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Żonie, Dzieciom oraz wszystkim Krewnym i Znajomym
pogrążonym w bólu po śmierci naszego  Kolegi z pracy

śp
Stanisława Czernego
kondolencje wraz ze szczerymi 

wyrazami współczucia i żalu 
składają

Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski 
oraz pracownicy Urzędu Miasta Lędziny

O spotkaniach z mieszkańcami i dofinansowaniu 
podłączeń budynków do kanalizacji czytaj str. 4−5

Kwiaty i znicze 
W słoneczne południe,

8 maja, dla uczczenia 68.
rocznicy zwycięstwa nad
hitlerowskimi Niemcami
i ich sojusznikami oraz
zakończenia II wojny
światowej w Europie
członkowie Koła Miej−
skiego Związku Komba−
tantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więź−
niów Politycznych w Lę−
dzinach na czele z preze−
sem Janem Michniakiem oraz burmistrz Wiesław Stambrowski i doradca ds. woj−
skowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Jan Słoninka, złożyli bukie−
ty kwiatów i zapalili znicze pod Pomnikiem Weteranów Powstań Śląskich, a na−
stępnie pod obeliskiem przy ul. Paderewskiego poświęconym ofiarom lędzińskiej
filii niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz−Birkenau. Na prośbę burmistrza
wartę honorową pełniło w tym czasie przy pomniku i przy obelisku dwoje ucz−
niów z klasy policyjnej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Dominika Ta−
sarek i Mateusz Pudzianowski. – Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tej
krótkiej, ale bardzo wzniosłej uroczystości – podkreśla Mateusz, a Dominika do−
daje – Spełniliśmy z ochotą swój patriotyczny obowiązek.

Dzień później burmistrz wraz z doradcą ds. wojskowych zapalili znicz przy leś−
nym obelisku w Mysłowicach, na którym wyryto napis: „Na tym miejscu pomor−
dowani zostali przez hitlerowców w dniu 5 września 1939 r. weterani trzech po−
wstań śląskich z osiedla Lędziny: Spyra Paweł, Janota Paweł, Myszor Alojzy, Mu−
siał Wojciech, Sekuła Augustyn, Szumilas Wilhelm. Cześć Ich Pamięci!”ml

Kolejna, trzecia już wyprzedaż gara−
żowa odbędzie się nie w niedzielę, jak
dwie poprzednie, ale w piątek 14 czer−
wca od godziny 15.00 do 19.00 na Tar−

gowisku Miejskim. Przypominamy, że
na sprzedaż lub zamianę można wysta−
wiać wszystko, co nam już niepotrzeb−
ne, komuś innemu może się przydać.

Miejska Biblioteka Publiczna zapra−
sza na spotkanie autorskie z redaktorem
Janem Mazurkiewiczem pod nazwą „O
książce i nie tylko” organizowane w ra−

mach X Tygodnia Bibliotek. Prelekcja
odbędzie się 16.05.2013 roku o godz.
18.00 w sali na piętrze MBP przy ul.
Lędzińskiej 86. 

Lędziny kolejny raz przystąpiły do
ogólnopolskiej kampanii „Postaw na ro−
dzinę”. W związku z tym 25 maja Szko−
ła Podstawowa nr 1 zorganizuje festyn
rodzinny dla uczniów, ich rodzeństwa,
rodziców lub opiekunów oraz dziad−
ków. Współorganizatorem imprezy jest

Urząd Miasta Lędziny. Ideą festynu jest
promowanie zdrowego stylu życia,
wspólne spędzanie czasu w formie za−
bawy, poprawa relacji z bliskimi, pro−
mocja pozytywnego wizerunku rodziny
i zacieśnianie więzi międzypokolenio−
wej.

Jedynka stawia na rodzinę

Czerwcowa wyprzedaż – w piątek

Z Mazurkiewiczem nie tylko o książkach

Wiosenne nasadzenia
W mieście rozpoczęły się wiosenne nasadzenia.

W trzech miejscach: na skrzyżowaniu ul. Lędziń−
skiej i Jagiellońskiej, przy rondzie oraz na skwerze
przy ul. Ruberga posadzonych zostanie prawie 4300
sadzonek begonii, niecierpka, lawendy, starca sreb−
rzystego, szałwii i aksamitka. Największy kwietnik,
w kształcie łezki, powstanie u zbiegu Lędzińskiej
i Jagiellońskiej

Remontują
schody

Rozpoczyna się kompleksowy remont schodów
wejściowych przy Lędzińskiej 47. Roboty rozpoczną
się od skucia tynków schodów i ścian bocznych, po
czym wykonana zostanie izolacja, przemurowane
ściany boczne schodów, wykonane nowe zbrojenie
schodów i podestu, zrobiona wylewka betonowa
i z lastryka oraz zamontowane i pomalowane nowe
poręcze. Jeśli pogoda dopisze, prace zakończą się je−
szcze w maju.

19 kwietnia wiceburmistrz Marek Bania odebrał w Krakowie 
certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej przyznany miastu 

przez ogólnopolski dwutygodnik budowlany „Profile”.

