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UDANE DNI LĘDZIN

Ponad 3 500 osób przyszło na kon-
cert Zenona Martyniuka, który wraz 
z zespołem Akcent wystąpił na stadio-
nie MKS Lędziny 2 czerwca, podczas 
tegorocznych Dni Lędzin. To jego wy-
brali mieszkańcy w sondzie przepro-
wadzonej w zeszłym roku na profi lu 
facebookowym naszego miasta.
Z okazji Dni Lędzin Urząd Miasta, 
Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bi-
blioteka Publiczna oraz spółka PGK 

„Partner” przygotowały dla mieszkań-
ców i gości dwudniową imprezę z wie-
loma atrakcjami. 
Tegoroczne Dni Lędzin rozpoczęły się 
1 czerwca od obchodów Dnia Dziecka. 
Dla najmłodszych mieszkańców nasze-
go miasta przygotowano wiele atrakcji 
na Placu Farskim i na terenach zielo-
nych przy ORS „Centrum”.
Dzień później na stadionie MKS Lę-
dziny odbył się festyn z okazji Dni Lę-

dzin. Po ofi cjalnym rozpoczęciu festynu 
przez burmistrz Krystynę Wróbel, głos 
zabrali zaproszeni goście honorowi 
– senator Czesław Ryszka oraz Eva 
Cireňová burmistrz słowackiego miasta 
partnerskiego Revúca. Po uroczystym 
przekazaniu klucza do miasta sceną 
zawładnęli artyści, którzy zapewnili 
uczestnikom festynu wspaniałą zaba-
wę.
Czytaj dalej (str.4)

DECYZJĄ BURMISTRZ KRYSTYNY WRÓBEL 
STREFA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA 
ZAMOŚCIU JEDNAK POWSTANIE
STANOWISKO BURMISTRZ KRYSTYNY WRÓBEL

Podjęłam decyzję o uruchomieniu 
rezerwy budżetowej na budowę 
strefy aktywności ruchowej na Za-
mościu, ponieważ 9 radnych sprze-
ciwiło się przeznaczeniu oszczęd-
ności, uzyskanych po przetargach 
na oświetlenie, w wysokości 170 
000 zł na tę inwestycję. Gmina jest 
już w posiadaniu gruntu na Zamo-
ściu, a więc inwestycja może być 
realizowana.

Zamoście jest „dzielnicą” Lę-
dzin, gdzie nie ma jeszcze żadnych 
obiektów rekreacyjnych. Do tej 
pory Gmina nie inwestowała w tym 
rejonie, gdyż nie posiadała tam 
gruntów.

18 maja 2018 r. została podpisana 

z Nadleśnictwem w Katowicach umo-
wa dzierżawy gruntu na Zamościu 
o powierzchni około 2000 m2 na czas 
nieokreślony na kwotę 36 zł rocznie. 

Kierując się zasadą zrównoważo-
nego rozwoju Gminy, którą  podzie-
lają  także czterej radni: Hubert Han-
dy, Karol Kolny, Tadeusz Kowalczyk 
i Anna Wysocka, popierający inwe-
stycję na Zamościu, podjęłam de-
cyzję o przeznaczeniu  środków 
z rezerwy budżetowej na budowę 
strefy aktywności ruchowej na Za-
mościu. Dzięki temu skończy się 
ponad dwudziestoletni okres ocze-
kiwania mieszkańców na inwesty-
cję tego typu, a niemożliwe stało 
się możliwym.
Czytaj dalej (str. 3)

PRACOWNIA ROBOTYKI W PRZEDSZKOLU NR 2 W LĘDZINACH
Pierwsza na  Śląsku, a jedna z pierwszych w Polsce, „Pracow-
nia robotyki, programowania i terapii ręki” w przedszkolu, 
ufundowana przez Polską Grupę Górniczą (PGG), trafi ła do 
Przedszkola nr 2 w Lędzinach na 60-lecie tej placówki. Uro-
czystość połączona była z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia 
Dziecka i obchodzonych Dni Lędzin.

Przy wspaniałej letniej już pogodzie przedszkolaki mogły 
skorzystać ze zjeżdżalni, ciuchci wożącej dzieci po terenie 
parkingu oraz z największej atrakcji, którą  była tradycyjna, 
pamiętana przez dojrzałych lędzinian z odpustów karuzela.

Czytaj dalej (str. 2)

18 MAJA 2018 R. PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z NADLEŚNICTWEM W KATOWICACH 
W SPRAWIE DZIERŻAWY PRZEZ GMINĘ DZIAŁKI NA ZAMOŚCIU.
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PRACOWNIA ROBOTYKI W PRZEDSZKOLU NR 2 W LĘDZINACH
1 czerwca 2018 r. w Miejskim Przed-

szkolu z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 2 w Lędzinach odbył się jubileusz 
60-lecia istnienia przedszkola. Uro-
czystość połączona była z otwarciem 
ufundowanej przez Polską Grupę Gór-
niczą pracowni robotyki oraz pikni-
kiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.

Zanim jednak dzieci wpadły w festy-
nowy wir zabaw z okazji obchodzone-
go przez przedszkole  60-lecia przed-
stawiły program artystyczny, którego 
motywem przewodnim były najwięk-
sze przeboje minionego sześćdziesię-
ciolecia. Na scenie wystąpiły również 
absolwentki przedszkola.

Dzień dziecka dla przedszkolaków 
oraz ich nauczycieli stał się szczególnie 
radosny – przedszkole bowiem otrzy-
mało prezent od Polskiej Grupy Górni-
czej - „Pracownię robotyki, programo-
wania i terapii ręki” przeznaczoną dla 
dzieci przedszkolnych ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci niepełnospraw-
nych ruchowo. 

