rostę Bernarda Bednorza, pełniące−
go zarazem funkcję prezesa ZOP
ZOSP, wicestarostę Henryka Barci−
ka, wiceprzewodniczącego Rady Po−
wiatu, Marka Spyrę, będącego też
członkiem lędzińskiej OSP oraz ra−
dnego miejskiego Kazimierza Guta. 

Naczelnik Mariusz Drob przedstawił
sprawozdanie z działalności OSP Lędziny
w 2012 roku. W ubiegłym roku jej stan
osobowy zwiększył się o pięcioro człon−
ków i jednostka ta liczy aktualnie już 55
członków: 44 zwyczajnych, 4 honoro−
wych i 7 wspierających. Działają w niej 5−
osobowe drużyny pożarnicze kobiet
i dziewcząt oraz 6−osobowa drużyna
chłopców. W ubiegłym roku lędzińscy
strażacy ochotnicy wzięli udział w 278 ak−
cjach ratowniczych (o 57 więcej, niż w ro−
ku 2011), z czego 103 akcje, to gaszenie
pożarów, a 155 razy likwidowano miej−
scowe zagrożenia. Pod egidą lędzińskiej
jednostki funkcjonuje od lat Skat Klub
OSP Lędziny, obecnie 28−osobowy.

Sprawozdanie finansowe zaprezento−
wał skarbnik Stanisław Brzeskot, spra−
wozdanie komisji rewizyjnej odczytał To−
masz Jackowski, plan działalności lędziń−
skiej jednostki OSP na rok 2013 przedsta−
wił naczelnik Drob, po czym jednogłośnie
udzielono absolutorium zarządowi za
ubiegły rok. Starosta Bernard Bednorz
wręczył odznakę wzorowego strażaka
Grzegorzowi Patalongowi, a odznakę za
5−letnią wysługę strażacką Markowi Spy−
rze. Odznakę za 45−letnią wysługę stra−
żacką nieobecny na zebraniu Andrzej Wa−
not odbierze w najbliższym czasie. 

W trakcie dyskusji starosta Bednorz
i reprezentujący Państwową Straż Pożarną
w Tychach aspirant sztabowy Mariusz
Szafron podziękowali lędzińskim straża−
kom ochotnikom za dotychczasowe zaan−
gażowanie w pełnieniu swej ofiarnej służ−
by na rzecz lokalnej społeczności. Wypo−

wiedział się też w imieniu 4−osobowej de−
legacji nowego wydawnictwa „112 Tychy
– Tyskie Służby Ratownicze” jego po−
mysłodawca i redaktor naczelny Marcin
Paździorek, który poinformował zebra−
nych, że aktualnie przygotowywane są
wersje elektroniczna i papierowa czaso−
pisma „Nasza Straż Pożarna”. 

Ubiegłoroczna działalność OSP ma je−
dnak i ciemną stronę. Rośnie liczba fałszy−
wych alarmów, do których nasi ochotnicy
niepotrzebnie wyjeżdżają. W ubiegłym ro−
ku było ich aż 20. Nie wszyscy są też
dumni, że lędzińska OSP działa w Krajo−
wym Systemie Ratowniczo−Gaśniczym,
dzięki czemu niesie pomoc poszkodowa−
nym m. in. w wypadkach i pożarach
i otrzymuje środki na zakup sprzętu. Dla
niektórych mieszkańców to żadne argu−
menty i domagają się wycofania lędziń−
skiej jednostki z KSRG.Mirosław Leszczyk, mj

Ofiarna służba lędzińskich strażaków

Mówi skarbnik S. Brzeskot.
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W ostatnim czasie przybywa na uli−
cach miasta wałęsających się bez
opieki psów. Wyglądają na bezdom−
ne, ale najczęściej mają swoich wła−
ścicieli, tylko oni nie sprawują nad ni−
mi prawidłowej opieki.

Utrzymywanie zwierząt domowych nie
może być szkodliwe i uciążliwe dla in−
nych osób. Ważne jest by właściciele
zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach:
prowadzeniu psów poza swoimi posesja−
mi na smyczy, stałym dozorze nad psami
i innymi zwierzętami domowymi, nie
wprowadzaniu psów i innych zwierząt do
obiektów użyteczności publicznej w tym
na place zabaw, za wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych (lecznice itp.), usu−
waniu zanieczyszczeń pozostawionych
przez psy i inne zwierzęta w miejscach
publicznych.

Każdy kto utrzymuje zwierzę domowe,
ma też obowiązek zapewnić mu odpowie−
dnio duże pomieszczenie chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami atmos−
ferycznymi, z dostępem do światła dzien−
nego, odpowiednią karmę i stały dostęp do
wody. Uwięź, na której jest trzymane
zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry
ani go kaleczyć.

Obowiązki osób utrzymujących zwie−
rzęta domowe określa ustawa o ochronie
zwierząt oraz rozdział 6 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie
Lędziny (uchwała Rady Miasta Lędziny
nr XXXI/ 235/ 13 z dnia 31 stycznia 2013
r). Właściciele psów, którzy nie przestrze−
gają swoich obowiązków zgodnie z Ko−
deksem Wykroczeń ryzykują grzywnę do
500 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzę−
tom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem
gminy. Bezdomnym, czyli takim, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzuco−
ne przez człowieka i nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub opiekuna. 

O bezdomności psa nie świadczy jedy−
nie fakt, że zwierzę pojawia się bez opieki
człowieka w danej okolicy, bo np. w okre−
sie godowym całe watahy psów, które
uciekły z domu, potrafią „pilnować” nie−
ruchomości, na terenie której przebywa
suka. Niewskazane jest dokarmianie
w tym czasie wałęsających się psów ani
zgłaszanie w Urzędzie, że pies jest bez−
domny. Tym bardziej nie można ich za−
mykać na terenie swojej nieruchomości.
Zwierzę, nie dokarmiane w końcu samo
odejdzie i wróci do swojego właściciela.
Od mieszkańców, którzy zapewnili wałę−
sającemu się psu na terenie swojej nieru−
chomości schronienie oraz wyżywienie,
zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bez−
domnego nie będą przyjmowane. Należy
też pamiętać, że osoba przyjmująca psa do
swojego domu, zapewniająca mu opiekę
i wyżywienie, staje się jego właścicielem.
Nie można zapominać i o tym, że w więk−
szości przypadków „wałęsające się psy”,
choć mają właścicieli, szybko przyzwy−
czajają się do miejsca gdzie zapewniono
im wyżywienie. Postępując jednak w ten
sposób (tj. chwilowo przygarniając psa
i dożywiając go) odbiera mu się szansę
powrotu do domu.

W przypadkach faktycznej bezdomności
zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia
zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agre−
sywny i atakuje ludzi miasto interweniuje
zlecając wyłapanie zwierzęcia i odwiezie−
nie go do schroniska lub przekazania do ad−
opcji. Przypadki takie należy niezwłocznie
zgłaszać telefonicznie lub osobiście w go−
dzinach pracy Urzędu Miasta Lędziny do
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Szkód Górniczych lub Straży Miejskiej
Lędziny, po godzinach pracy Urzędu do
Policji. Przekazując zgłoszenie należy po−
dać swoje dane osobowe, miejsce przeby−
wania zwierzęcia oraz nr kontaktowy. 

Miasto, aby skutecznie podołać swym
obowiązkom, ponosi coraz wyższe koszty
które w stosunku do roku 2006 wzrosły
już czterokrotnie. W większości przypad−
ków to efekt ludzkiej nieodpowiedzialno−
ści. Dlatego bardzo ważne jest, by infor−
mować Policję lub Urząd Miasta Lędziny
o nieodpowiedzialnych właścicielach.
Miasto uniknie kosztów interwencji wete−
rynarza a pies – oddanie do schroniska.
Pamiętajmy, że zwierzę, jako istota żyją−
ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie
jest rzeczą. Człowiek jest mu winien po−
szanowanie, ochronę i opiekę.

Pieski los

Realizacja ustawowych obowiązków w poprzednich latach
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Z PRAC RADY MIASTA

Serdeczne podziękowania
Ks. Kan. Dr. Józefowi Przybyła, 

Ks. Rudolfowi Reszka, 
Lekarzom i pielęgniarkom, delegacjom, 

przyjaciołom, krewnym, 
kolegom i koleżankom, sąsiadom 

za okazane współczucie 
i udział w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Jerzego Janota
składają 

Żona i Synowie z Rodzinami 

Piękny gest artystów 
Występ Kabaretu Młodych Panów

z Rybnika gwarantuje pełną widownię
naszej sali widowiskowej. Tak też było
w sobotnie popołudnie, 16 lutego, gdy
grupa na zaproszenie Miejskiego Ośrod−
ka Kultury zaprezentowała u nas nowy
program kabaretowy pt. „Bezczelnie
młodzi”. Mało tego, ze względu na
ogromne zainteresowanie organizatorzy
zdecydowali się na dwa przedstawienia

w wykonaniu KMP. Artyści w zaskaku−
jący sposób odwdzięczyli się lędzinia−
nom za docenienie ich kunsztu. Cały do−
chód ze sprzedaży biletów na pierwszy
spektakl przekazali na ręce dyrektora
Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lę−
dzinach, Piotra Goja, z przeznaczeniem
dla dzieci – podopiecznych tego ośrod−
ka. Gest ten spotkał się z aplauzem wi−
dzów. ml

Kwartet muzyków z tyskiej orkiestry
kameralnej „Aukso” już trzykrotnie wy−
stępował z kameralnymi koncertami
w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej
przed jej czytelnikami, ale w sobotni
wieczór, 23 lutego, po raz pierwszy – na
zaproszenie dyrekcji Miejskiego Ośrod−
ka Kultury – zaprezentował się na scenie
sali widowiskowo−kinowej Piast szerszej
publiczności, już pod nazwa własną „So−
nos Kwartet”. Marcin Sidor – skrzypce,
Małgorzata Hlawsa – flet poprzeczny,

Ewa Sidor – altówka oraz Joanna Urbań−
ska−Miksztal – wiolonczela, zaprezento−
wali około 70−minutowy koncert muzyki
klasycznej, w tym utwory A. Vivaldiego,
J. S. Bacha, J. Brahmsa, V. Montiego
czy standard jazowy G. Gershwina, frag−
menty opery „Carmen” G. Bizeta itp.
Dyrektor MOK−u, Joanna Figura, po−
dziękowała gorąco nie tylko artystom,
ale także bibliotekarce Agnieszce Ku−
charewicz, która w ubiegłym roku zaini−
cjowała ich koncerty w MBP. ml

Pierwszy na dużej scenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Lędziny, informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Mia−
sta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, 43−143 Lędziny – na okres 21 dni, tj. od
01.03.2013 r. do 22.03.2013 r. – wywieszony został niżej wymieniony wykaz
nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny:
1. wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, przeznaczonej do od−

dania w najem w drodze przetargu:
lokal w pawilonie handlowym nr 1 przy ul. Fredry 10 w Lędzinach (da−
wna kawiarenka internetowa na targowisku)

– załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.467.2013 z dnia 01.03.2013 r.

Na początek zapowiadane sprawozdanie z pracy Rady Miasta za minionych

12 miesięcy. W 2012 roku odbyło się 13 sesji Rady, w tym 2 nadzwyczajne.

Podjęto 96 uchwał, w tym 57 jednogłośnie. Radni wysłuchali sprawozdań

z działalności wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, spółek miejskich,

a także m. in. raportów o stanie bezpieczeństwa w Lędzinach, letnim i zimowym

utrzymaniu dróg, organizacji wypoczynku dzieci zimą i latem, sprawozdań z prac

przy budowie kanalizacji. Zmienił się skład osobowy Rady: zmarłego Emila Piąt−

ka zastąpił Czesław Orzegowski. 

Komisja Infrastruktury odbyła 11 posiedzeń, w tym 5 wyjazdowych (do Bib−

lioteki Miejskiej i na budowę Placu Farskiego, dwukrotnie do Scholi Nostry, bu−

dynku MKS−u i do oczyszczalni „Ziemowit”) i zaopiniowała 41 projektów uchwał.

Gośćmi na posiedzeniach byli m. in. radni powiatowi i starosta bieruńsko−lę−

dziński. 

Komisja Ochrony Środowiska na 11 ubiegłorocznych posiedzeniach pode−

jmowała tematykę likwidacji niskiej emisji w Lędzinach, dotacji na przydomowe

oczyszczalnie ścieków, bezdomności zwierząt, zmian w gospodarowaniu odpa−

dami komunalnymi, szkód górniczych. Zmarłego E. Piątka na stanowisku prze−

wodniczącego komisji zastąpiła Anna Wójcik−Ścierska.

14 razy spotykali się w 2012 roku na posiedzeniach, także wyjazdowych, ra−

dni z Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy

Społecznej. Tematyką posiedzeń były m. in. ferie i wakacje w mieście, funkcjo−

nowanie miejskich instytucji kultury i pomocy społecznej, stan obiektów sporto−

wo−rekreacyjnych i placówek oświaty oraz opinie do projektów uchwał.

Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń podczas których pozytywnie zaopi−

niowała 11 sprawozdań i 12 protokołów z Sesji Rady Miasta, wydała 2 pozyty−

wne opinie do projektów uchwał, przeprowadziła pięć kontroli: Targowiska Miej−

skiego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble−

mów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Fi−

nansowego w zakresie egzekucji wierzytelności gminy z tytułu opłat za użytko−

wanie wieczyste, dzierżaw i najmu i podatku od nieruchomości. 

Aż 26 razy, łącznie z posiedzeniami połączonych komisji, obradowała

w 2012 roku Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności, wydając 141 opinii

i przyjmując 24 wnioski. Jej gośćmi byli m. in. starosta i radni powiatowi, a tak−

że mieszkańcy, którzy coraz liczniej uczestniczą w posiedzeniach. 