W hołdunowskiej „dwójce” było go−
rzej: początkowo z 387 dzieci przyjęto
295. Jednak już w trakcie naboru miasto
podjęło starania o utworzenie dodatkowe−
go oddziału w Szkole Podstawowej nr 3,
więc liczba przyjętych wzrosła do 320.
Wśród 67 dzieci, których nie przyjęto jest
28 2,5−latków i 39 dzieci 3− i 4−letnich.

Łącznie w mieście zabrakło miejsc dla
49 chętnych dzieci w wieku przedszkol−
nym. Może to i niewiele w stosunku do li−
czby chętnych, ale dla rodziców, zwła−
szcza tych pracujących, słaba to pociecha,
warto więc przedstawić kilka słów wyjaś−
nienia do tej sprawy.

Faktem jest, że dzieci w przedszkolach
z roku na rok przybywa. W P1 w roku
szkolnym 2009/2010 było 189 maluchów
a w nadchodzącym roku 2013/ 2014 bę−
dzie ich już 264. W P 2, podobnie: w 2009
roku we wrześniu do przedszkola poszło
200 dzieci, w tym pójdzie ich 320. Rosną
też systematycznie nakłady na przedszko−
la. W 2010 roku, na przykład wyniosły
one ponad 2,6 miliona złotych, w 2011
przekroczyły 3 miliony by w ubiegłym ro−
ku osiągnąć wartość ponad 4 milionów,
z czego ok. 500 000 złotych pochodziło ze
środków unijnych na program „Zielone
światło dla lędzińskich przedszkoli”. Do−
dać należy, że dla przedszkoli nie ma ża−
dnych subwencji, jak dla szkół. Jedynym
poza kasą miejską źródłem finansowania
przedszkoli są wpływy z opłat za przed−
szkole od rodziców, ale to zaledwie kwota
650 tysięcy w skali miasta za edukację
i żywienie oraz pewna kwota w subwencji
oświatowej, która ma pokryć część wydat−
ków na oddziały integracyjne w przed−
szkolach.

Pomyliłby się jednak, kto by pomyślał,
że skoro liczba przedszkolaków rośnie, to
w Lędzinach, inaczej, niż w całym kraju,

rodzi się coraz więcej dzieci i stąd szturm
na przedszkola. Winna jest raczej niewy−
darzona reforma edukacji, którą jeszcze
w 2011 zainicjowała ówczesna minister
edukacji Katarzyna Hall, a która nie we−
szła w życie do dziś. Chodzi o objęcie
obowiązkiem szkolnym 6−latków. Rząd
na zmianę podaje kolejne terminy wpro−
wadzenia reformy i je przekłada a samo−
rządy, w tym i lędziński, próbują na bieżą−
co dostosowywać się do sytuacji.

– Zasadniczą różnicę stanowi dla mia−
sta, czy sześciolatki będą przedszkolakami
czy uczniami – argumentuje burmistrz
miasta Wiesław Stambrowski – Bo albo
miasto musi przygotować dla nich miejsca
i opiekę w budynkach przedszkolnych, al−
bo zapewnić warunki edukacji w szko−
łach. 

Na razie pewne jest to, że 6−latki od
września jeszcze obowiązkowo do szkół
nie pójdą, a 5−latki już muszą obowiązko−
wo chodzić do przedszkola. Cierpią na
tym 3− i 4−latki, bo zaczyna brakować dla
nich miejsc. 

Tworzenie na stałe kolejnych filii
przedszkoli nie ma sensu wobec zapowie−
dzi rządu, że już od przyszłego roku 6−lat−

ki urodzone w I półroczu zaczną we
wrześniu obowiązkową naukę w szkole,
a pozostałe w roku 2015. Ponadto budyn−
ków dających się łatwo zaadaptować na
kolejne tymczasowe filie przedszkoli nie
ma w mieście wielu. 

– Budynek Izby Porodowej, z którego
Przedszkole nr 2 korzystało jedynie czaso−
wo, nie jest przystosowany do pełnienia
tej funkcji – wyjaśnia wiceburmistrz Ma−
rek Bania – Brak wyjścia awaryjnego
i strome wąskie schody, których nie da się
przerobić, zmusiły nas do przeniesienia
oddziałów do przystosowanego architek−
tonicznie Gimnazjum nr 2.

Właśnie nie pieniądze, choć oczywiście
ważne, są kluczowym problemem, jeśli
chodzi o zapewnienie miejsc w przed−
szkolach, ale infrastruktura. Fakt, że od
2014 roku Lędziny będą dysponowały no−
wym 7−oddziałowym budynkiem Przed−
szkola nr1 na pewno sytuację znacząco
poprawi. Dopóki jednak nie rozstrzygnie
się ostatecznie los reformy oświaty, niepe−
wny będzie również los kolejnych roczni−
ków 3− i 4−latków, którzy będą musieli
ustępować miejsca w przedszkolach swo−
im starszym kolegom.