Pracownia wyposażona jest w gry 
do kodowania i programowani, zesta-
wy klocków LEGO WeDo 2.0, z któ-

rych  można tworzyć programowalne 
roboty sterowane za pomocą tabletu, 
atrakcją dla dzieci będą również mini 
roboty – Ozobot Bit, które reagują na 
odpowiednie kolorowe kody rysowane 
przez dzieci. Te proste urządzenia mają 
być wykorzystywane przede wszyst-
kim do nauki poprzez zabawę oraz 
terapii dzieci z zaburzoną sprawnością 
manualną.  

Pracownię robotyki otworzył pre-
zes zarządu PGG Tomasz Rogala wraz 
z dyrekcją Kopalni Węgla Kamien-
nego „Piast-Ziemowit” - dyrektorem 
Rajmundem Horstem, Władysławem 
Dutkiewiczem i Wiesławem Bąkiem. 
Prezes PGG wyraził wielkie uznanie 
dla dyrekcji i nauczyli przedszkola za 
innowacyjność pomysłu pracowni ro-
botyki, i to właśnie ta innowacyjność 
i nietuzinkowość tego pomysłu zde-
cydowała, że PGG zdecydowało się ją 
sfi nansować.

Za ufundowanie pracowni dla lę-
dzińskich przedszkolaków serdecznie 
podziękowali Burmistrz Miasta Lę-
dziny Krystyna Wróbel oraz dyrektor 
przedszkola Robert Salwierak.

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Komu przysługuje świadczenie
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w 

szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnospraw-

ne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 

roku życia.

Wniosek online już od 1 lipca
Wniosek o świadczenie „dobry start” – podobnie jak wniosek o świadczenie 
wychowawcze można składać online już od 1 lipca przez stronę www.em-
patia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia 

drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wzór wniosku wraz z załącznikiem można pobrać ze strony MOPS 
Lędziny bądź ze strony ministerstwa:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, oj-
ciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają 
w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek
Wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Lędziń-

ska 47 pokój nr 15 i 25 w godzinach: Pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, 

pt. 7.30-14.00.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba 
złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lędzińska 24

Kiedy pomoc trafi  do rodziny
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie 

później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, 
to pomoc trafi  do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga!

Świadczenie 300zł nie będzie przysługiwać:

- na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygo towa-

nie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy 
społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śled-
czym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Przedszkolaki wspaniałymi występami uświetniły 60-lecie przedszkola na Hołdunowie
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DECYZJĄ BURMISTRZ KRYSTYNY WRÓBEL STREFA AKTYWNOŚCI 
RUCHOWEJ NA ZAMOŚCIU JEDNAK POWSTANIE
STANOWISKO BURMISTRZ KRYSTYNY WRÓBEL

Nic nie wskazywało na to, że zapropono-
wanie przeznaczenia oszczędności po prze-
targach w wysokości 170 000 zł na budo-
wę strefy aktywności ruchowej na Zamościu 
wzbudzi tyle emocji. Tym bardziej, że radni 
na posiedzeniu połączonych komisji 17 maja 
2018 r. pozytywnie zaopiniowali propozycję  
przeznaczenia tych środków na tę inwesty-
cję. Wtedy nikt z radnych nie mówił, że 
chce za te pieniądze zrobić coś innego 
„u siebie”. Niestety na sesji  24 maja br. 
dziewięcioro radnych nie poparło budowy 
strefy aktywności ruchowej na Zamościu 
i chciało inaczej przeznaczyć zaoszczędzone 
pieniądze. 

Dziewięciu radnych chciało inwestycję 
na Zamościu odłożyć w czasie. Zdecydo-
wałam jednak inaczej i długo oczekiwana 
inwestycja na Zamościu niebawem ruszy. 

Ta nagła zmiana stanowiska 9 radnych na 
sesji spowodowała, że mieliśmy do czynienia  
chyba z najdłuższą sesją w historii lędzińskie-
go samorządu. Rozpoczęła się ona 24 maja 
a zakończyła 29 maja 2018 r. 

Przykrym jest fakt, że dla 9 radnych nie-
istotne były argumenty przedstawiane 
przez mieszkańców Zamościa, którzy licz-
nie wraz z dziećmi przyszli na sesję. Radni 
ci z jednej strony twierdzili, że inwestycja 
na Zamościu jest potrzebna, ale z drugiej, 
że może jeszcze poczekać. Mówili, ze środki 
na jej realizację będą pochodziły z kolejnych 
oszczędności. Tylko, że nie podali z jakich 
oszczędności. Wygłaszali opinie, że pil-
niejsze są inne inwestycje. Na podstawie 

zgłoszonych przez nich propozycji, moż-
na było wywnioskować, że mieli na myśli 
inwestycje w „swoich okręgach”. Pomimo 
tego, że tam obiekty rekreacyjne już ist-
nieją.

Pragnę zauważyć, że podczas tej kadencji 
„w okręgach” radnych, którzy nie zgodzili 
się na przeznaczenie 170 000 zł na budowę 
strefy aktywności ruchowej na Zamościu, 
na infrastrukturę rekreacyjną nasze miasto 
przeznaczyło około 700 000 zł! 

W tym miejscu należy się zastanowić nad 
rozumieniem przez radnych sensu ślubo-
wania, które składali: „Wierny Konstytucji 
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubu-
ję uroczyście obowiązki radnego sprawo-
wać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej miesz-
kańców.” 