12 razy we własnym gronie i 5 razy na połączonych posiedzeniach spotkała

się natomiast Komisja Handlu, Usług, Komunikacji i Porządku Publicznego. Jej

członkowie wydali łącznie 50 opinii i przyjęli 14 wniosków. Komisja gościła na

posiedzeniach przedstawicieli Policji (w tym komendanta oraz naczelnika Wy−

działu Ruchu Drogowego), Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, doradcę burmistrza

ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, starostę i radnych powiatowych.

Na spotkaniach z władzami powiatu przedstawiano propozycje i wnioski doty−

czące poprawy ładu i porządku w mieście.

Co zaś do prac bieżących, Komisja Rewizyjna dokonała przed lutową sesją

kompleksowej kontroli realizacji uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere−

nie miasta w 2012 roku. Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności zaopinio−

wała zaproponowane przez PGK „Partner” taryfy na dostawę wody i odprowadza−

nie ścieków oraz inne projekty uchwał. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Re−

kreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przeanalizowała i oceniła informa−

cję dyrektora MZOZ Lędziny na temat funkcjonowania lędzińskich placówek służ−

by zdrowia i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie apelu do Ministerstwa Edu−

kacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej. Z kolei Komisja Handlu,

Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego m. in. oceniła stan bezpieczeń−

stwa przeciwpożarowego na terenie miasta. Komisja ds. Infrastruktury, której go−

ściem był starosta bieruńsko−lędziński, zajmowała się w lutym stanem dróg

gminnych i powiatowych i proponowanymi przez „Partnera” taryfami a Komisja

ds. Ochrony Środowiska przyjęła informację na temat realizacji Programu Likwi−

dacji Niskiej Emisji oraz sprawozdanie prezesa Kółka Rolniczego z działalności

za 2012 r. i planów na rok 2013. Ze sprawozdania prezesa wynika, że kółko

w coraz mniejszym stopniu koncentruje się na wspieraniu działalności rolniczej

swoich członków, a coraz większa jest jego rola w integracji środowiska poprzez

organizowanie wyjazdów integracyjnych i imprez, m. in. dożynek.

Na lutowej sesji Rady Miasta przyjęte zostały następujące uchwały: ws. po−

mocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego; zatwierdzenia wielo−

letniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyj−

nych w gminie Lędziny na lata 2013 – 2014 będących w posiadaniu Przedsię−

biorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”; zatwierdzenia taryfy dla zbiorowe−

go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lędzi−

ny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”; zmiany uchwały

Rady Miasta Lędziny w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzą−

cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny; zmiany uchwały Rady

Miasta Lędziny z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

oraz apelu do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji

oświatowej.

Przedsiębiorcze Lędziny
HHoobbbbyy,,  kkttóórree  ssttaałłoo  ssiięę  pprraaccąą

Maria i Bernard Kolny od 15 lat prowadzą znany w mieście
sklep z firanami. Oboje są rodowitymi lędzinianami, pani Ma−
ria pochodzi z Hołdunowa, a jej mąż z Ratusza, z największe−
go hołdunowskiego gospodarstwa rolnego. Zanim zostali
przedsiębiorcami, on pracował w kopalni, ona w rejestracji
przychodni rejonowej. Swoją pracę pani Maria wspomina bar−

dzo ciepło („lubiłam być między ludźmi, pomagać chorym”).
Losy rodziny tak się jednak potoczyły, że przeszła na wcześ−
niejszą emeryturę. Po 2 latach przepisy dotyczące wcześniej−
szych emerytur się zmieniły i Maria Kolny z dnia na dzień
z emerytki stała się bezrobotną.

– Z czwórką dzieci bez dochodu perspektywy były nieweso−
łe – wspomina – Nasunęła mi się jednak myśl, że moim hobby
są firanki, bez końca mogłam oglądać zachodnie katalogi, więc
może spróbowałabym otworzyć sklep z firanami.

Mąż pomysł podchwycił i przed świętami Bożego Narodze−
nia sklep – wtedy jeszcze na parterze domu – ruszył. Przed−
sięwzięcie okazało się trafione, firany od Kolnych szybko zys−
kały szerokie grono klientów. Całe szczęście, bo – jak przyzna−
je pani Maria – włożyli w niego wszystkie oszczędności.

– Dzisiaj nasz sklep mieści się już w osobnym lokalu, a my
oferujemy nie tylko firany, zasłony i karnisze, ale różne dodat−
ki związane z wystrojem wnętrz – mówi właścicielka. – Śląsk
słynie z czystych okien i pięknych firan, więc staramy się jak
możemy, żeby sprostać wymaganiom klientów.

A w dawnym sklepie pierwsze handlowe kroki stawia cór−
ka, tyle że w branży galanteryjnej dla pań. We wrześniu otwo−
rzyła swój salon z sukienkami i biżuterią.

Państwo Kolni nie ograniczają się do handlu, aranżują ró−
wnież wystrój wnętrz, szyją firany i zasłony na zamówienie,
a nawet sami je wieszają u klientów w domach, restauracjach,
instytucjach.

– Nie raz, nie dwa jeździmy z belami materiału do naszych
klientów, żeby na miejscu zrobić pomiary, dobrać wzory i ko−
lory – wyjaśnia pani Maria – Potem nasze krawcowe szyją za−
mówione dekoracje okien, a ja z mężem i córką zawozimy je
klientom. Bywa, że ja prasuję, a oni wieszają firany i zasłony. 

I dodaje: Mam w życiu szczęście robić to, co lubię. Lubiłam
przychodnię, sklep też lubię. Podobnie, jak mąż. A jak ktoś ro−
bi to, co lubi, to ma całe życie urlop. 

NNiiee  ttaakkiiee  pprraawwkkoo  ssttrraasszznnee

− Nowe egzaminy na prawo jazdy da się zdać – mówi z prze−
konaniem Grzegorz Szarowski, właściciel i instruktor lędziń−
skiej auto szkoły. I na potwierdzenie swoich słów przedstawia
z dumą Agatę Wójcik, bodaj pierwszą lędziniankę, która po−
myślnie przeszła część teoretyczną (jako jedna z 3 w 18−osobo−
wej grupie).− Do nowych testów podeszły cztery osoby z mojej
grupy, z tego dwie zaliczyły je w pierwszym podejściu, co wy−
daje się dobrym wynikiem – dodaje.

– Były zaskoczenia – przyznaje szczęśliwa Agata – W nowych
testach przybyło pytań związanych z techniką kierowania pojaz−
dem. Pytania w formie krótkich filmików też mogą zaskoczyć. Ale
już zakres wiedzy o zasadach ruchu drogowego jest chyba ten sam.
Mnie bardzo pomogły testy ćwiczebne, bo te właściwe są utajnio−
ne. Mogłam dzięki nim przećwiczyć nową formę egzaminowania.

Chociaż wiele się zmieniło w zasadach egzaminowania
z wiedzy teoretycznej, stare sposoby kształcenia przyszłych
kierowców – choć pewnych korekt niewątpliwie wymagają –
nieźle się sprawdzają.

– Nowe testy wymuszają myślenie, bieżącą analizę sytuacji
na drodze, samo wkuwanie testów nie wystarczy – ocenia pan
Grzegorz, który uczy przyszłych kierowców od 5 lat, a od 2012
roku prowadzi własną szkołę – Dlatego kursanci, instruktorzy
oraz wykładowcy muszą solidnie przyłożyć się do zajęć. Je−
stem belfrem z 25−letnim stażem, przez moje instruktorskie rę−
ce przeszło już 60 osób, z czego 25 przeprowadziłem przez ca−
ły kurs, więc umiem ocenić, kiedy grupa pracuje a kiedy jest
czas na przerwę. Robię też sprawdziany wiedzy, żeby upewnić
się, że wszystko dotarło do adresatów. 

Nauczycielskie nawyki Szarowskiego: żadnego skracania za−
jęć, tematów pobocznych, testy i sprawdziany praktyczne, mają
dobre strony. Poza oczywistą korzyścią, że kandydaci na kierow−
ców idą na egzaminy solidnie przygotowani, jest i taka, że kurs
teoretyczny da się skoncentrować bez uszczerbku dla wartości
merytorycznej do 3 weekendowych sesji piątkowo−sobotnich.

– Zdaję sobie sprawę, że kurs prawa jazdy jest dodatkowym
zajęciem oprócz nauki lub pracy zarobkowej i wielu innych obo−
wiązków – przyznaje pan Grzegorz – Dlatego skłonny jestem
poustalać dogodne terminy zajęć, podjechać po kursanta pod dom
czy pomóc mu w załatwieniu formalności i zgromadzeniu doku−
mentów przed rozpoczęciem kursu, łącznie z badaniami lekarski−
mi. Na kursie obowiązują jednak twarde zasady. Trzydzieści go−
dzin wykładów trzeba solidnie przepracować, w końcu ludzie
płacą za przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy, więc czuję
się w obowiązku wykonać to zadanie jak najlepiej.

– A kursantom radzę wierzyć we własne siły i zwalczać stres –
dodaje pani Agata – Bo nie taki diabeł straszny, jak go malują.

a
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a
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Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzinach
przypomina 

o kategorycznym zakazie wypalania traw na terenie Gminy Lędziny.
Zakaz ten podyktowany jest troską o wspólne dobro i bezpieczeństwo mieszkańców
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––  KKAALLEENNDDAARRIIUUMM  WWYYDDAARRZZEEŃŃ

26.06.2003 r. – Uchwała Nr LV/06/2003 Rady Miasta Lędziny w sprawie zmiany planu ogól−

nego zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny dla terenu położonego w północno−

wschodniej części dzielnicy Hołdunów. 

Przeznaczenie terenów: tereny aktywności gospodarczej o charakterze usługowo−przemysło−

wo−składowym, symbol planu PU oraz tereny obsługi komunikacyjnej, symbol planu KS.

30.10.2003 r. – Uchwała Nr LXXVIII/10/03 Rady Miasta Lędziny w sprawie przetargowej

sprzedaży nieruchomości położonej przy trasie szybkiego ruchu DK−1 /S−1/ w Lędzinach.

25.11.2003 r. – Zarządzenie Nr 0151/201/03 Burmistrza Miasta Lędziny w sprawie ogło−

szenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lędziny, przeznaczonych do zby−

cia.

6.02.2004 r. – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego kompleksu dzia−

łek podany do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM Lędziny

w dniach od 19.01.2004 do 6.02.2004 r., ogłoszenie w gazecie „Dziennik Zachodni” /przetar−

gi i komunikaty/ w dniu 19.01.2004 r. oraz /wydanie lokalne/ w dniu 21.01.2004 r., ogłosze−

nie w gazecie „Gazeta Wyborcza” w dniu 26.01.2004 r.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie zgłosił się żaden oferent.

29.03.2007 r. – Zarządzenie Nr 0151/87/07 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lędziny, a przeznaczonych do

zbycia. Wykaz wywieszono na tablice ogłoszeń UM Lędziny na okres 21 dni, tj. od 29.03.2007

r. do 19.04.2007 r.

14.09.2007 r. – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego kompleksu dzia−

łek podany do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM Lędziny

w dniach od 25.06.2007 do 14.09.2007 r., opublikowanie w „Gazecie Wyborczej” z dnia

26.06.2007 r. oraz w Biuletynie Informacyjnym Lędziny−Teraz z dnia 28.06.2007 r., zamieszcze−

nie na stronie internetowej UM Lędziny – w biuletynie informacji publicznej.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie zgłosił się żaden oferent.

29.11.2007 r. – Pismo firmy Drog−Bud sp. z o. o. z Częstochowy w sprawie ewentualnego

zakupu nieruchomości w północno−wschodniej części dzielnicy Hołdunów pomiędzy ul. Gwarków

a S−1.

12.12.2007 r. – Pismo firmy SISTEMA POLAND sp. z o. o. Tychy dotyczące zakupu przedmio−

towej nieruchomości.

14.03.2008 r. – Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego kompleksu dzia−

łek podany do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM Lędziny

w dniach od 7.01.2008 do 14.03.2008 r., opublikowanie w „Gazecie Wyborczej” z dnia

8.01.2008 r., zamieszczenie na stronie internetowej UM Lędziny – w biuletynie informacji publi−

cznej.

Zgłosił się jeden oferent – Drog−Bud sp. z o. o., który spełnił warunki przetargu, tj. w wymaga−

nym terminie wpłacił wadium w kwocie 250.000,00 zł, złożył oświadczenie o zapoznaniu się ze

stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, co do którego nie wnosi zastrzeżeń oraz oświad−

czenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji.

W wyniku przeprowadzonego przetargu firma Drog−Bud ustalona została jako nabywca nieru−

chomości.

4.07.2008r. – Zawarcie notarialnego aktu sprzedaży Drog−Budowi terenu za cenę 6 161 000

zł brutto

08.09.2008 r. – Firma Drog−Bud złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarun−

kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

23.09.2008 r. – Wniosek inwestora został przesłany do organów opiniujących (Starosta

Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) z prośbą o opi−

nię dotyczącą konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń na te−

renie całego miasta i na stronie internetowej miasta a Strony postępowania zostały poin−

formowane o wszczęciu postępowania oraz o swoich uprawnieniach w toczącym się postę−

powaniu

03.10.2008 r. – Starosta Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego wydał opinię o konieczności spo−

rządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

13.10.2008 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię o konieczności spo−

rządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

24.10.2008 r. – Burmistrz Miasta Lędziny wydał postanowienie o konieczności sporządzenia

raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w pełnym zakresie oraz podał do publicznej

wiadomości informację o wydanym postanowieniu (strona internetowa, BIP, tablice ogłoszeń na

terenie całego miasta)

29.10.2008 r. – pismo DROG−BUDu o odkup przez miasto terenu nabytego po przetargu umo−

wą z 4.07.2008r.

04.11.2008 r. – Zostało wniesione zażalenie na wydane postanowienie o konieczności spo−

rządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (zażalenie zostało wniesione przez

następujące osoby: Piotr Hachuła, Ewa Czarnynoga, Wiesław Ciesielski, Dominik Czudaj, To−

masz Mieszczok, Halina Resiak)

07.11.2008 r. – Burmistrz Miasta Lędziny wstrzymał postanowienie o konieczności sporządze−

nia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Katowicach

10.11.2008 r. – Burmistrz Miasta Lędziny podał do publicznej wiadomości informację

o wstrzymaniu wykonania postanowienia o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu

inwestycji na środowisko (tablice ogłoszeń, BIP, strona internetowa) a Strony postępowania zo−

stały zawiadomione o wniesionym zażaleniu

12.02.2009 r. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło postępowanie zażalenio−

we z wniosku Pana Wiesława Ciesielskiego, Pana Piotra Hachuły i Pani Haliny Resiak (SKO

uznało, że Wiesław Ciesielski, P. Hachuła i H. Resiak nie są stroną toczącego się postępo−

wania)

16.02.2009 r. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło postępowanie zażaleniowe

z wniosku Pana Dominika Czudaj, Pani Ewy Czarnynogi i Pana Tomasza Mieszczoka (SKO uzna−

ło, że Dominik Czudaj, Ewa Czarnynoga, Tomasz Mieszczok nie są stroną toczącego się postę−

powania)

18.02.2009 r. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło z urzędu postępowanie

w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta stwierdzającego konie−

czność sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

22.04. 2009 r. – Uchwała Nr XLV/315/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno−wscho−

dniej części dzielnicy Hołdunów. Rada Miasta Lędziny przystępuje do sporządzenia zmiany miej−

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno−wschodniej

części dzielnicy Hołdunów uchwalonego uchwałą Nr LV/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26

czerwca 2003 r.; w trakcie konsultacji firma Drog−Bud złożyła uwagi do proponowanych zmian,

jednak nie zostały one uwzględnione

27.04.2009 r. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność postanowienia

Burmistrza Miasta stwierdzającego konieczność sporządzenia w pełnym zakresie raportu o od−

działywaniu inwestycji na środowisko.

06.05.2009 r. – Burmistrz Miasta zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Burmi−

strza Miasta stwierdzającego konieczność sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziały−

waniu inwestycji na środowisko.

Szczęśliwy finał sprawy asfaltowni

Działka przy S1 w
Dobiegła końca sprawa asfaltowni,
która miała powstać w Hołdunowie
przy trasie S1. 28 lutego w Tychach
została podpisana w tej sprawie nota−
rialna ugoda ze spółką Drog−Bud.
Miasto zapłaciło firmie 5 milionów
900 tysięcy złotych netto: 5 810 000
złotych netto (do tej kwoty doliczony
zostanie podatek VAT wysokości
23%, ale miasto ma możliwości pra−
wne, by go odzyskać) za wykup dział−
ki oraz 97 886,96 złotych tytułem
zwrotu kosztów sądowych. 

Cena działki oszacowana została na
podstawie operatu szacunkowego, obe−
jmującego wartość gruntu oraz nakłady
poniesione przez Drog−Bud na ogrodzenie
terenu oraz nasadzenia. Warto także do−
dać, że w okresie od 2008 roku, kiedy spó−
łka nabyła teren w Lędzinach, do dnia za−
warcia wspomnianego aktu do kasy mia−
sta wpłynęło z tytułu podatku od nierucho−
mości i opłat za decyzje o wycince drzew
w sumie 326 334 złotych. 

Spółka odzyskała więc zainwestowane
środki a miasto – atrakcyjną działkę przy
drodze ekspresowej i ostateczną pewność,
że nie powstanie na niej przedsiębiorstwo,
którego obecności nie akceptują okoliczni
mieszkańcy. Nie mniej ważne z punktu
widzenia miasta jest, że udało się sprawę
załatwić polubownie i rozstać z firmą
w dobrej atmosferze.

Wcześniej, 29 listopada ubr. zapadł nie−
prawomocny wyrok Sądu Okręgowego
w Katowicach, zobowiązujący miasto do
odkupienia działki o powierzchni około
6 hektarów, za cenę 6 472 000 złotych net−
to plus odsetki za okres od 15 kwietnia
2011 roku do dnia zapłaty W sumie na
dzień 8 marca br., kiedy miasto zapłaciło
Drog−Budowi wynegocjowaną kwotę,
dług liczony według sądowego wyroku

wynosiłby około 10,5 miliona złotych
brutto. Rozliczenie VAT−u od wyroku,
w przeciwiestwie do umowy kupna, było−
by conajmniej trudne.

Przypomnijmy, że sprawa asfaltowni
rozpoczęła się pod koniec 2007 roku wraz
z pojawieniem się w mieście firmy z Lu−
bojenki. Spółka zainteresowana była kup−
nem terenów inwestycyjnych w mieście,
na których można by wybudować wyt−
wórnię asfaltu. Teren nieopodal Dycker−
hoffa takie warunki spełniał (łącznie
z określonym w 2003 roku przeznacze−
niem w planie zagospodarowania prze−
strzennego dla aktywności gospodarczej
o charakterze usługowo−przemysłowo−
składowym), zgodę na zbycie miejskiej
działki na wspomniane cele w tym samym
2003 roku wyraziła Rada IV kadencji. 

Przed pojawieniem się w mieście Drog−
Budu miasto dwukrotnie ogłaszało prze−
targi na zbycie terenu o którym mowa, nie
znalazł się jednak chętny nabywca. Kiedy
więc w Lędzinach pojawiła się zaintereso−
wana firma (a nawet dwie, bo początkowo
akces do zakupu gruntu zgłosiła także
SISTEMA POLAND), rozpisano przetarg
i latem 2008 roku została podpisana stoso−
wna umowa sprzedaży ziemi za 6 161 000
złotych brutto, z czego 5 050 000 wpłynę−
ło do kasy miasta. Nim jednak doszło do
przetargu, przedstawiciele Rady Miasta
poprzedniej kadencji pojechali do Lubo−
jenki by się przekonać naocznie, czy asfal−
townia DROG−BUDu nie jest uciążliwa
dla otoczenia. 

Jakkolwiek wspomniani przedstawicie−
le Rady niczego niepokojącego w asfalto−
wni się nie dopatrzyli, mieszkańcy Hołdu−
nowa cztery miesiące po podpisaniu umo−
wy podjęli protest. Powołali stowarzysze−
nie „Czyste Lędziny” i wymogli na wła−
dzach miasta zablokowanie inwestycji po−
przez zmianę planu zagospodarowania dla

terenu, na którym znajduje się działka
DROG−BUDU. Uchwała taka zapadła
ostatecznie na sesji Rady Miasta w czer−
wcu 2010 roku, więc spółka, która straciła
tym samym możliwość zrealizowania
swojej inwestycji, wystąpiła do sądu o od−
kupienie przez miasto terenu, na którym
asfaltownia nie mogła już powstać. 

Wcześniej jednak, bo już pod koniec
października 2008 roku, DROG−BUD
zwrócił się do miasta o odkupienie działki.

– Fakt, że Drog−Bud wystąpił z roszcze−
niem o wykup nieruchomości do miasta
nie przesądzał o jego zasadności, dopiero
wyrok sądu I instancji (nawet, jak w tym
przypadku, nieprawomocny) roszczenie to
uwiarygadniał i dawał podstawę do przy−
stąpienia do rozmów z władzami spółki na
temat wykupu. – wyjaśnia burmistrz –
Podjęcie negocjacji na tym etapie było ce−
lowe zwłaszcza z uwagi na fakt, że ryzyko
utrzymania w mocy wyroku przez sąd II
instancji oznaczałoby konieczność zapłaty

Edward Urbańczyk,
przewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów i Samorządności 

– Wydaje mi się, że jako przewodniczący Ko−
misji Budżetu, Finansów i Samorządności, nieja−
ko z urzędu, powinienem zająć stanowisko
w sprawie dyskusji nad uchwałą Rady o emisji
obligacji komunalnych gminy Lędziny. Wysokość
zadłużenia gminy Lędziny swobodnie mieści się
w ramach określonych w artykułach 169, 170
i 243 ustawy o finansach publicznych. W obliczu
wysokości tych wskaźników przyjęto daleko idący
wariant oszczędnościowy, polegający na mini−
malnym półtoraprocentowym wzroście docho−
dów, przyjęcie stosunkowo niskiej stałej kwoty
dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalne−
go oraz minimalnego, półprocentowego wzrostu
wydatków bieżących. Wysokość spłat rat kredy−
tów z lat ubiegłych w porównaniu z latami przy−
szłymi jest praktycznie identyczna. Nikt nie prote−
stował, że na obsługę programu tzw. niskiej emi−
sji, gmina zaciągnęła kredyt o łącznej wartości 15
milionów 74 tysięcy 908 złotych, a to właśnie ob−
sługa spłaty tego kredytu stanowi główne zadłu−
żenie gminy. W wyniku sprzedaży gruntów firmie
Drog−Bud do kasy miasta wpłynęło na czysto
5 milionów 50 tysięcy złotych, co miało bezpośre−
dni wpływ na wydatki inwestycyjne. Wydatki te
w latach 2001−2006 tylko z budżetu gminy, nie za−
pominając o środkach zewnętrznych tj. dotacjach
i środkach unijnych wyniosły 17 milionów 64 ty−
siące 63 złote, ale już w latach 2007−2012 – 29
milionów 104 tysiące 116 złotych, co daje wzrost
o ponad 12 milionów zł., czyli ponad 70%. Nie li−
czę tutaj wydatków na dopłatę do ścieków, która
w latach 2007−2012 wyniosła prawie 4 miliony
złotych. Nie rozumiem zarzutu, że jakoby nie po−
daje się na jaki cel będą przeznaczone pieniądze
z emisji obligacji. Artykuł 89 ustawy o finansach
publicznych mówi wyraźnie, że kredyty, pożyczki,
emisje papierów wartościowych przeznacza się

na pokrycie występującego w ciągu roku budżeto−
wego przejściowego deficytu, finansowanie pla−
nowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześ−
niejszych zobowiązań, wyprzedzające finansowa−
nie działań finansowych pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej.

Zatem zarzut, że nie chcemy ujawnić na co bę−
dą przeznaczone pieniądze z emisji obligacji jest
delikatnie mówiąc nietrafny. Pojawiają się
w prasie, na zasadzie domniemania jakieś wyli−
czenia, w których dowolnie żongluje się liczbami
nie znając ostatecznego rozwiązania. Operuje się
pojęciami takimi jak „rolowanie długu” nie
zwracając uwagi na fakt, że matematyczne udo−
wodnienie tego możliwe jest dopiero po wykona−
niu budżetu. Nie zwraca się również uwagi na za−
pis paragrafu 5 ustęp 4 uchwały o emisji obliga−
cji komunalnych który mówi, że, cytuję, „dopu−
szcza się możliwość rezygnacji z emisji niektó−
rych serii obligacji”. 

Eugeniusz Chrostek,
przewodniczący Handlu, Usług, 
Komunikacji, Ładu i Porządku 
Publicznego 

– W latach 2013 i 2014 wykorzystamy dwie
ostatnie transze pieniędzy Unii Europejskiej. Jest
to dofinansowanie budowy Placu Farskiego
i program przeciwdziałania wykluczeniu cyfro−
wemu w naszym mieście. Na te dwa lata przypa−
da największe obciążenie budżetu gminy. Po tych
latach zadłużenie miasta będzie na jeszcze bar−
dziej bezpiecznym poziomie, co pozwoli na za−
ciągnięcie ewentualnie nowej wierzytelności, któ−
rą będzie można przeznaczyć na realizację inwe−
stycji współfinansowanej przez Unię Europejską.
Mam tu na myśli inwestycje ekologiczne, nieu−
ciążliwe tak dla mieszkańców jak i środowiska,
być może nawet z uwzględnieniem partnerstwa
publiczno – prywatnego. Z chwilą odzyskania te−
renu po firmie, która nie wybuduje asfaltowni,

należy rozpocząć starania w celu jego zagospo−
darowania. Apeluję  o rozpoczęcie działań, w tym
lobbystyczno – marketingowych, by przywrócić
zainteresowanie inwestorów tym terenem.
Chciałbym nadmienić, że wzorem sąsiednich
gmin, można uatrakcyjnić ten teren korzystając
z połączenia kolejowego. Warto spróbować, być
może to dobry czas.

Kazimierz Gut, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 

– Aby zaciągnąć jakąkolwiek wierzytelność,
Burmistrz Miasta musi uzyskać zgodę Rady
Miasta, musi również wykazać przed Regional−
ną Izbą Obrachunkową oraz przyszłym wierzy−
cielem, że Gmina nie tylko posiada zdolność
kredytową, ale również zdolna jest wykonywać
swoje ustawowe zadania. Procentowy wskaźnik
zadłużenia do dochodów ogółem, w myśl arty−
kułu 170 ustawy o finansach publicznych nie
może przekroczyć 60%. Średnia wysokość tego
wskaźnika za lata 2007 – 2012, wyniosła
28,6%, natomiast średnia obejmująca lata
2013− 2021, czyli okres wykupu obligacji, wy−
nosi 27,8%, a więc jest o 0,8% mniejsza niż
w latach 2007− 2012. A jak przedstawia się na−
sze zadłużenie w świetle artykułu 169 starej
ustawy o finansach publicznych? Średnia war−
tość tego wskaźnika w latach 2007− 2012 wy−
niosła 5, 41 setnych procenta, a w latach 2013−
2021 planuje się wysokość tego wskaźnika na
8,24 setnych procenta. Następuje zatem wzrost
o 2, 83 setnych procenta, ale nadal znajdujemy
się poniżej 15% progu wyznaczonego ustawą.
Należy również pamiętać, że w planowaniu na
lata 2013− 2021 zastosowano daleko idącą po−
litykę ostrożnościową. Jest jeszcze jeden wskaź−
nik określony artykułem 243 nowej ustawy o fi−
nansach publicznych. Dopuszczalna wysokość
tego wskaźnika na 2013 rok wynosi 11,94 set−
nych procenta wobec planowanego wykazu 10,
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13.07.2009 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę Dominika Czu−

daj na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego umarzające postępowanie zaża−

leniowe z dnia 16.02.2009 r.