Jak Rada Miasta Lędziny głosowała 
w sprawie inwestycji na Zamościu?
Przeciwni propozycji burmistrz Krystyny 
Wróbel, aby przeznaczyć 170 000 zł na bu-
dowę strefy aktywności ruchowej na Zamo-
ściu, byli radni: Elżbieta Ostrowska, Tomasz 
Kostyra, Ewa Fojcik, Tomasz Kwoka, Halina 
Sinder, Janusz Gondzik, Arkadiusz Kula, Ro-
bert Żmijewski i Edward Urbańczyk.  
Za budową strefy aktywności ruchowej na 
Zamościu jednoznacznie opowiedzieli się 
radni: Hubert Handy, Karol Kolny, Tadeusz 
Kowalczyk, i Anna Wysocka. 

Natomiast Zdzisław Rudol i Aleksander 
Koziol nie brali udziału w głosowaniu.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA„ZALEWU”

Powstały konkretne plany zagospoda-
rowania terenu „Zalewu”. Firma BOOM 
STUDIO z Bielska Białej przedstawiła 
Program Funkcjonalno–użytkowy wraz 
z wizualizacją zadania pn. „Poprawa ja-
kości środowiska miejskiego w Gminie 
Lędziny poprzez rozwój terenów zielo-
nych – Ośrodek Zalew”. 

Zakres rzeczowy projektu jest do-
stosowany do wymogów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, ponieważ gmina planuje pozy-
skać środki zewnętrzne na jego realiza-
cję z tego właśnie programu. Wartość 
zadania wynosi 2 800 000 zł, a jego 

realizacja jest planowana na lata 2019-
2020. Zaprojektowane ścieżki pieszo-
-rowerowej są odpowiedzią na postu-
laty zgłaszane przez mieszkańców, aby 
stworzyć w Lędzinach miejsce do bez-
piecznego uprawiania nordic walkingu 
i biegania. Będą one służyły mieszkań-
com cały rok.

Jednym z walorów terenów wokół 
Zalewu jest ich usytuowanie na szlaku 
rowerowym nr 101 łączącym Katowi-
ce z Lędzinami. Biegnie on w najdłuż-
szej części przez tereny leśne, grani-
cami rezerwatu „Las Murckowski”, 
w okolicach osady leśnej Hamerla oraz 

przez Zamoście do terenów Ośrodka 
„Zalew”.

Budowa  strefy aktywności rucho-
wej na Zamościu oraz częściowe za-
gospodarowanie terenów zielonych 
na „Zalewie” podnosi szanse Lędzin 
przy ubieganiu się o środki metropo-
litalne na inwestycje. – mówi burmistrz 
Krystyna Wróbel. Oba obiekty leżą 
przy tej trasie rowerowej, co może być 
ważnym argumentem, gdy będziemy 
się ubiegali o  środki na modernizację 
terenu basenu odkrytego. Cieszę się, że 
pomysł budowy wodnego placu zabaw, 
który zrodził się w Urzędzie Miasta na 
wiosnę zeszłego roku, cieszy się takim 
zainteresowaniem mieszkańców – do-
daje burmistrz Krystyna Wróbel.

Teren na „Zalewie” w połączeniu ze 
stadionem MKS Lędziny, który rów-
nież będzie zmodernizowany, ma szan-
sę stać się miejscem atrakcyjnym nie 
tylko dla mieszkańców Lędzin. Istnie-
jące tam już obiekty jak i te planowane 
przyciągną również z pewnością małą 
gastronomię. Spowoduje to, że miejsce 
to zacznie żyć na nowo. – mówi bur-
mistrz Krystyna Wróbel.

Pierwotnie planowaliśmy wybudować na Zamościu tylko siłownię zewnętrzną 
i przystań rowerową. Ale posłuchaliśmy mieszkańców i ostatecznie powstanie 
tam plac zabaw, siłownia zewnętrzna i przystań rowerowa, gdyż  Zamoście 
leży przy trasie rowerowej biegnącej z Katowic.

Obecny widok Zalewu
wizualizacja

wizualizacja
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UDANE DNI LĘDZIN 2018
Tegoroczne Dni Lędzin, ze względu 

na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, 
zorganizowane zostały wcześniej niż 
w latach poprzednich. Rozpoczęły się 
1 czerwca od obchodów Dnia Dziecka. 
Dla najmłodszych mieszkańców nasze-
go miasta przygotowano wiele atrakcji 
na Placu Farskim i na terenach zielo-
nych przy ORS „Centrum”. Dzień póź-
niej na stadionie MKS Lędziny odbył 
się festyn z okazji Dni Lędzin.

Na Placu Farskim Piknik Rodzin-
ny zorganizowała Miejska Biblioteka 
Publiczna. Na dzieci oraz na rodziców 
czekały liczne gry i zabawy rodzinne, 
a także konkursy z nagrodami. Dodat-
kową atrakcją dla najmłodszych były 
dwie dmuchane zjeżdżalnie .   

Natomiast na terenach zielonych 
przy ORS „Centrum” spółka PGK 
„Partner” przygotowała dla najmłod-
szych oraz ich opiekunów takie atrak-
cje jak: wodny tor przeszkód, loty 
balonem, dmuchaną zjeżdżalnię i dmu-
chany plac zabaw, pokazy Policyjne, 
szczudlarzy, zabawę z chustą, mega grę 
plenerową, gigantyczne bańki mydlane, 
mega skakankę, pokaz Straży Pożarnej 
i odkryte korty tenisowe. Pogoda do-
pisała a dzieci nie zawiodły i licznie 
przybyły bawić się podczas  swojego 
święta . 

Festyn z okazji Dni Lędzin rozpoczął 
się 2 czerwca na Stadionie Miejskim 
o godzinie 14:00. Po ofi cjalnym rozpo-
częciu festynu przez burmistrz Kry-

stynę Wróbel, głos zabrali zaproszeni 
goście honorowi – senator Czesław 
Ryszka oraz Eva Cireňová burmistrz 
słowackiego miasta partnerskiego 
Revúca. Na początek wystąpił zespół 
„Lędzinianie”, a od godziny 14:30 do 
16:30 swoje bloki występów artystycz-
nych przedstawiły lędzińskie szko-
ły. Uczniowie prezentowali na scenie 
utwory wokalne oraz układy taneczne.

Od godziny 16:30 przed lędzińską 
publicznością wystąpiły kolejno ze-
społy „Magia” „Znajomi”, „Maraquja”. 
Wykonały one covery największych 
hitów które rozbawiły i roztańczyły 
publiczność. Przed występem zespołu 
Akcent, mogliśmy wysłuchać koncertu 
kwintetu blaszanego „Gryfnioki”.

Gwiazdą wieczoru był Zenon Mar-
tyniuk z zespołem „Akcent”, który 
wystąpił o godzinie 19:00. Wydarze-
nie cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem, o czym świadczy rekordo-
wa liczba uczestników przekraczająca 
3 500. Nic dziwnego, gdyż lider ze-
społu Zenek Martyniuk, to niekwestio-
nowana gwiazda Disco Polo. Podczas 
koncertu nie zabrakło oczywiście naj-
bardziej popularnych utworów takich 
jak: „Przez twe oczy zielone”, „Prze-
korny los” czy „Czekam na ciebie”. 
Większość utworów zgromadzony 
tłum fanów wykonywał razem ze swo-
im idolem.

Po występie zespołu Akcent odbyła 
się impreza taneczna z DJ Johny, która 

porwała do tańca wielu zgromadzo-
nych pod sceną.

Na zakończenie obchodów Dni Lę-
dzin wystąpił zespół „Axe Crazy”. Ta 
znana nawet w Japonii lędzińska kapela 
grająca heavy metal, która jak zawsze 
wykazała się ogromnym profesjona-
lizmem i zgromadziła pod sceną tłumy 
fanów tego gatunku muzycznego. Tym 
bardziej, że występowi  towarzyszył 
pokaz laserów.

Imprezie towarzyszyły liczne fe-
stynowe atrakcje m.in.: interaktywne 
stoiska szkół, rozgrywki sportowe, gry 
i zabawy dla dzieci, a także stoiska ga-
stronomiczne i wystawiennicze.

DZIEŃ DZIECKA 



5

numer 4 (172)/czerwiec 2018

DNI LĘDZIN 2018 



comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin6

LĘDZINY TERAZ

INWESTYCJE W LĘDZINACH

MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH 
NA TERENIE OŚRODKA ZALEW

POWSTAJĄCE BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
NA TERENIE OŚRODKA ZALEW

REMONT DROGI ZA BUDYNKIEM MKS 
LĘDZINY

REMONT PERGOLI NA TERENIE OŚRODKA 
ZALEW

PRZYGOTOWANIE BASENU ODKRYTEGO 
DO WAKACJI 

REMONTY ZWIĄZANE Z KANALIZACJĄ - 
OŚRODEK ZALEW

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIASTA TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIASTA WYMIANA OŚWIETLENIA PRZY 
UL. GAŁCZYŃSKIEGO

PLAC ZABAW - GÓRKI PLAC ZABAW - GOŁAWIEC REMONT CHODNIKA I WODOCIĄGÓW NA UL. 
LEWANDOWSKIEJ

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ - UL. 
BOTANICZNA

BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 
NA ULICY POGODNEJ

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ - UL. MURCKOWSKA
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INWESTYCJE W LĘDZINACH

BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY 
GWARKÓW

BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY 
SOSNOWEJ

BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY 
KWIATOWEJ

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO NA 
BOISKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
- UL. POKOJU (OD UL. LĘDZIŃSKIEJ DO 

PRZEJAZDU KOLEJOWEGO)

BUDOWA OŚWIETLENIA GARAŻY NA 
OSIEDLU CENTRUM

BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU CENTRUM WYMIANA OŚWIETLENIA PRZY KOŚCIELE ŚW. 
KLEMENSA

BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO - UL. 
POKOJU (OD UL. JAGIELLOŃSKIEJ DO WIADUKTU) BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. 

PADEREWSKIEGO

BUDOWA WĘZŁA 
KOMUNIKACYJNEGO„OLSZYCE”

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ - OSIEDLE 
DŁUGOSZA

REMONT CHODNIKA PRZY 
UL. SOBIESKIEGO

BUDOWA DROGI I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY 
UL. ZACISZE

BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZY 
UL. SZKOLNEJ
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LĘDZINY TERAZ

INWESTYCJE W LĘDZINACH

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ - SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1

PLAC ZABAW - UL. JAGIELLOŃSKABUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 
I OŚWIETLENIA DROGOWEGO - UL. 

LIPCOWA

BUDOWA DROGI I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY 
UL. PANORAMY

WYMIANA OŚWIETLENIA I REMONT CHODNIKA 
PRZY UL. ZABYTKOWEJ

BUDOWA DROGI I OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
NA UL. BLYCH

ZAMONTOWANA AUTOMATYCZNIE ROZKŁADANA 
KURTYNA DO ROZDZIELANIA BOISKA NA HALI 

SPORTOWEJ

ODNOWIONA ŚCIANA BANKOMATU NA 
ZEWNĄTRZ BUDYNKU

WIDOWNIA HALI SPORTOWEJ PO 
WYREMONTOWANIU
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SUKCES LĘDZIŃSKICH ZESPOŁÓW 
W FINALE „ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA”
Z ogromnym sukcesem dla lędzińskich zespołów   zakoń-
czyły się 8 czerwca przesłuchania w siedzibie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”  XXV edycji Regionalnego Przeglą-
du Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”.
W  przesłuchaniach fi nałowych uczestniczyły 52 podmioty 
wykonawcze - 650 utalentowanych wokalistów i tancerzy.  
Finał „Śląskiego Śpiewania” w Koszęcinie odbywał się 
w ramach Święta Edukacji Regionalnej, które od środy 
trwało  w siedzibie Zespołu „Śląsk”.