15.05.2009 r. – Pismo przewodniczącego Rady Miasta Lędziny do spółki Drog−Bud o przystą−

pieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z protestem

społecznym mieszkańców Lędzin

20.08.2009 r. – Stowarzyszenie Czyste Lędziny zgłasza swój udział jako strona w postępowa−

niu z wniosku Drog−Budu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali−

zację przedsięwzięcia.

26.08.2009 r. – Burmistrz Miasta wydał postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Czy−

ste Lędziny do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wniosku Drog−Bud o wyda−

nie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

09.11.2009 r. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło o niedopuszczalności wnios−

ku `o ponowne rozpatrzenie sprawy.

10.12.2009 r. – Burmistrz Miasta składa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwi−

cach skargę na postanowienie SKO stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpa−

trzenie

20.01.2010 r. – Burmistrz Miasta wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania z uwa−

gi na konieczność rozpatrzenia skargi przez WSA w Gliwicach

27.01.2010 r. – Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o odrzu−

ceniu skargi

28.04.2010 r. – Postanowienie Burmistrza Miasta o podjęciu zawieszonego postępowania

oraz Obwieszczenie Burmistrza Miasta o w/w postanowieniu

30 czerwca 2010 r. – Uchwała Nr LXII/421/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno−wschodniej części

dzielnicy Hołdunów w Lędzinach.

14.10.2010 r. – Wniosek Drog−Budu o wykupienie nieruchomości w związku z zapisami ustawy Pra−

wo zagospodarowania przestrzennego: „Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo je−

go zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych−

czasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik

wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy odszkodowania za poniesio−

ną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części”.

3.12.2010 r. – Zawarcie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży terenu przy trasie S1 po−

między Drog−Budem a prywatnym przedsiębiorcą; warunkiem sprzedaży była wpłata do

7.12.2010r. zaliczki wysokości 500 tys. zł netto na konto Drog−Budu i zapłata całej kwoty okreś−

lonej w umowie do 29.12.2010r. Do transakcji nie doszło, bo przedsiębiorca nie dotrzymał w/w

warunków umowy

5.04.2011 r. – Burmistrz uznaje wniosek Drog−Bud za bezzasadny argumentując m. in., że pro−

dukcja mas bitumicznych nie jest najważniejszym przedmiotem działalności spółki, więc mimo

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego może ona nadal wykorzystywać tę nierucho−

mość do innych celów.

9.08.2011 r. – Pozew Drog−Budu przeciwko Gminie Lędziny o zobowiązanie miasta do złoże−

nia oświadczenia w przedmiocie nabycia od spółki nieruchomości przy drodze S1

24.11.2011 r. – Decyzja Burmistrza Miasta odmawiająca ustalenia środowiskowych uwa−

runkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oraz Obwieszczenie Burmistrza Miasta o w/w

decyzji 

29.11.2012 r. – Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego zobowiązujący miasto do złożenia

oświadczenia woli, że odkupi ono od Drog−Budu prawo własności nieruchomości za cenę brut−

to 7 960 550 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty za okres od 15 kwietnia 2011ro−

ku do dnia zapłaty oraz 97 886,96 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu poniesionych przez

Drog−Bud

31.01.2013 r. – Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miasta Lędziny w sprawie emisji obligacji ko−

munalnych

28.02.2013 r. – Notarialna umowa sprzedaży i ugoda pomiędzy miastem i Drog−Budem, zgo−

dnie z którą gmina Lędziny zobowiązuje się do zakupu nieruchomości od spółki za kwotę 5 810

000 złotych netto w terminie do 14 marca 2013r. oraz zapłaty poniesionych przez nią kosztów

procesu w kwocie 97 886,96 zł

8.03.2013 r. – zapłata Drog−Budowi wynegocjowanej kwoty, co zgodnie postanowieniami pod−

pisanej ugody wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia

wraca do miasta

spółce Drog−Bud znacznie większej kwo−
ty (choćby z tytułu odsetek rosnących
z każdym dniem), niż wynikająca z zawar−
tej ugody. 

Odkup nieruchomości od Drog−Budu
w 2008 roku byłby uzasadniony, gdyby
gmina zamierzała na jej terenie realizować
zadania własne, określone w ustawie o sa−
morządzie gminnym albo o gospodarce
nieruchomościami, a nie posiadałaby in−
nych nieruchomości, które mogłaby prze−
znaczyć na ten cel.

Lędziny mają jednak sporo własnych
nieruchomości. Na dodatek do zadań gmi−
ny nie należy budowanie obiektów prze−
mysłowych czy handlowych, dla których
ten teren jest przeznaczony zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zarówno z 2003 roku, jak
zmienionym w 2010 roku, który wyłączał
możliwość realizowania jedynie niektó−
rych inwestycji znacząco oddziałujących
na środowisko. Mimo więc, że do rozwią−

zania sprawy asfaltowni wiodła długa
i wyboista droga, trudno było o inny sce−
nariusz, a finał okazał się dla miasta bar−
dzo szczęśliwy.

– Odzyskanie gruntu przez miasto
a pieniędzy przez spółkę w zaistniałej sy−
tuacji jest chyba najlepszym z możliwych
rozwiązań – uważa burmistrz Wiesław
Stambrowski – Zdaję sobie sprawę, że tro−
chę trwało, zanim oficjalnie zabrałem głos
w tej sprawie, ale dla mnie absolutnym
priorytetem było uzyskanie jak najlep−
szych warunków odkupu ziemi należącej
do DROG−BUDU. Szum i spekulacje wo−
kół tak ważnej dla miasta sprawy, kiedy
ważą się jej losy, były zbędne.

Także radni, którzy wiedzieli o wyroku
i planie ugody, starali się w żaden sposób
sytuacji nie nagłaśniać i nie komentować,
by w interesie miasta nie zaszkodzić toczą−
cym się negocjacjom. Dlatego na ostatniej
sesji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Krystyna Piątek z oburze−
niem pytała burmistrza o okoliczności wy−
cieku treści wyroku do „Dziennika Zacho−
dniego”, przytoczonego we fragmentach
w liście anonimowego czytelnika.

– Nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Sentencję oprócz mnie znały jedynie czte−
ry osoby w urzędzie, które były zaangażo−
wane w proces z Drog−Budem i później−
sze negocjacje, ale nie podejrzewałbym
nikogo z tego grona – wyjaśnił burmistrz
– Poza tym o kserokopię wyroku wystąpi−
li do mnie jedynie radna Krystyna Wróbel
i jeden z mieszkańców. Radnej treść wy−
roku już przekazaliśmy a mieszkaniec
swoją kopię otrzyma w najbliższym cza−
sie.

Pieniądze na odkupienie działki od spó−
łki DROG−BUD pochodzą z gminnych
obligacji.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie−
my mogli środki uzyskać szybko, a wykup

obligacji odroczyć w czasie – wyjaśnia
burmistrz – To ważne ze względu na duże
inwestycje, jakie w tej chwili prowadzi lub
planuje miasto: budowa kanalizacji, Placu
Farskiego, nowej siedziby dla Przedszkola
nr 1. Kiedy je zakończymy, będzie można
skupić się na wykupach obligacji. No i bę−
dziemy mieć atrakcyjną działkę, na którą
w każdej chwili może znaleźć się kupiec.

Regionalna Izba Obrachunkowa, która
musiała wydać opinię o finansowej kon−
dycji miasta oraz jego zdolności do wypu−
szczenia, a następnie wykupu obligacji,
potrzebowała na decyzję zaledwie dwa
dni. Dlatego niespełna półtora miesiąca po
podjęciu uchwały o emisji obligacji na
koncie DROG−BUDU znalazła się wyne−
gocjowana kwota, a w dokumentacji spra−
wy asfaltowni – kończąca definitywnie te−
mat ugoda.

– Na poprzedniej sesji Radni usłyszeli
kilka przykrych słów – skomentowała na
lutowej sesji przewodnicząca Rady Miasta
Teresa Ciepły – Dziś okazało się, że trze−
ba było poczekać i uwierzyć burmistrzowi
miasta, który zapewniał, że trwają nego−
cjacje w tej sprawie. Wypowiedzi mie−
szkańców z poprzedniej sesji wskazują, iż
niektórzy nie potrafią uzbroić się w cier−
pliwość i wolą oskarżać radnych o brak
dbałości o interesy mieszkańców oraz
brak informacji dotyczących rozmów
przeprowadzanych z firmą Drog− Bud za−
pominając, że negocjacje mają swoje za−
sady i że ostatnią sprawą powinno być re−
lacjonowanie ich przebiegu. 

Dodała również, że wiadomo już dla−
czego radni nie podjęli dyskusji z
oskarżycielami na poprzedniej sesji. 

– Mam jednak nadzieję, iż zaangażowa−
nie tych mieszkańców w sprawy miasta
jest trwałe i liczę na współpracę dla dobra
mieszkańców Lędzin – zakończyła prze−
wodnicząca.

28 setnych procenta. Jak widzimy wysokość na−
szego zadłużenia swobodnie mieści się w usta−
wowych ramach. Czy oznacza to, że możemy lek−
ceważyć sobie ewentualne zagrożenia? Oczywi−
ście, że nie! Największym zagrożeniem jest spo−
wolnienie gospodarcze albo recesja oraz niesta−
bilność prawa, polegająca na jego różnych moż−
liwościach interpretacyjnych. Przypomnę, że nie
wszystkie pieniądze przeznaczone będą na wy−
kup działki od firmy Drog− Bud. Znaczna ich
część będzie przeznaczona na inwestycje. A kto
ma rozruszać gospodarkę krajową jak nie właś−
nie samorządy, które są największym w państwie
pracodawcą? Zaciąganie bezpiecznych zobo−
wiązań finansowych przez jednostki samorządu
terytorialnego, może być doskonałym instrumen−
tem polityki rozwojowej i zarazem instrumentem
dyscyplinującym politykę finansową, dotyczącą
relacji dochodów do wydatków. I właśnie stałe
pilnowanie tej zasady to podstawowa rola Bur−
mistrza i Rady! Spróbuję przedstawić dobre i złe
strony sytuacji, w której aktualnie się znajduje−
my. Dobre strony to:

a) odzyskanie atrakcyjnego gruntu praktycznie
bez strat finansowych

b) pozyskanie pieniądza inwestycyjnego
c) nowy przychylny dla inwestorów i bezpie−

czny dla ludności plan zagospodarowania prze−
strzennego

d) dobrze wybrany czas na ostateczne rozwią−
zanie sprawy

e) konsolidacja prawie wszystkich radnych wo−
kół sposobu rozwiązania bardzo ważnego proble−
mu Gminy

Złe strony:
a) wierzytelność trzeba spłacić
b) oddanie pola i możliwości do wszelkiego ro−

dzaju manipulacji psujących wizerunek Gminy
Odpowiedzmy sobie na proste pytanie, czy

myśmy tą batalię wygrali? Ja odpowiadam, że nie!
Ale odpowiem również, żeśmy jej nie przegrali!
Uważam, że jest to tak zwany remis ze wskaza−

niem. A ile jest warte to wskazanie? Jego wartość,
to wartość inwestycji poczynionych w latach
2007− 2012, takich jak:

1. Nowo wybudowane ulice: Podgórna, Pal−
mowa, Długosza, Matki Boskiej Różańcowej

2. Budowa targowiska miejskiego.
3. Modernizacja wraz z chodnikami ulic Lę−

dzińskiej, Pokoju, Fredry.
4. Modernizacja i budowa chodników wzdłuż

Hołdunowskiej, Gwarków, Wygody.
5. Modernizacja i budowa kanalizacji ulic:

Reymonta, Lędzińskiej, Paderewskiego, Fredry.
6. Termomodernizacja lub wymiana okien

w wszystkich lędzińskich szkołach.
7. Wybudowanie trzech nowoczesnych boisk

szkolnych.
8. Kapitalny remont przedszkola w Hołduno−

wie i budowa nowego w Lędzinach.
9. Systematyczne zagospodarowywanie Zale−

wu.
10. Budowa Placu Farskiego.
11. Rewitalizacja zabytkowego budynku probo−

stwa w Lędzinach na bibliotekę.
12. Realizacja programu zwalczania tzw. nis−

kiej emisji.
13. Budowa lub modernizacja wodociągów.
14. Modernizacja bądź budowa oświetlenia

ulic: Lędzińska, Pokoju, Fredry.
15. Budowa placu zabaw w poszczególnych

dzielnicach.
16. Budowa mieszkań socjalnych.
17. Inwestycje w kulturę i oświatę.
Wszystkie te przedsięwzięcia zostały wykonane

w piątej i zaledwie połowie szóstej kadencji. I nap−
rawdę, trzeba wyjątkowej złośliwości, żeby nie do−
strzegać ich wagi dla rozwoju Lędzin. 

Halina Resiak,
radna RM i członek stowarzyszenia
„Czyste Lędziny” 

– Burmistrzowi miasta należą się gratulacje
oraz podziękowała za korzystne zakończenie spra−

wy z Drog−Budem dla Gminy i mieszkańców,
szczególnie Hołdunowa. Podziękowania należą
się również osobom, które pomagały burmistrzowi
podczas trwania negocjacji. Jako członek stowa−
rzyszenia cieszyłam się, że miasto odkupi działkę
od Drog−Budu, ale jako mieszkankę Lędzin mar−
twiła mnie kwota, którą Gmina musiałaby zapła−
cić na podstawie wyroku. 

Zdzisław Nowak,
prezes zarządu spółki Drog−Bud 

– Zawsze uważałem, że trzeba się dogadywać.
Na ugodzie z miastem nie zarobiliśmy, ale i nie
straciliśmy. Nie musieliśmy, rzecz jasna, godzić
się na jakiekolwiek rozmowy, można było czekać
jeszcze pół roku czy rok i uzyskać od miasta zna−
cznie większą kwotę, niż zapisana w ugodzie. Nie
ukrywam, że inni członkowie zarządu skłaniali
się ku takiemu scenariuszowi, ale ja nie chciałem
robić miastu krzywdy, a spółki wikłać w dalsze
postępowania sądowe, potem być może komorni−
cze. Okazuje się, że mam gołębie serce (uś−
miech). Dziś sprawę mamy zamkniętą a pienią−
dze na koncie. Rozstrzygnięcie jest w wymiarze
finansowym dla miasta korzystne, ale w Lędzi−
nach nie powstaną nowe miejsca pracy, do kasy
nie wpłyną podatki. Wiadomo też, że samorządy
mogą zwykle liczyć na lokalnych przedsiębior−
ców i od nas miasto również mogłoby coś dodat−
kowo uzyskać, na przykład wsparcie w inwesty−
cjach drogowych na terenie gminy. Potrzeba by−
ło jednak większej odwagi i konsekwencji, żeby
nie ulegać naciskom osób kierujących się często
głównie emocjami, a nie racjonalnymi przesłan−
kami Obok naszej byłej działki stoi od lat Dycker−
hoff, producent cementu, betonu i mieszanek bu−
dowlanych. Oni w procesie produkcji kruszą ce−
ment, a my asfalt. I my i oni musimy spełnić
określone normy oddziaływania na środowisko,
więc jaka jest różnica? Można było o tym spokoj−
nie porozmawiać, przecież przedstawiciele Rady
Miasta wizytowali nasz zakład i mieli swoje ob−

serwacje, ale jedyne spotkanie z mieszkańcami,
w jakim uczestniczyłem miało raczej charakter
wiecu odbywanego w świetle kamer i obecności
mediów. W takich warunkach poważnie rozma−
wiać się nie da. Rolą miast jest tworzenie miejsc
pracy dla mieszkańców, a to my, przedsiębiorcy
głównie je tworzymy. Lędziny nie skorzystały
z okazji. O nowego inwestora też może być trud−
no, bo na rynku nieruchomości panuje zastój.
Może bezrobocie nie osiągnęło jeszcze takiego
poziomu, żeby ludzie zaczęli doceniać każde no−
we miejsce pracy?

Tomasz Renz,
prezes stowarzyszenia „Czyste Lędziny” 

– Sprzeciw mieszkańców wobec budowy asfal−
towni w Lędzinach zakończył się sukcesem.
Ostatniego lutego miasto podpisało akt notarial−
ny o odkupie gruntu firmy Drog−Bud, na którym
miała zostać wybudowana asfaltownia. Cieszę
się bardzo, że problem został rozwiązany w ten
sposób, szkoda tylko, że trwało to tak długo i ko−
nieczne okazało się angażowanie wymiaru spra−
wiedliwości. Niemniej społeczność lokalna je−
dnoznacznie pokazała, że jest suwerenem a wła−
dza wybieralna realizuje ich wolę. Nie wolno ni−
czego robić wbrew ludziom. Na zimno mogę ró−
wnież ocenić, iż miasto powinno dużo ostrożniej
podchodzić do inwestycji na swoim terenie. Wia−
domym jest, że są inwestycje uciążliwe czy wręcz
niepożądane, ale są też takie które budzą strach.
Dlatego należy rozmawiać z ludźmi przed podję−
ciem decyzji, które mogą być kontrowersyjne.
Szkoda, że Burmistrz i Radni poprzedniej kaden−
cji nie podeszli do tematu w ten sposób. Mamy,
jako miasto, wiele szczęścia, że Drog−Bud grał
fair−play i w momencie kiedy uznał, że protesty
społeczne uniemożliwią mu budowę asfaltowni
szukał sposobu na odzyskanie zainwestowanych
pieniędzy. Mamy szczęście, iż inwestor poszedł
na daleko idące ustępstwa, dzięki czemu nie mu−
simy płacić zasądzonych kwot. Włodarze miasta

muszą jednak pamiętać, iż nie zawsze fortuna bę−
dzie nam sprzyjać. Osobiście żałuję, iż miasto nie
przyjęło propozycji odkupu gruntu, kiedy ona
padła, przez co cały temat trwał prawie 5 lat. Zo−
stały poniesione koszty związane ze zmianą pla−
nu zagospodarowania przestrzennego, postępo−
waniem sądowym i było ryzyko zapłaty wysokie−
go odszkodowania. Chciałbym przypomnieć, iż
to właśnie Stowarzyszenie Czyste Lędziny jako
pierwsze wykazało, iż jedynym skutecznym i pe−
wnym sposobem zablokowania tej inwestycji jest
zmiana planu zagospodarowania. Osoby działa−
jące w Stowarzyszeniu to osoby przedsiębiorcze,
które mają pełną świadomość zasad funkcjono−
wania gospodarki rynkowej. Dlatego wspieramy
każdą działalność inwestycyjną na naszym tere−
nie. Wielokrotnie podczas rozmów z Prezesem
Zdzisławem Nowakiem z Drog−Budu propono−
waliśmy inne wykorzystanie terenu przy S−1: ja−
ko zaplecze techniczne czy też bazę sprzętową, je−
dnak nie takie były potrzeby firmy. Mamy nadzie−
ję, że miasto Lędziny wraz z prywatnymi właści−
cielami działek na terenach od S1 do Starej Gaci
będzie potrafiło stworzyć w tym miejscu strefę
przemysłową, która pozwoli na rozwój miasta
i da pracę naszym mieszkańcom, bez uszczerbku
dla środowiska naturalnego. Stowarzyszenie
w dalszym ciągu będzie działać na rzecz Lędzin.
Będziemy aktywnie obserwować działania władz
miasta, abyśmy z czystym sumieniem mogli pole−
cać naszą gminę jako przyjazne miejsce do mie−
szkania. W obecnej kadencji Stowarzyszenie
współpracuje z Burmistrzem poprzez swoich Ra−
dnych. Muszę przyznać, iż moja ocena działań
Burmistrza i Rady w zakresie ochrony środowis−
ka w połowie kadencji jest wysoka. Sposób przy−
gotowania i prowadzenia budowy kanalizacji jest
zadowalający. Nie pokazały się też żadne nowe
czynniki mogące w sposób znaczący oddziaływać
na środowisko a partnerska współpraca z KWK
Ziemowit pozwala optymistycznie patrzeć
w przyszłość.

Głosy w sprawie asfaltowni
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W otaczającym nas świecie coraz czę−
ściej słyszymy o przemocy w rodzi−
nach, czytamy na łamach gazet zwie−
rzenia publicznie znanych osób, które
odważyły się przyznać, że doznały
przemocy w rodzinie i są jej ofiarami.
Choć świadome, znane i funkcjonują−
ce w otoczeniu osób mających szerokie
możliwości, skrywały osobiste tragedie
przez długi czas. Dlaczego? Dlaczego,
mimo, że tak wiele o tym się mówi,
przemoc nadal jest skrzętnie ukrywa−
na, a powody jej stosowania w oczach
większości osób doznających przemo−
cy znajdują uzasadnienie?

Popatrzmy jak wygląda to z punktu wi−
dzenia przedstawicieli różnych profesji pra−
cujących z osobami dotkniętymi przemocą.

Rodzinę Pani Karoliny często odwiedza
kurator sądowy. W pracy z Panią Karoliną
uzyskał informacje, do czego w jej przy−
padku doprowadził długi okres nie uja−
wniania przemocy. Mąż Pani Karoliny
przez wiele lat znęcał się nad nią fizycznie
i psychicznie. Bił, popychał, wyzywał,
wmawiał, że jest głupia, że w życiu sama
sobie nie poradzi. Pani Karolina pokornie
znosiła wszystkie krzywdy. Czyniła tak
z przekonania, że taką postawą ochroni
swoje dzieci. Bała się odejść od męża, uja−
wnić problemy i zacząć życie od nowa.
Uwierzyła w to co wmawiał jej mąż. Mia−
ła poczucie winy za sytuację w rodzinie.
Chcąc zapewnić dzieciom niezbędne wa−
runki do prawidłowego funkcjonowania
ukrywała przemoc nawet przed nimi. Poni−
żające ją zachowania męża w obecności
dzieci, obracała w żart. Odizolowała się od
rodziny i znajomych, aby nie prowokować
partnera. Wszelkie działania podporządko−
wała jego potrzebom. W sytuacji ostrych
aktów przemocy usprawiedliwiała męża
przed dziećmi, mówiła ojciec że ma trud−
ną, stresującą pracę, że ciężko pracuje dla
dobra ich rodziny. Przez wiele lat postępo−
wała wbrew swoim przekonaniom. Czeka−
ła aż dzieci dorosną. Wierzyła w obietnice
męża, który zapewniał, że będą szczęśliwi,
że się zmieni. Szybko zapominała o złych
zdarzeniach, bo partner obiecywał, zape−
wniał, wyznawał miłość. Żyła nadzieją na
spełnienie obietnic, które jej dawał, a któ−
rych nigdy nie spełnił. Była przekonana, że
mąż też wymaga pomocy, nie potrafi ina−

czej żyć. Przecież człowiek bliski i rozum−
ny nie czerpie przyjemności i satysfakcji
z obserwacji czyjegoś bólu i strachu –
myślała.

Ujawnienie przemocy wzbudziło zdzi−
wienie wśród rodziny i znajomych. Na ze−
wnątrz Karolina i jej mąż byli dobrze po−
strzegani przez otoczenie. Mąż zawsze kre−
ował się na dobrego męża i ojca. Posiadał
środki finansowe, dzięki którym zaspokajał
potrzeby rodziny i dzięki którym zaskarbiał
sobie miłość dzieci. Prawda o życiu Pani
Karoliny zaszokowała bliskich i znajo−
mych, ale również wzbudziła zdziwienie,
że tak długo można było znosić przemoc. 

Pani Karolina po kilkunastu latach utrzy−
mywania w tajemnicy swoich cierpień do−
chodzi do wniosku, iż ukrywanie przemocy
nie jest dobre. Teraz dręczy ją poczucie, iż
straciła wszystko, zmarnowała życie. Przy−
znaje sama przed sobą, że jej małżeństwo
było pomyłką. Zawsze podporządkowana
mężowi, nie zrealizowała własnych planów
i marzeń, straciła przyjaciół i znajomych.
Swoim niezdecydowaniem i brakiem
odwagi, aby powiedzieć „dość”, skrzyw−
dziła nie tylko siebie, ale także dzieci. Nie
dała właściwego przykładu i oparcia swoim
dzieciom. Dzieci dorastające w atmosferze
pełnej napięć, mają niskie poczucie własnej
wartości. Nie potrafią stawiać w dorosłym
życiu granic innym. Nie zawsze potrafią
realnie ocenić sytuację. Karolina boi się, że
może je spotkać to samo. Dzisiaj Karolina
wie, że przerwać spiralę przemocy jest
trudno. Między ofiarą a sprawcą tworzy się
specyficzna więź, swoiste uzależnienie.
W związku pełnym emocji, osoba poddana
przemocy żyje w ciągłym lęku, nie ma po−
czucia własnej wartości i siły, aby rozpo−
cząć wszystko od nowa. A jednak znalazła
w sobie tę siłę i dzisiaj jest przekonana, że
trzeba działać, trzeba ratować to co da się
uratować, że wczesna reakcja może urato−
wać związek i dzieci oraz, że stosowanie
przemocy jest wyłącznie wyrażaniem bra−
ku argumentów. Zdecydowała się na uja−
wnienie prawdy, bowiem wierzy, iż będzie
to przestrogą dla innych osób poddawa−
nych przemocy, cierpiących, przeżywają−
cych lęk, smutek i izolację. Swoim przykła−
dem przestrzega inne osoby, aby nie ukry−
wały trwającej przemocy, która doprowa−
dza do degradacji życia wszystkich domo−
wników. 

O przemocy 
należy mówić (cz. 1)

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Lę−
dziny przejmie odpowiedzialność za odbiór i zagospoda−
rowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho−
mości.

Dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych
nie ulegają rozwiązaniu z mocy prawa, więc właściciele nieru−
chomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów zwią−
zanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obo−
wiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych
zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów ze
skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r..

W związku z tym należy:
sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony za−

warta została umowa;
sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej

umowie;
złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wy−

powiedzenie świadczonych usług;
wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbiera−

nia odpadów komunalnych.
W związku z koniecznością wyposażenia nieruchomości w po−

jemniki na odpady istnieje możliwość wykorzystywania dotychczas
używanych pojemników do zbierania odpadów (odsprzedaż pojem−
ników używanych) lub zakup na własność pojemników nowych.

Wypowiedz umowy z dotychczasowym 
odbiorcą odpadów komunalnych!

PPUUNNKKTT  KKOONNSSUULLTTAACCYYJJNNYY
Od 1 do 31 marca 2013 roku na parterze w holu głó−

wnym Urzędu Miasta Lędziny przy ulicy Lędzińskiej 55 dzia−

ła punkt konsultacyjny dotyczący przejęcia obowiązków

związanych z gospodarowaniem odpadami przez gminę

w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach. W punkcie będzie można uzyskać

wszelkie informacje związane z nowymi obowiązkami wła−

ścicieli nieruchomości.