To znakomita okazja i właściwe miej-
sce, do spotkania wielkiej, artystycznej 
rodziny - miłośników śląskiej pieśni.

Jak co roku poziom artystycz-
ny Przeglądu był bardzo wysoki, 
a jury stanęło przed bardzo trudnym 
zadaniem, aby wyłonić najlepszych. 
Ostatecznie Jury w składzie: Sławo-
mir Jarzyna, Łucja Staniczek, Marian 
Chrobok, Joanna Pudełko, Piotr Hankus 
i Wojciech Pukowiec przesłuchało 52. 
najlepszych wykonawców tegorocz-
nego Przeglądu, którzy do fi nałowe-
go etapu zakwalifi kowali się podczas 
przesłuchań rejonowych.

Miejski Ośrodek Kultury w Lę-
dzinach jest co roku organizatorem 
przesłuchań rejonowych, gdzie nasi  
artyści i gmin ościennych prezentu-
ją swe umiejętności.  Jury jak co roku 
oceniało dobór repertuaru, zachowanie 
cech gwarowych, walory wokalne, ta-
neczne, akompaniament i ogólny wyraz 
artystyczny. Jako elementy dodatkowe 
brano pod uwagę strój ludowy i ewen-
tualne rekwizyty.

 W fi nałowych przesłuchaniach, któ-
re trwały kilka godzin  Jury podjęło 
decyzję o przyznaniu  nagród dla naj-

lepszych zespołów. Wśród nich mamy 
i my  kolejny wielki sukces! Lędzińskie 
zespoły z Finału „Śląskiego Śpiewa-
nia” im. Adolfa Dygacza w Koszęcinie 
przywiozły  cztery nagrody! Zespoły 
Miejskiego Ośrodka Kultury: „Lędzi-
nianie” II miejsce, „Radość” III miej-
sce, zaś nasze kochane przedszkolaki 
z  Miejskiego Przedszkole z O.I nr 2 
w Lędzinach „ Koniczynki” II miejsce 
i zespół młodzieżowy  „Moderato” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 wyróżnienie.  
Zespoły wspierała i towarzyszyła ich 
poczynaniom  dyrektorka Miejskiego 
Ośrodka Kultury  Joanna Figura.  To 
ona odebrała szczególne podziękowa-
nia od organizatorów za propagowanie 
twórczości i wspieranie twórców. Lę-
dziny mocno wybrzmiały na koszęciń-
skiej scenie. 

 Serdecznie gratulujemy naszym 
zespołom i małym i dużym artystom! 
Wielki sukces regionalny naszego mia-
sta! Brawo! Lędziny były wychwalane 
przez jurorów jako miasto sztuki i pa-
triotyzmu regionalnego.

Sukces zespołów zawdzięczamy 
wspaniałym instruktorom i nauczycie-
lom. Ludziom, dla których sztuka jest 

sposobem na życie. To pasjonaci muzy-
ki i  twórczego działania.  Z Miejskiego 
Ośrodka Kultury instruktorami byli: 
Franciszek Moskwa i Anna Musioł. To 
oni swoją charyzmą zachęcają miesz-
kańców do wspólnego pielęgnowania 
sztuki.  Członkowie zespołów to nie-
zwykle uzdolnieni i pracowici artyści.

Dla wszystkich uczestników, laure-

atów i gości XXV „Śląskiego Śpiewa-
nia” wystąpił chór i orkiestra Zespołu 
„Śląsk” z programem „Pieśń o Ojczyź-
nie”.

Organizatorami przeglądu są: Zwią-
zek Górnośląski w Katowicach, Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny w Koszęcinie, Telewizja TVS 
oraz samorządy miast i gmin (organi-
zatorzy eliminacji rejonowych - w tym 
Lędziny - Miejski Ośrodek Kultury).

 
 Serdecznie wszystkim gratulujemy. 

Dziękujemy za ogromną pasję i serce 
dla sztuki.

ZESPÓŁ LĘDZINIANKI PODCZAS FESTIWALU W KOSZĘCINIE

DO PIEKAR „NA KOŁACH”

Ostatnia niedziela maja to na Śląsku 
tradycyjny czas pielgrzymki mężczyzn 
i młodzieńców do Piekar Śląskich. 
W hołdunowskiej parafi i co roku spora 
reprezentacja mężczyzn pokonuje dy-
stans około czterdziestu kilometrów na 
rowerach.

Również tym razem, mimo że trzeba 
było stawić się w niedzielny poranek 
o szóstej, rowerzyści dopisali. - Łącz-
nie na rowerach do Piekar jechało 58 
pielgrzymów. Rowerowa wyprawa ru-
szyła już po raz dwunasty. Za to po raz 

pierwszy zaopatrzyliśmy podróżników 
w odblaskowe kamizelki z logo parafi i - 
tłumaczył ks. Grzegorz Kwiecień. Nie-
zmienne są za to intencje: zdrowie ro-
dziny, pomyślność w pracy, również tej 
na kopalni. - Szerokiej drogi, żadnych 
pinezek ani szkła, wracajcie szczęśli-
wie - życzył pielgrzymom proboszcz, 
ks. Marek Płaza. Rowerzyści wrócili 
szczęśliwie a 19 sierpnia do Matki Bo-
żej Piekarskiej pielgrzymować będą 
kobiety.