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 – parter, hol
główny, tel 32 21 66 511 wew. 176

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY
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Po raz pierwszy Fundacja Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
oraz Miejski Klub Sportowy zorgani−
zowały wspólne podsumowanie ferii
zimowych w mieście. W piątkowe
przedpołudnie, 22 lutego, w hali
ośrodka „Centrum” nagrody rzeczo−
we otrzymało kilkudziesięciu medali−
stów różnych turniejów i zawodów
sportowych, tym halowej piłki nożnej,
koszykówki, tenisa stołowego czy sza−
chów w poszczególnych kategoriach
szkolnych. 

Nagrody dla uczestników zajęć odbywa−
jących się w FRSKFiT i na lędzińskim sta−
dionie wręczał burmistrz Wiesław Stam−
browski w towarzystwie honorowego pre−
zesa MKS−u Edwarda Urbańczyka, kiero−
wnika referatu sportu Urzędu Miasta Krzy−
sztofa Bednarczyka, prezesa FRSKFiT An−
drzeja Kostyry, prezesa MKS−u Roberta
Żmijewskiego oraz kierownika ds. sportu
w Fundacji, Eugeniusza Pluszczyka.

„Chociaż zajęcia dla dzieci i młodzieży
szkolnej prowadziliśmy oddzielnie, to je−
dnak ze względu na to, że miały one
w obydwu przypadkach sportowy charak−
ter, postanowiliśmy na ich zakończenie
spotkać się razem” – mówi honorowy
prezes MKS−u, radny Edward Urbańczyk.
Na stadionie MKS−u w trakcie ferii odby−
wały treningi stricte piłkarskie, pod czuj−
nym okiem trenerów Wiesława Szwaroc−
kiego oraz Mirosława Wowry. Ponadto
zajęcia ogólnorozwojowe prowadziła
Marta Zielińska−Golus, która nie tylko za−
aplikowała uczestnikom sporą dawkę cie−
kawych ćwiczeń, ale i zdradzała im tajni−
ki specjalistycznej wiedzy, służącej m. in.
unikaniu urazów. Łącznie, w ciągu 10 dni
obiekty MKS−u przyciągnęły ok. 160
uczestników, którzy rywalizowali nie tyl−
ko w turniejach zorganizowanych na sta−
dionie, ale i chętnie uczestniczyli w tur−
niejach organizowanych na terenie
FRSKFiT. Każdego dnia mogli oni liczyć
na ciepłe posiłki, napoje zapewnione
przez władze Fundacji, na zakończenie
cyklu zwycięzcy poszczególnych turnie−
jów, otrzymali oczywiście atrakcyjne na−
grody.

Wśród nagrodzonych znalazły się m. in.
szkolne koleżanki z Gimnazjum nr 1, Ola

Stolecka i Iga Kocjan, które wywalczyły
odpowiednio pierwszą i drugą lokatę
w turnieju tenisa stołowego w kategorii
gimnazjalistek. – Głównie dzięki temu, że
od czterech miesięcy trenujemy systematy−
cznie w Klubie Tenisa Stołowego „Lędzi−
ny” – zwierza się Ola. – Złapałyśmy spor−
towego bakcyla, z czego się bardzo cieszy−
my – dodaje Iga.

Ponadto dzieci i młodzież szkolna, jak
zawsze mogły skorzystać z basenu krytego
i jacuzzi po ulgowych cenach. Dwukrot−
nie, w dniach 14 oraz 21 lutego, odbyły się
wyjazdy autokarowe w góry.

Ferie w mieście odbywały się także
i w innych placówkach i co cieszy szcze−
gólnie, nie zabrakło ciekawych propozycji
i ofert spędzenia wolnego czasu.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr  33
W okresie ferii zimowych, od

11.02.2013 do 22.02.2013r. w Szkole Pod−
stawowej nr 3 odbyły się zajęcia dla ucz−

niów, realizowane w ramach projektu
„Atrakcyjna szkoła – lepszy start”. Ucznio−
wie uczęszczali na zajęcia, podzielone na
III główne grupy tematyczne:

1. Zajęcia dyaktyczno−wyrównawcze,
w ramach których odbyły się: zajęcia z ję−
zyka polskiego, niemieckiego, oraz zajęcia
dydaktyczno−wyrównawcze dla klas I−III, 

2. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
obejmujące zajęcia: „Zdam sprawdzian na
5”, techniczno−plastyczne, „Na spotkanie
ze sztuka europejską”, Przedsiębiorczość –
jestem konsumentem, Technologia infor−

macyjna ICT, Warsztaty teatralno−filmo−
we, Step aerobic, Zajęcia pływackie, Piłka
nożna oraz tenis stołowy.

3. Opieka pedagogiczno−psychologi−
czna, w ramach której odbywają się zajęcia
korekcyjno−kompensacyjne oraz zajęcia
z biblioterapii.

Jak mówi dyrektor placówki Elżbieta
Ostrowska: „zajęcia miały na celu kształto−
wanie kreatywności, ekspresji kulturalnej
oraz umiejętności radzenia sobie z rosnącą
różnorodnością społeczną i kulturową. Za−
łożeniem było, aby uczestnicy uczyli się
jak przeciwdziałać uzależnieniom i patolo−
giom społecznym.” 

Uczniowie w ramach warsztatów tea−
tralno−filmowych odbyli wycieczkę do
Wytwórni Filmów Animowanych w Biel−
sku−Białej, co było jedną z najciekawszych
feryjnych przygód. Mogli się tam dowie−
dzieć się jak powstają filmy animowane.
Zapoznali się z każdym etapem powstawa−
nia filmu – począwszy od wymyślenia fa−
buły, postaci, rozrysowania bohaterów
w kilku pozach, nakładania kolorów do
wymyślenia i opracowania ścieżki dźwię−
kowej. Poznali także najnowszą produkcję
studia, czyli bajkę o Mikołaju Koperniku.

MMiieejjsskkii  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy
W programie „Ferie z MOK 2013”

udział wziąć mogło 50 uczestników z na−
szego miasta. Zajęcia odbywały się we
wszystkich dniach ferii w godzinach od
11.00 do 13.00, a organizatorzy zadbali
o na tyle różnorodny program, by każdy
uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie.

W pierwszym tygodniu zajęć, ich ucze−
stnicy – w ramach dnia zapoznawczego –
mogli skorzystać z możliwości gry w teni−
sa stołowego, szachy, piłkarzyków,
a wszyscy ci, którzy z niecierpliwością
oczekiwali na nadejście popularnych „Wa−
lentynek”, wzięli udział w tworzeniu wraz
z p. Iwoną Janecką okolicznościowych
kartek. Wtorek przyniósł wyjście dzieci na
basen, a środa upłynęła pod znakiem tea−
tru, za sprawą uczestnictwa w sali kinowej
„Piast” w warsztatach prowadzonych

przez Michała Sabata. W czwartek dzieci
wzięły udział w godzinnym pokazie iluzjo−
nisty Konrada Kościńskiego, natomiast
w ostatnim dniu pierwszego tygodnia ferii,
w siedzibie MOK−u przeprowadzono kon−
kurs wokalny solistów oraz duetów. Dzię−
ki uprzejmości firmy „Partner” wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe lizaki
i długopisy, a zwycięzcy super zestawy
w postaci kubka firmowego, gry domino,
pen−drive`ów, kredek oraz skakanek.

W drugim tygodniu kanikuły wtorek
oraz środa przebiegły pod znakiem filmo−
wych dokonań pod czujnym okiem Jana
Pioskowika oraz Ewy Ścierskiej, którzy
nie tylko prowadzili warsztaty filmowe,
ale i nadzorowali powstanie 2−minutowe−
go filmiku, pt. „Znikające krzesła”, będą−
cego niejako podsumowaniem wiedzy
i umiejętności nabytych w trakcie zajęć.

Czwartkowi towarzyszyło hasło „Pod
żaglami”, które zobowiązało uczestników
do przebrania się za żeglarzy, piratów oraz

marynarzy. Odbył się tradycyjny turniej
marynarzy, śpiewano szanty, słuchano
opowieści żeglarzy, zorganizowano także
konkurs na najciekawszy strój oraz nie za−
brakło poszukiwania skarbów. Na zakoń−
czenie ferii, dzieci uczestniczyły w wyjeź−
dzie do zamku w Będzinie. W programie
znalazło się zwiedzanie Muzeum Zagłębia,
a także żywa lekcja historii. Uczestnicy

mogli strzelać z łuku, przebierać się za ry−
cerzy i mieszczan, poznali historię zamku.
W Karczmie Bractwa Rycerskiego dzieci
otrzymały gorącą herbatę oraz pieczone
kiełbaski z pieczywem. Ferie, tym samym,
zakończono z pomysłem i rozmachem.

ŚŚwwiieettlliiccaa  
SSooccjjootteerraappeeuuttyycczznnaa

W tegorocznych zajęciach zorganizo−
wanych przez Świetlicę Socjoterapeuty−
czną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społe−
cznej w Lędzinach wzięli udział uczestni−
cy świetlicy oraz kilkanaścioro dzieci z te−
renu całego miasta.

Było sportowo, tanecznie oraz plasty−
cznie. Oprócz tradycyjnych gier i zabaw,
dzieci brały udział w turniejach, quizach,
zajęciach plastyczno−technicznych przygo−
towanych przez wychowawców Świetlicy.
Ponadto, codziennie uczęszczały na basen,
tańczyły na „matach tańczących”, brały
udział w rozgrywkach tenisa stołowego
i piłkarzyków oraz rywalizowały w róż−
nych dziedzinach sportowych na X−boksie.
Ważnym wydarzeniem był wyjazd do

Szczyrku, gdzie uczestnicy mogli szuso−
wać na miejscowych stokach, zjeżdżać na
sankach, a na zakończenie stoczyć bitwę
na śnieżki. W drugim tygodniu, atrakcję
stanowił wyjazd do tyskiego kina na film
pt.: „Zambezia”, połączony z wypadem do
Mc Donald`s. Jak zgodnie zapewniają pra−
cownicy Świetlicy, czas ferii spędzono
bardzo owocnie, nie było czasu na leniu−

chowanie i nudę, a uśmiech nieodłącznie
towarzyszył dzieciom.

ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww GGoołłaawwccuu
Organizatorzy zajęć w Zespole Szkół

w Lędzinach – Goławcu postawili nacisk
na ruch oraz sprawność fizyczną, dlatego
w dniach od 11 do 15 lutego wszyscy chęt−
ni mogli skorzystać z oferty obejmującej
zarówno gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, jak i wokalno−taneczne. Nie za−
brakło zajęć muzyczno−plastycznych, ucz−
niowie skorzystali także z lędzińskiej pły−
walni.. 

MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  
PPuubblliicczznnaa

Przez cztery z feryjnych dni, analogi−
czne zajęcia dla wszystkich chętnych, zor−
ganizowała także centrala Miejskiej Bib−
lioteki Publicznej. Pod okiem pracowni−
ków MBP odbywały się warsztaty plasty−
czne oraz techniczne, nie zapomniano tak−
że o aspektach ruchowo−sportowych.

Marcin Podleśny

Ferie? Do zobaczenia … za rok!

Zwycięska drużyna piłkarska w kategorii żaków.

Zajęcia szachowe z udziałem najmłodszych.

Wycieczka do Szczyrku przyniosła dużo radości.

Zawodniczki nagrodzone w turnieju siatkówki. Zajęcia plastyczne w MOK Lędziny.

Zawodnicy odbierają nagrody.
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Ogólne warunki w/w przetargów:
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest
wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia
4 kwietnia 2013 r. gotówką w kasie Urzędu Miasta Lędziny
lub przelewem bankowym na rachunek tut. Urzędu: Bank
Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień dokona−
nia wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub datę uznania ra−
chunku bankowego UM Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknię−
ciu 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 nie−
ruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako na−
bywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado−
mieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem
VAT według stawki 23% na podstawie 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 zapła−
cie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej włas−
ność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania ra−
chunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku prze−
prowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia
wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt nie−
zbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia techniczne−
go i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy me−
diów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości
sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,
a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie

będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepi−
sów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo−
ści przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają
Komisji Przetargowej: 

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i pra−
wnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do któ−
rego nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawar−
tymi 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
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszy−
mi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nierucho−
mość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – do−
kument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działal−
ności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organiza−
cyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegają−
cych wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadzeniu dzia−
łalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości
osoby reprezentującej podmiot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie
postępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentują−
cych oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedy−
nie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargów
udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu
Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 135, 136,
120 lub 128 w godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu
na stronie internetowej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji
publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 do dnia przetargu.

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 jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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 późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

I. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach,  
obręb Lędziny, k. m. 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2826/35 o pow. 0,1410 ha, zapisanej w jedno−
stce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku RV.

II. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach,  
obręb Lędziny, k. m. 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2828/35 o pow. 0,1813 ha, zapisanej w jedno−
stce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku RV.

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I−SP wpisane są uprawnienia wyni−
kające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z in−
nymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
W/w działki zlokalizowane są w południowo−wschodniej części Miasta Lędziny w sąsiedztwie centrum dzielnicy Lędziny. Odległość od
centrum −usługowego dzielnicy Lędziny, budynku poczty wynosi około 800 m. W sąsiedztwie działki zlokalizowane są budynki mie−
szkalne jednorodzinne o nowej architekturze, wybudowane w okresie ostatnich 20 lat, grunty wydzielone w miejscowym planie zago−
spodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo−usługową oraz grunty rolne. W niedalekiej odległości działek zlokalizowa−
ne są obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia. Działka 2826/35 posiada kształt regularnego prostokąta. Dłuższym bokiem,
od strony północnej przylega bezpośrednio do działki wyznaczonej pod drogę publiczną dojazdową, boczną ul. Paderewskiego o na−
wierzchni asfaltowej. Z pozostałych stron przylega do działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo−usługową. Działka
posiada ograniczenia środowiskowe. Od strony północno−zachodniej naroże działki położone jest w strefie Uskoku Piastowskiego. Te−
ren zagrożony jest występowaniem deformacji nieciągłych – zapadlisk. Po stronie wschodniej, w bliskim sasiedztwie granicy działki
w kierunku północ−południe przebiega gazociąg ? 100 wymagający strefy ochronnej. W stosunku do istniejącego dojazdu działka jest
obniżona i lekko pochylona w kierunku południowym. 
Działka 2828/35 posiada kształt regularnego prostokąta. Od strony północnej przylega bezpośrednio do działki wyznaczonej po drogę
publiczną dojazdową, boczną ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej. Z pozostałych stron przylega do działek gruntu przeznaczo−
nych pod zabudowę mieszkaniowo−usługową. W stosunku do istniejącego dojazdu działka 2828/35 jest obniżona i lekko pochylona
w kierunku południowym. Nad częścią działki w kierunku północny−zachód – południowy−wschód przebiega napowietrzna linia ener−
getyczna EN 20kV. Przez południowo−zachodnią część działki przebiega gazociąg ? 100.
Działki są nieogrodzone, niezabudowane i nieuzbrojone. Istniejące uzbrojenie, w tym wodociąg oraz energia elektryczna, znajduje się
w drodze dojazdowej do w/w nieruchomości. 
Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę
Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 92 poz. 2531 z dnia 29
lipca 2005 r., zgodnie z którym położone są na obszarze oznaczonym symbolem 11MU – tereny zabudowy mieszkaniowo−usługo−
wej.

Cena wywoławcza: 
118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych) – dla działki 2826/35 o pow. 0,1410 ha; 
165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – dla działki 2828/35 o pow. 0,1813 ha. 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 
11 800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100) – dla działki 2826/35; 
16 500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) – dla działki 2828/35.

III. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, 
obręb Lędziny, k. m. 3 przy ul. Ratusz, oznaczonej numerem geodezyjnym 995/1 o pow. 0,1213 ha, zapisanej w jednostce reje−
strowej gruntów pod pozycją 2331, symbol użytku 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 III i IV księgi wieczystej są wolne od
wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań wobec osób trzecich.
Działka położona jest w północno−zachodniej części miasta Lędziny przy drodze publicznej gminnej ul. Ratusz, w strefie miasta zalicza−
nej do peryferyjnej. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, od północy przylega do drogi publicznej gminnej – ul. Ratusz. Od
wschodu działka przylega do ogrodzenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyj−
nym, od południa sąsiaduje z gruntami rolnymi, od zachodu z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. W sąsiedztwie
działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o starszej i nowszej architekturze, pochodząca z różnych okresów budo−
wy. Ulica Ratusz posiada nawierzchnię asfaltową i jest oświetlona, łączy się z drogą powiatową ul. Murckowską. Odległość działki od
obiektów handlowych, które zlokalizowane są przy ul. Hołdunowskiej wynosi około 2 km. Działka jest niezagospodarowana i nieuzbro−
jona. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacja sanitarna przebiegają w ulicy Ratusz. 
Przedmiotowa 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) przedmiotowa działka położona jest na obszarze
oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe. 
Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza wynosi: 86 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) 
Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 650,00 zł

(słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż powyższych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 15 listopada 2012 r. Prze−
targi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 10 kwietnia 2013 r.  
o godz. 13.30 – działka 2826/35; 
o godz. 14.00 – działka 2828/35;

o godz. 14.30 – działka 995/1;
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki w/w przetargów:
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów
jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie
do dnia 25 marca 2013 r. gotówką w kasie lub przele−
wem bankowym na rachunek Urzędu Miasta Lędziny:
Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233
0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uzna−
nia rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo za−
mknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub za−
kończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetar−
gu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny naby−
cia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie−
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat. 
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podat−
kiem VAT wg stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004
r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 
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 za−
płacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszą−
cej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę
uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku
przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do ponie−
sienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieru−
chomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt
niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia te−
chnicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia
dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania tere−
nu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomo−
ści sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i doku−

mentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina
Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowie−
dzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie prze−
pisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru−
chomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkłada−
ją Komisji Przetargowej: 

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i pra−
wnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do
którego nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu za−
wartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporzą−
dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra−
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro−
kowań 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 nieru−
chomość w związku z prowadzoną działalnością gospodar−
czą – dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadze−
niu działalności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organi−
zacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podle−
gających wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadze−
niu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument
tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób
reprezentujących oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi je−
dynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetar−
gów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościa−
mi i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511
wew. 135, 136, 120 lub 128 w godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu
na stronie internetowej www. ledziny. pl, w biuletynie informacji
publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 do dnia przetargu.

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 jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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 późn.
zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

I. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, 
obręb Hołdunów, k. m. 2, przy ul. 30 Lecia, oznaczonej numerem geodezyjnym 2551/241 o pow. 0,0403 ha,
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, o klasoużytku B.

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00013784/3
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy III i IV
księgi wieczystej wolne są od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób
trzecich.
Działka nr 2551/241 położona jest przy drodze publicznej gminnej ul. 30 Lecia, posiada kształt wydłużonego prosto−
kąta o szerokości ok. 10 m. Bezpośrednie sąsiedztwo otoczenie i sąsiedztwo to zabudowa jednorodzinna szeregowa,
nowa zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz osiedle domków fińskich i grunty niezabudowane. Odległość od naj−
bliższych obiektów handlowo−usługowych ok. 500 m, od ośrodka zdrowia oraz przystanku komunikacji miejskiej ok.
1 km. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacyjna i energetyczna, przebiegają
w ulicy 30 Lecia. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Stu−
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Mia−
sta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami), działka położona jest na ob−
szarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensywności zabudowy – do adaptacji. Zagospo−
darowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Dział−
ka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową stanowiącą uzupełnienie przestrzeni w istniejącej zabudowie sze−
regowej.

Cena wywoławcza wynosi: 34.500,00 zł netto
(słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium ustalone zostało na kwotę: 1.725,00 zł

(słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się

w dniu 29 marca 2013 r. o godz. 9.30
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

II. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, 
obręb Lędziny, k. m. 11 przy ul. Ks. Kontnego, oznaczonej numerem geodezyjnym 138/7 o pow. 0,0541 ha,
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, o klasoużytku Ps IV.

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00021882/9
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III księ−
gi wieczystej wpisane są obciążenia, które nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Dział IV księgi wie−
czystej wolny jest od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Działka nr 138/7 położona jest w obrębie Lędziny przy ul. Ks. Kontnego. Bezpośrednie sąsiedztwo to zabudowa je−
dnorodzinna, wielorodzinna, handlowo−usługowa oraz grunty budowlane niezabudowane i grunty rolne. Działka po−
siada kształt zbliżony do trapezu, jest płaska i porośnięta trawą. Od strony północnej działka przylega do nieruchomo−
ści zabudowanej budynkiem wielorodzinnym III kondygnacyjnym, od wschodu do gruntu niezabudowanego, od za−
chodu do gruntu wydzielonego pod drogę wewnętrzną dojazdową o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem,
od południa przylega do pasa drogowego ul. Ks. Kontnego. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć wodociągowa, sieć
gazowa, kanalizacyjna i energetyczna, przebiegają w ulicy Ks. Kontnego. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. Zgodnie ze
Studium 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) przedmiotowa
działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensywności zabudowy
– do adaptacji. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej na
wniosek inwestora.

Cena wywoławcza wynosi: 46.000,00 zł netto
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Wadium ustalone zostało na kwotę: 2.300,00 zł
(słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 29 marca 2013 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż powyższych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 1 paź−
dziernika 2012 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
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Lędzińscy melomani przeżyli w nie−
dzielny wieczór, 3 marca, prawdziwą
ucztę duchową podczas godzinnego kon−
certu pieśni wielkopostnych w wykona−
niu naszego zespołu kameralistów „Pro
Arte et Musica”, kierowanego i dyrygo−
wanego przez Marię Zuber. Już jego po−
czątek był bardzo nastrojowy i kameral−
ny, gdy do pogrążonego w półmroku ko−
ścioła pw. Matki Bożej Różańcowej
wkroczyli majestatycznie artyści z zapa−
lonymi lampionami w dłoniach, a sami
mężczyźni zaśpiewali z przejęciem gre−
goriański „Pater Noster”. Poważny i ka−
meralny nastrój utrzymany był do końca
koncertu, mimo zaprezentowania pieśni
o bardzo różnym charakterze. W prze−
rwach pomiędzy utworami Barbara Pa−
jonk odczytywała teksty wprowadzające
słuchaczy w wielkopostną atmosferę,
a jedną z pieśni solo zaśpiewała Maria

Łukaszek. Gospodarz tego lokalnego
wydarzenia muzycznego, ks. proboszcz
Krzysztof Sontag, w spontanicznych sło−
wach podziękował zespołowi za chwile
niezapomnianych wzruszeń. ml

Pro Arte et Musica
wielkopostnie

Wydawca:  Miejski Ośrodek Kultury
ul. Hołdunowska 39

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

m.jedrzejczyk@ledziny.pl
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26 lutego odbyło się walne ze−
branie sprawozdawczo−wybor−
cze Lędzińskiego Stowarzysze−
nia Na Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych i Ich Rodzin. Zrzesza
ono już 134 osoby, więc zorgani−
zowano je ponownie w sali wido−
wiskowo−kinowej Piast. Ucze−
stniczyło w nim 87 członków
zwyczajnych stowarzyszenia. Je−
dnym z głównych punktów pro−
gramu było sprawozdanie z dzia−
łalności LSNRONiIR w 2012 ro−
ku, które przedstawiła prezes Cu−
ber. Wśród różnych form rehabi−
litacji wymieniła cotygodniowe
zajęcia z hydrotroterapii na pły−
walni ośrodka Centrum, waka−
cyjne zajęcia z hipoterapii na ma−
neżu przy PCSG w Lędzinach
i rehabilitację indywidualną
w domach osób niepełnospra−
wnych w postaci zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjno−opiekuń−
czych oraz w formie zajęć logopedycznych w siedzibie stowarzy−
szenia. Charakter integracyjny miały trzy wyjazdowe warsztaty ar−
teterapeutyczne w Zawoi, zabawa karnawałowa dla dorosłych, og−
nisko na terenie użytkowanym przez Koło PZW nr 32 w Lędzi−
nach, dwie wycieczki do Brennej, wycieczka do Zatoru i Inwałdu,
nocny rajd samochodami terenowymi na terenie Wopienki połą−
czony z ogniskiem, spotkanie z cyklu „Większa wiedza – większa
tolerancja”, spotkanie mikołajkowe. LSNRONiIR współorganizo−
wało i uczestniczyło w otwartym festynie integracyjnym z okazji
Dnia Dziecka w ogródku MOK−u, XIII Powiatowych Igrzyskach
Osób Niepełnosprawnych oraz VII Integracyjnym Biwaku Żeglar−
skim na terenie Yacht Clubu „Opty” w Chełmie Śl. Zadania finan−
sowane były z dotacji miasta i powiatu, składek członkowskich,
środków PFRON−u, darowizn oraz wpływów z 1−procentowych
odpisów od podatków.

Przewodnicząca w zastęp−
stwie księgowego Piotra Dubiela
odczytała też sprawozdanie fi−
nansowe za rok 2012, sprawoz−
danie komisji rewizyjnej przed−
stawiła jej przewodnicząca Bo−
żena Bielas. W głosowaniu
o udzielenie ustępującemu zarzą−
dowi absolutorium za ubiegły
rok wstrzymało się 5−ro człon−
ków zarządu, a wszystkie pozo−
stałe 82 osoby były za. Plany
działalności i projekt budżetu na
2013 rok zostały przyjęte jedno−
myślnie.

Podsumowując swoje 6−letnie
pełnienie funkcji prezesa stowa−
rzyszenia Krystyna Cuber podzię−
kowała wszystkim za owocną
współpracę i poinformowała, że
zdecydowała się nie kandydować
już na tę funkcję. W imieniu ogó−

łu członków LSNRONiIR za sześć lat wielkiego osobistego zaanga−
żowania podziękowały jej Felicja Musioł i Gabriela Kolny, a zebra−
ni w sali nagrodzili długotrwałymi oklaskami. Zebrani zaczęli je−
dnocześnie usilnie namawiać Krystynę Cuber, ażeby dla dobra spra−
wy zmieniła swoje postanowienie. W końcu ustąpiła i zgodziła się
jednak kandydować. Na kandydowanie zgodził się też Stefan Bo−
gacki, po czym przewodniczący zebraniu Jerzy Kozłowski zarządził
głosowanie. Prezesem na nową kadencję wybrano dotychczasową
prezes Krystynę Cuber, na którą oddały głos 73 osoby. Za kandyda−
turą Stefana Bogackiego opowiedziało się 10 osób. 

Członkami zarządu stowarzyszenia zostali ponownie: Stefan
Bogacki, Piotr Szydłowski i Bożena Haśnik oraz nowa osoba, El−
żbieta Kruk, która zastąpiła Jerzego Wodzisza ustępującego ze
względów osobistych. Wybrano też nową komisję rewizyjną,
w składzie: Bożena Bielas, Sławomir Piltz i Janusz Dolata.

Mirosław Leszczyk

Prezeska nadal prezeską

Nowy zarząd LSNRONiIR.
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ZATRUDNIĘ 

ŚLUSARZA, 
SPAWACZA!!!
Firma produkcyjna zatrudni w Imielinie

pracowników na stanowisko 

Ślusarz z umiejętnością spawania. 

Mile widziana umiejętność jazdy wózkiem

widłowym. Praca na pełny etat. 