KRAJOBRAZ PO SPADKU
MKS Lędziny nie zdołał 
utrzymać czwartoligowego 
bytu. Teraz klub na nowo musi 
się odnaleźć w rzeczywisto-
ści grania w klasie okręgowej. 
Jest wiele pytań na które dzia-
łacze na razie nie znają odpo-
wiedzi. 

Niewiadomych jest sporo. Przede 
wszystkim trudno obecnie powiedzieć 
czy uda się zatrzymać dotychczaso-
wego trenera. Adrian Napierała swoje 
pozostanie w klubie uzależnia od tego, 
czy zachowany zostanie trzon drużyny. 
O to zaś będzie trudno z przynajmniej 
dwóch powodów. Po pierwsze, zawod-
nicy muszą chcieć grać na niższym 
poziomie rozgrywkowym. Po drugie, 
z uwagi na cięcia budżetowe, musieliby 
się zgodzić na niższe zarobki.

Dalsze ograniczenie wydatków to 
zresztą jeden z niewielu pewniaków 
na zbliżający się sezon. - Odzyskujemy 
płynność fi nansową - zaznacza pre-
zes klubu, Kazimierz Rozmysłowski. 
Jednak zbilansowanie fi nansów przy 
utrzymaniu poziomu sportowego na-
zywa „ciężkim orzechem do zgryzie-
nia”. - Jeżeli uda się utrzymać szkielet 
drużyny, to możemy się włączyć nawet 
w walkę o podium. W przeciwnym ra-
zie, celem sportowym MKS będzie śro-
dek tabeli - tłumaczy prezes.

Pod znakiem zapytania stoi również 
przyszłość rezerw MKS. Dotych-
czas były one przestrzenią ogrywania 
młodych graczy i szansą na grę dla 
niemieszczących się w pierwszej dru-
żynie. Teraz może się okazać, że kadra 
zdecydowanie się uszczupli a na utrzy-
mywanie rezerw zwyczajnie braknie 
funduszy. Byłaby to strata, bo „drugi 
garnitur” dzielnie walczy w rozgryw-
kach B-klasy i zwykle włącza się co 
najmniej w walkę o podium.

Pierwsze odpowiedzi możemy poznać 
22 czerwca (piątek). Wtedy to odbę-
dzie się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze, na którym mogą za-
paść pierwsze istotne decyzje. Kolejną 
ważną datą jest 9 lipca, bo wówczas ma 
się odbyć pierwszy trening. Liga rusza 

w pierwszej połowie sierpnia. Myśląc 
o grze w okręgówce, warto mieć z 
tyłu głowy - ku przestrodze - przy-
kład bojszowskiego GTS. Po spadku z 
IV ligi, bojszowianie nie utrzymali się 
w okręgówce. Sezon w A-klasie rów-
nież zakończą prawdopodobnie kolej-
nym spadkiem...

Ostatnie wyniki MKS w IV lidze:
Dąb Gaszowice - MKS 4:1 (19 maja)
MKS - Beskid Skoczów 2:2 (26 maja)
LKS Goczałkowice-Zdrój - MKS 4:2 
(30 maja)
Polonia Bytom - MKS 4:1 (3 czerwca)
Wilki Wilcza - MKS 7:3 (9 czerwca)

W minionym sezonie MKS trafi ał 48 
razy, przy 78 golach rywali
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ZDROWE LATO 2018 W LĘDZINACHZDROWE LATO 2018 W LĘDZINACH
CYKLICZNE BEZPŁATNE IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA 

W LĘDZINACH W OKRESIE OD 01 LIPCA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018 R.
SPÓŁKA PGK „PARTNER” BĘDZIE W IMIENIU GMINY LĘDZINY PROWADZIĆ DZIAŁANIA W RAMACH ORGANIZACJI IMPREZ PROMUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO 
ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POD NAZWĄ „ZDROWE LATO 2018 W LĘDZINACH”. 
W TYM CELU SPÓŁKA PGK „PARTNER” UDOSTĘPNI NIEODPŁATNIE OBIEKTY, KTÓRYMI ZARZĄDZA, TJ. OŚRODEK REKREACYJNO SPORTOWY „CENTRUM” (W TYM HALĘ 
SPORTOWĄ, SALĘ TANECZNĄ, SALĘ DO TENISA STOŁOWEGO, SIŁOWNIĘ, PŁYWALNIĘ KRYTĄ), KORTY DO TENISA ZIEMNEGO, BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ, BASEN ODKRYTY. 
IMPREZY ZOSTANĄ RÓWNIEŻ ZORGANIZOWANE NA STADIONIE MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LĘDZINY ORAZ NA OKOLICZNYCH TERENACH ZIELONYCH.

SPÓŁKA PGK „PARTNER” PROPONUJE SZEROKI ZAKRES PROGRAMOWY W ZAKRESIE ALTERNATYWNEJ FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, ZARÓWNO W OBSZARZE 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ: W FORMIE IMPREZ SPORTOWYCH W TYM GIER, ZABAW, KONKURENCJI ORAZ IMPREZ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM, KULTURALNYM, 
ZDROWOTNYM, REKREACYJNYM, EKOLOGICZNYM: W TYM PRELEKCJI, POGADANEK, WYCIECZEK I INNYCH ATRAKCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LĘDZINACH.