CV na adres

rekrutacja@ogrodzenia.pl
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323−32−00 tel. dyżurnego 323−32−55 

Straż Miejska 216−65−11 wew. 32 Straż Pożarna Tychy 227−20−11, 227−30−22 lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna  216−62−57

ZDROWIE Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43 lub 999 Pogotowie 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 Pracowni 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 Meli−

sa 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 Ga−

zowe 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 numerem: 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 Targowisko Miejskie 326−63−95 Świetlica Socjo−

terapeutyczna 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 Kultury 326−78−33 Miejska

Biblioteka Publiczna 216−75−09 Fundacja 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

Dobiegły końca tegoroczne halowe
rozgrywki piłkarskie, organizowane od
lat w ramach Górnośląskiej Ligi Halo−
wej przez Jacka Pytla w hali sportowej
ośrodka rekreacyjno−sportowego „Cen−
trum”. Od połowy listopada tradycyjnie
toczyły się rozgrywki ligowe rozstrzyg−
nięte w systemie, w którym zastosowa−
no podział na grupę mistrzowską oraz
grupę pocieszenia, rozegrano także Pu−
char Ligi.

Od szeregu lat w rywalizacji biorą
udział zespoły z Tychów, Mysłowic,
Imielina czy Katowic. Co roku jednakże
swoją dobrą dyspozycję na tle goszczą−
cych w Lędzinach rywali i ścisłą przyna−
leżność do halowej czołówki potwier−
dzają zespoły z Lędzin. Nie inaczej było
i w tym roku, kiedy to prymat wywalczy−
ła lędzińska Joga Bonito, wśród której
prym wiódł wybrany najlepszym zawo−
dnikiem rozgrywek Tomasz Matysek.
Drugie miejsce (ze stratą jednego pun−
ktu) wywalczyli piłkarze FKS Krysław,
którego barwy reprezentuje najskute−
czniejszy snajper Łukasz Wentkowski.
Trzecie miejsce przypadło w udziale eki−
pie Bonito Murcki (dwa oczka za mi−

strzowska Jogą). Inne z wyróżnień indy−
widualnych, tj. miano najlepszego bram−
karza trafiło do Witolda Wabno, wystę−
pującego na co dzień w zespole Centrum
Lędziny, który musiał się zadowolić
czwartą lokatą na mecie rozgrywek. Od−
notujmy jeszcze, iż miejsca 5−6 w grupie
mistrzowskiej wywalczyło odpowiednio
Bad Boys Ziemowit oraz Rossa Lędziny.

Wspomniany wyżej zespół Centrum
Lędziny powetował sobie swoje niepo−
wodzenie w lidze tryumfem w rozgryw−
kach Pucharu Ligi, którego to decydują−
ce pojedynki odbyły się w niedzielę, tj.
3 marca. Najpierw w półfinale w brato−
bójczym niemalże pojedynku pokonał
mistrzów rozgrywek ligowych, tj. Jogę
Bonito, w stosunku 7:5. Gole dla zwy−
cięzców zdobywali tym pojedynku: Pa−
pacz – 3, Gadaj – 2, Sopelewski i Gru−
dowski po 1; Matysek i Gąsior po 2, Sa−
mek – 1, dla pokonanych. Następnie
w finale, Centrum zmierzyło się z FKS
Krysław, zwyciężając 6:3, po trzech go−
lach Gadaja oraz pojedynczych trafie−
niach Papacza, Grudowskiego i Sope−
lewskiego. 

Marcin Podleśny

Zapadły rozstrzygnięcia w GLH

3 marca w Domu Kultury w Chorzowie odbyły się zorganizo−
wane przez Śląski Związek Szachowy, Chorzowskie Stowarzy−
szenie Szachowe oraz Starochorzowski Dom Kultury Mistrzo−
stwa Śląska w Szachach Błyskawicznych. Trzyosobowe zespoły
rywalizowały w 11−rundowym systemie gry, a czas gry wynosił
3 minuty. W zawodach wystartowały także dwie drużyny złożo−
ne z zawodników, którzy na co dzień doskonalą swoje umiejętno−
ści w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach.

Drużyna MOK Lędziny wystąpiła w składzie: Szymon Gon−
dzik (kapitan), Mateusz Pudzianowski, Tomasz Kołakowski oraz
rezerwowi: Dawid Galas, Arkadiusz Łyszcz. Natomiast, barwy
zespołu MOK Lędziny 2 reprezentowali: Paweł Soblik, Ireneusz
Łyszcz, Grzegorz Niesyto (kapitan), Sebastian Smoleń.

Ambitnie walczący lędzinianie znaleźli się w gronie silnych
zespołów, wśród których prym wiedli szachiści, nie tylko cieszą−

cy się wysokim rankingiem – o statusie mistrzów, arcymistrzów,
czy mistrzów międzynarodowych, ale i utytułowani. Nic więc
dziwnego, że lędzinianie w kategorii mężczyzn zajęli miejsca 19
oraz 21, z pewnością zdobyli jednak cenne szachowe doświad−
czenia oraz mieli doskonałą okazję, by obserwować szachowe
zmagania najlepszych. Odnotujmy, że w rywalizacji panów naj−
lepszy okazał się zespół Hetmana Częstochowa, który zgromadził
na swoim koncie 30 punktów. Wśród pań, zwyciężyły szachistki
MCKiS Jaworzno.

Jak podsumował występ szachistów ich opiekun Janusz Gon−
dzik „Ten wyjazd miał na celu przede wszystkim zapoznanie się
młodzieży z turniejami, ich poziomem, atmosferą. Byliśmy outsi−
derami zawodów, rozstawionymi z ostatnimi numerami startowy−
mi, dlatego cieszyliśmy się z każdego zdobytego punktu. Podsu−
mowując, pierwsza drużyna MOK wywalczyła 9 punktów, zaś
druga 3,5 pkt. Dla zespołu MOK punktowali: Gondzik (1 pkt),
Kołakowski (3 pkt), Galas (1 pkt), Pudzianowski (1 pkt) oraz
3 pkt za pauzę. Drużyna MOK 2 uzyskała 3 pkt za pauzę oraz 0,5
pkt za remis Niesyto.”

Tego samego dnia odbyły się także indywidualne szachowe
Mistrzostwa Śląska. Wystartował w nich reprezentant Lędzin, Pa−
weł Kwaśniewski. Nasz zawodnik, który posiada II kategorię sza−
chową, w gronie 63 zawodników, zajął 40 lokatę.

Warto odnotować także, iż zakończyły się rozgrywki III Ligi
Szachowej. W gronie 12 zespołów, lędzińska drużyna KSz „Gór−
nik” wywalczyła po raz drugi z kolei czwarte miejsce, zaliczając
się do ścisłej czołówki rozgrywek.

Drużynę w toku rozgrywek reprezentowali: Dawid Gondzik, Se−
bastian Lizak, Bogusław Gondzik, Rafał Król, Paweł Kwaśniew−
ski, Marek Lizak, Jozef Kaleta, Aneta Gumińska. Marcin Podleśny

Z lewej szachiści MOK Lędziny.

Bogaty szachowy marzec

Sukcesów sportowych Skat Klubu OSP
Lędziny ciąg dalszy. Przypomnijmy:
Adam Kołodziejczyk został indywidual−
nym mistrzem świata w 2008 roku, tytuły
mistrzyni i wicemistrzyni Polski kobiet
w latach 2010 i 2011 przypadły zawodni−
czce lędzińskiego klubu Aleksandrze Łań−
skiej−Gawlik, II i IV miejsce zajął Krzy−
sztof Kołodziejczyk w cyklu turniejów
Grand Prix Polski w minionych dwóch la−
tach a drużyna klubowa zajęła w 2011 ro−
ku I miejsce w I lidze skatowej.

24 lutego Lidia Segeth, zawodniczka
SK OSP Lędziny, pozazdrościła sukcesów
swojej młodszej koleżance Oli i w pięk−
nym stylu wywalczyła podczas zawodów
rozegranych w Krapkowicach pierwszy
dla siebie, a już drugi dla tego klubu tytuł
mistrzyni Polski w kategorii kobiet. Wy−
przedziła Ewę Bucką z Amicusa Katowi−
ce i Aleksandrę Rzekęć z SK Pokój Ruda
Śląska. Wspomniana Aleksandra Łańska−

Gawlik też spisała się dobrze i zajęła IX
lokatę. – Jakiś wewnętrzy głos mi mówił,
że tym razem jadę na mistrzostwa, by wy−
grać – zwierza się pani Lidia. – Zabrałam
ze sobą do samochodu koleżankę klubo−
wą Olę oraz tyszankę Krystynę Ostrow−
ską i katowiczankę Martę Szeligę. Już na
powitanie powiedziałam im pół żartem
pół serio, ażeby się na mnie nie gniewały,
gdyż udaję na ten turniej po tytuł mistrzy−
ni Polski. Straciłam dobry humor, gdy po
pierwszej rundzie znalazłam się dopiero
na XVI miejscu. Grałam jednak nadal
spokojnie na pewną kartę i po drugiej run−
dzie awansowałam już na II miejsce. Ró−
wnież w trzeciej rundzie zwyciężyłam we
wszystkich grach i zostałam liderką tur−
nieju. W czwartej rundzie licytowałam
ostrożnie i później czekałam spokojnie na
oficjalne ogłoszenie wyników. Nie za−
przeczam, że marzyłam, by choć raz zo−
stać najlepszą skacistką w kraju. Przyzna−

ję, było to dla mnie niezapomniane prze−
życie – podkreśla.

Dodajmy, wspomniany Krzysztof Ko−
łodziejczyk wywalczył VII lokatę w mi−
strzostwach Polski kategorii open rozegra−
nych 2 i 3 marca w Goczałkowicach Zdro−
ju, natomiast po dwóch zawodach z tego−
rocznego cyklu ośmiu turniejów Grand
Prix Polski zajmuje I miejsce w kategorii
open, Adam Kołodziejczyk jest XVII,
a Krzysztof Orocz zajmuje XXIV lokatę.

Mirosław Leszczyk

Jechała, by wygrać

L. Segeth z pucharem i dyplomem.

Piłkarze MKS−u Lędziny zwyciężyli w rozegranym w so−
botę 9 marca VII Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Pu−
char Burmistrza Miasta Lędziny. W tym roku do rywali−
zacji zaproszono zespoły trampkarzy starszych, czyli za−
wodników z rocznika 1998 (oraz młodszych). Ostatecznie
w turnieju zobaczyliśmy sześć drużyn rywalizujących
w 15−minutowych pojedynkach w systemie każdy z każ−
dym: GTS Bojszowy, Pogoń Imielin, LKS Goczałkowice,
JUWe Jaroszowice, GTS Bojszowy oraz miejscowy MKS.

Początek rywalizacji zapowiadał, iż w gronie głównych fawo−
rytów do końcowego tryumfu mogą wystąpić piłkarze z Goczał−
kowic. MKS bowiem, po wygranej 3:0 z JUW−e, niespodziewa−
nie stracił punkty remisując 2:2 z Piastem Bieruń Nowy. Tym−
czasem, gracze LKS−u pewnie zwyciężyli w trzech pierwszych
spotkaniach i prowadzili w tabeli. Lędzinianie zmobilizowali się
jednak i najpierw pokonali Pogoń 3:0, a następnie w kluczowym
dla układu tabeli spotkaniu wysoko rozbili graczy z Goczałko−
wic 4:1. Ci, po tej przegranej, stracili swój początkowy animusz
i ulegając zespołowi z Imielina 1:5, pozwolili rywalom zza mie−
dzy wdrapać się na drugie miejsce w klasyfikacji końcowej za−
wodów. MKS nie zaprzepaścił szansy na zwycięstwo i pokonu−
jąc 2:0 GTS Bojszowy, przypieczętował końcowy tryumf, gro−
madząc na swoim koncie 13 punktów w turniejowej tabeli.

MKS Lędziny wystąpił w składzie w składzie: Dariusz Sa−
ternus, Paweł Młocek (2 gole), Szymon Mielec (4 gole), Szy−
mon Buniewicz (5 goli), Adrian Hachuła (3 gole), Bartosz Ha−
ba, Adrian Szweda, Kacper Bielusiak, Dawid Czypionka, Ma−
teusz Klima. Dorobek 5 goli pozwolił Szymonowi Buniewi−

czowi zdobyć miano najlepszego strzelca turnieju, natomiast
najlepszym bramkarzem zawodów wybrano Krzysztofa Orła
z Pogoni Imielin.

Nagrody w postaci pucharów, sprzętu sportowego oraz dyp−
lomów wręczali burmistrz miasta Lędziny Wiesław Stambrow−
ski, kierownik Referatu Kultury i Sportu Krzysztof Bednarczyk
oraz Prezes Zarządu MKS Lędziny Robert Żmijewski.

Warto przypomnieć, że prowadzący drużynę trampkarzy tre−
ner Mirosław Wowro zapisał piękną kartę w historii lędzińskiej
piłki, rozgrywając w barwach miejscowego klubu 417 spotkań
i zdobywając w nich 51 goli. Jesienią, prowadzeni przez Niego
trampkarze w cuglach uzyskali awans do grupy mistrzowskiej
Podokręgu Tychy, a dobrą formę potwierdzili w opisywanym
turnieju halowym. Może któryś z wychowanków trenera Wow−
ro pójdzie w ślady swojego trenera? Marcin Podleśny

Czy pójdą w ślady trenera?

Szymon Buniewicz został najskuteczniejszym 
strzelcem turnieju.
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OGŁOSZENIE
Dyrekcja Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach informuje, 

że od dnia

1 MARCA 2013R. 
świadczenia w zakresie 

NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
w ramach kontraktu NFZ udzielane są w budynku 

PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ 
PRZY UL. POKOJU 17 W LĘDZINACH.

tel. 32 326−62−53, 32 326−73−74
Godziny pracy 

NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: 
od poniedziałku do piątku: 

od 18.00 do 8.00 dnia następnego
w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy:

od 8.00 dnia danego do 8.00 dnia następnego
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