W RAMACH IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWYM PRZEWIDUJE SIĘ MIĘDZY INNYMI:
- IMPREZY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIM KLUBEM SPORTOWYM LĘDZINY - STADION, PIŁKA PLAŻOWA, TURNIEJE W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH 
SPORTOWYCH I LEKKOATLETYCE,
- IMPREZY ORGANIZOWANE W SALACH GIMNASTYCZNYCH I NA BOISKACH SZKOLNYCH,
- IMPREZY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KLUBEM TENISA STOŁOWEGO LĘDZINY
- IMPREZY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KLUBEM SZACHOWYM GÓRNIK

W RAMACH IMPREZ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM, KULTURALNYM, ZDROWOTNYM, REKREACYJNYM, EKOLOGICZNYM PRZEWIDUJE SIĘ MIĘDZY INNYMI:
- IMPREZY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z  POLICJĄ, STRAŻĄ POŻARNĄ, STRAŻĄ MIEJSKĄ - BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO,
- IMPREZY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI – BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO,
- ANIMACJE.

ORS „CENTRUM” PRZYGOTOWUJE TAKŻE NOWĄ, BARDZO ATRAKCYJNĄ  OFERTĘ CENOWĄ NA PŁYWALNIĘ KRYTĄ W MIESIĄCACH LETNICH. 

NOWY GOSPODARZ ORS „CENTRUM” - NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
- WWW.LEDZINY.PL
- WWW.CENTRUMLEDZINY.PL
- WWW.FACEBOOK.COM/ORSCENTRUMLEDZINY/

1 LIPCA 2018
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KONFERENCJA „WYCHOWANIE KU PATRIOTYZMOWI”
Narodowe Święto Niepodległości, to dla Polaków jedno 

z najważniejszych Świąt Państwowych. W tym szczególnym 
czasie obchodzonego w tym roku w całej Polsce 100lecia 
Odzyskania Niepodległości 7 czerwca 2018 roku w Sali Wi-
dowiskowej „Piast” Gmina Lędziny zorganizowała konferen-
cję „Wychowanie ku patriotyzmowi”, na której poruszony 
został temat budowania nowoczesnej postawy patriotycznej 
u dzieci i młodzieży. Podczas trwania konferencji swoje pre-
lekcje wygłosili studenci Wydziału Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Śląskiego, nauczyciele z lędzińskich szkół, a także 
dyrektorzy miejskich placówek. Swoją prezentację przedsta-
wili także zaproszeni goście z naszego miasta partnerskiego 
na Słowacji – Revucy.

Stulecie odzyskania niepodległości, to sprawa bliska ser-
com wszystkich Polaków, którzy kochają naszą ojczyznę. 
W tym szczególnym czasie tak ważne jest, aby miłość do 
kraju rozpalać w sercach najmłodszych obywateli. Edukacja 
związana ze zdrowym patriotyzmem jest w dzisiejszych cza-
sach bardzo ważna.

Konferencja „Wychowanie ku patriotyzmowi” stała się 
okazją nie tylko do świętowania wspaniałej rocznicy, ale dała 
także możliwość do rozmowy i wymiany swoich doświad-
czeń, wiedzy i informacji w edukacji patriotycznej na róż-
nych etapach kształcenia.

„KOCHAM CIĘ POLSKO I ŚPIEWAM DLA CIEBIE”

29 maja w Przedszkolu nr 2 w Lędzinach odbył się kon-
kurs wokalny pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny 
„Kocham Cię Polsko i śpiewam dla Ciebie”. Celem konkursu 
było popularyzowanie tradycji patriotycznych, kształtowanie 
wrażliwości na piękno polskich pieśni oraz rozwijanie umie-
jętności wokalnych dzieci.

Wszyscy uczestnicy byli profesjonalnie przygotowani do 
występów i prezentowali bogaty repertuar wykazując się ta-
lentem wokalnym i muzycznym. Każdy wykonawca otrzymał 

pamiątkowy dyplom oraz prezent.  W ważnym dla Polski roku 
100-lecia Odzyskania Niepodlegości, tak ważne jest kształ-
towanie patriotyzmu i miłości do ojczyzny wśród najmłod-
szych, którzy poprzez zabawę, jaką jest udział w konkursach, 
mogą poznać ważne dla naszego kraju pieśni i zwyczaje, któ-
re w przyszłości będą kultywować także w swoich rodzinach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

NIECH RADOŚĆ NIGDY NIE MINIE 
STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Pod tym hasłem na Targowisku 
Miejskim mieszkańcy naszego miasta 
mogli wziąć udział w akcji społecznej, 
mającej na celu sprawdzenie własnej 
czujności na krzywdę innych. 

Aktorzy odegrali dwie scenki, w któ-
rych pokazana była przemoc wobec 
kobiety. Reakcja mieszkańców była 
natychmiastowa i zasługuje na najwyż-
sze uznanie.

Burmistrz Miasta Krystyna Wró-
bel wraz z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzi-
nach wręczyła upominki osobom, które 
najszybciej zareagowały na insceni-
zację, chcąc udzielić pomocy aktorce 
grającej poszkodowaną kobietę.

W ramach akcji, mieszkańcy mogli 
skorzystać ze specjalnych gogli sy-
mulujących stan po spożyciu alkoholu. 

Akcja odbyła się pod Patronatem 
Burmistrza Miasta Lędziny.

Gratulujemy inicjatywy i zaangażo-
wania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Lędzinach, a mieszkań-

com dziękujemy za godną naśladowa-
nia postawę i chęć pomocy innym. 

9 czerwca w Warszawie odbył się 
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla 
Dziewcząt – Diamonds Cup. Rozgryw-
ki odbywały się w 5 kategoriach wie-
kowych:U8, U9, U10, U12 i U14.

W kategorii wiekowej U14, czy-
li dziewczęta rocznik 2004 i młodsze 
utworzono dwie grupy (9 drużyn), 
w jednej z nich nasze „Różowe Pante-
ry” – bo taką nazwę obrały dziewczyny 
na turnieju. Dziewczyny z KSB, choć z 
rocznika 2005 i młodsze w rywalizacji 
ze starszymi dominowały na boisku.

Mimo przewagi fi zycznej niektórych 
rywalek dziewczyny z Lędzin prze-
wyższały ich zdecydowanie techniką 
i jakością gry oraz szybkością. Pierw-
szy mecz Różowe Pantery wygrały 0:2 
z WBS Warszawa, drugi mimo prze-
wagi po drobnym błędzie przegrały 
z Diamonds Academy 1:0, z kolei trze-

ci pojedynek stoczony z PKS Piasto-
wia Piastów należał zdecydowanie do 
naszych zawodniczek - wygrana 3:0. 
W półfi nale mimo zdecydowanej ofen-
sywy w ostatniej minucie meczu z dru-
żyną Legia Ladies „Różowe” straciły 
gola i pożegnały się z walką o 1 miej-
sce. Zwyciężając z drużyną SP Polonez 
3:2 zdobyły srebro, a Zosia Tuszyńska 
została najlepszą zawodniczką turnieju. 
Wielkie gratulacje dla całej drużyny 
i Trenera.

Należy jeszcze dodać, że dziewczę-
ta wspaniale czują się razem – tworzą 
świetny zespół, nie tylko na boisku.  
W drodze do Warszawy, w miejscu za-
kwaterowania oraz w drodze powrot-
nej (mimo pewnych drobnych kontuzji) 
panowała bardzo miła i radosna atmos-
fera.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DLA DZIEWCZĄT – DIAMONDS CUP



comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin12

LĘDZINY TERAZ

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

Redaktorzy: 
Marcin Iciek

Projekt: Time4 Skład: Krzysztof Tworek
Druk: Polskapresse Sosnowiec

Kontakt: 
promocja@ledziny.pl

Redaktor Naczelny
Daria Mikiciuk 

Z-ca Redaktora Naczelnego
Krzysztof Tworek 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdu-
nów, arkusz mapy 2 przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 

ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). 
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej  KA1T/00019070/7 pro-
wadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane 
są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nierucho-
mości. W Dziale III księgi wieczystej wpisany jest komentarz do migracji. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 
Zapisy działu I-SP oraz działu III ww. księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny  zatwierdzonym 
przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27.09.2007 r., zgodnie z którym położona jest na terenie ozna-
czonym symbolem 3MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 21 
grudnia 2017 r. oraz 29 marca 2018 r. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

   
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 160,00 zł 

             (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

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

         
Wadium ustalone zostało na kwotę: 6 016,00 zł

    (słownie: sześć tysięcy szesnaście złotych). 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 12 lipca 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny:  ING 
Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium 
na działkę numer 3350/291 o powierzchni 1073 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej). Za potwier-
dzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 11.45 

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

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

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 

0,7757 ha, położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, w obrębie geodezyjnym 

Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 

2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha. 

W księdze wieczystej Nr KA1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33 prawo 
własności przedmiotowej nieruchomości wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, zaś prawo użytkowania wieczystego na 
rzecz Gminy Lędziny. 
W dziale II księgi wieczystej prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, natomiast prawo użytkowania wie-
czystego na rzecz Gminy Lędziny. W Dziale I Sp księgi wieczystej zawarty jest wpis dotyczący prawa użytkowania wieczy-
stego działek gruntu; okres użytkowania 2089-12-04. 
W dziale III księgi wieczystej  wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: na czas nieoznaczony, odpłatna służebność 
przesyłu, na rzecz Spółki pod fi rmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Lędzinach (REGON: 276403072, KRS: 0000147512) i jej następców prawnych, zgodnie z zazna-
czonym kolorem czerwonym zakresem niezbędnym do eksploatacji rurociągów przedstawionym na załączniku do aktu 
notarialnego Rep. A Nr 2936/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., polegająca na prawie wejścia służb eksploatacyjnych, a 
także dojazdu niezbędnym sprzętem celem eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, a także modernizacji, remontu, 
wymiany, demontażu i likwidacji, w każdym czasie i terminie, o ile zajdzie taka potrzeba oraz obowiązku zaniechania 
nasadzenia drzew i krzewów, zabudowy budynkami i budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane, w tym zakazie posadowienia obiektów tymczasowych na terenie ustanowionej służebności.  
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób 
trzecich.
Przedmiotowa nieruchomość zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, symbol użytku: Bi - Inne 

tereny zabudowane.

Ww. nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę 
Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze 
oznaczonym symbolem 3U – teren zabudowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym są usługi i działalności gospo-
darcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne 
usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, 
maszyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca 
postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Plan zagospodarowania ustala parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu. Określa m.in. podstawową formę zabudowy - zabudowę wolnostojącą, 
wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki max. 70%. 

Nabywca przez cały okres wieczystego użytkowania zobowiązany jest wnosić - na rzecz właściciela nieruchomości - opła-
ty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości 
został przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2018 r. Przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym.

      Cena wywoławcza: 720 000,00 zł 

     (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. 
         

  Wadium ustalone zostało na kwotę: 72 000,00 zł

    (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędzi-

ny:  ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe)  
z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na nieruchomość o pow. 0,7757 ha, położoną w Lędzinach, ul. Hołdunowska - pra-
wo użytkowania wieczystego

 Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 

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

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Prze-
strzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101,103), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 
136, 128, 120 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 
55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.
          

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY

INFORMUJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY

- w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

- niżej wymienionej nieruchomości.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY

INFORMUJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY

- w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

- niżej wymienionej nieruchomości.