Na decyzję ministra
poczekają w domu
Tegoroczny nabór do przedszkoli w mieście był pierwszym od lat, który nie zakończył się przyjęciem wszystkich
zgłoszonych dzieci w wieku przedszkolnym, czyli 3−, 4−, 5− i 6− latków. W Przedszkolu nr 1 na 282 zgłoszonych dzie−
ci przyjęto 264; rekrutacji nie przeszło pozytywnie ośmioro 2,5 latków, czyli dzieci poniżej wieku przedszkolnego
i dziesięcioro 3− i 4−latków, których przynajmniej jeden rodzic nie pracuje. Sytuacja w sumie nie jest więc zła, ró−
wnież dlatego, że w przedszkolu utworzona została dodatkowa grupa i jednocześnie nie zostały zlikwidowane dwa
oddziały w Powiatowym Zespole Szkół, na co się zanosiło już od ubiegłego roku w związku otwarciem w szkole klas
górniczych. Ostatecznie jednak likwidację filii odłożono o rok.

Przedszkole nr 2.
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To już nie pech, ale jakieś fatum
ciąży na bocianim gnieździe na Bly−
chu. W gnieździe na posesji pań−
stwa Urszuli i Franciszka Morki−
szów na początku maja zdechła sa−
mica bociana. 

Po przylocie 19 kwietnia zdążyła wraz
ze swoim partnerem przygotować gniaz−
do i złożyć jajko. Nie dane jej było go je−
dnak wysiedzieć. Z obserwacji gospoda−
rzy wynika, że 2 maja na pewno jeszcze
żyła. Kiedy dokładnie zdechła trudno
powiedzieć. W sobotę i niedzielę jej par−
tner nie ruszał się z gniazda w ogóle. Ale
czy tkwił tam, bo już nikt inny nie pilno−
wał gniazda, czy dlatego, że samica była
bardzo słaba, raczej się nie dowiemy. 

Zaalarmowani przez gospodarzy stra−
żacy z lędzińskiej OSP wyciągnęli 6 ma−
ja z gniazda zdechłego ptaka i nie wysie−
dziane jajo. Prawdopodobną przyczyną
śmierci bocianicy było zatrucie pokar−
mowe. Jajo trafiło do gospodarstwa rol−
nego w Bieruniu, gdzie zostało podłożo−
ne kaczce wysiadującej jaja. Jeśli proces
wysiadywania jaja w gnieździe jeszcze
się nie rozpoczął, to jest szansa, że po
33−34 dniach w kaczym gnieździe wy−
kluje się młody bocian. To znaczy, że
gdyby plan się powiódł, młode wykluje
się 8 lub 9 czerwca.

Przypomnijmy, że o bocianich pery−
petiach z Blychu pisaliśmy już przed
rokiem. Gniazdo dla nich na ściętym
pniu starej olchy istnieje od lat 60−ych
ubiegłego wieku. Na początku lat 90−
ych zostało naprawione i wzmocnione.
Pechowa seria zaczęła się w 2005 roku,
kiedy młody bocian wypadł z gniazda
i złamał skrzydło. Potem gniazdo przez
lata pozostawało puste, chociaż bocia−
ny co roku przylatywały na Blych.
W 2011 roku pan Franciszek obciął bo−
czny konar olchy, by gniazdo było le−
piej dostępne i wydawało się, że nastą−
pi koniec serii niefortunnych zdarzeń.

Wtedy zaczęły się jednak boje o gniaz−
do. Ptasie walki, które toczyły się przez
dwa lata, poskutkowały brakiem mło−
dych. W tym roku szczęście było już
blisko. Kaśce i Kubusiowi, jak pie−
szczotliwie nazywali ptaki gospodarze,
niewiele brakowało, by stworzyć pełną
rodzinę i wrócić do Afryki z potom−
kiem. Jedyna nadzieja, choć byłby to
cud, że z jaja wykluje się pisklę. Trafi
wówczas do leśnego pogotowia w Mi−
kołowie, gdzie zostanie odchowane do
osiągnięcia samodzielności. Jeśliby się
tak stało, nasi Czytelnicy o wszystkim
się na pewno dowiedzą. 

To nie pech, lecz fatum

W Smardzowicach (na zdjęciu) i Górkach mają więcej szczęścia do bocianów.

Zaczęło się od okien
Zakończono II etap wymiany

okien w budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach.
Jest to początek zamierzenia ma−
jącego na celu przywrócenie ele−
wacji budynku pierwotnej archi−
tektonicznej formy. Nowe okna
wykonane z drewna egzotyczne−
go meranti zachowują oryginal−
ną formę i podziały a równo−
cześnie spełniają wysokie wy−
magania termoizolacyjne, które
z pewnością dadzą rezultaty
w czasie przyszłorocznej zimy.

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 (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr
207 poz. 2108 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZE PRZETARGI USTNE OGRANICZONE

I.  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k. m. 2 przy ul. Waryńskiego, oznaczonej numerem geo−
dezyjnym 1131/411 o pow. 0,0090 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku B. Prawo własności działki wpisane jest na
rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.
W dziale I −SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych z Dziale III innych ksiąg wieczystych. Działy III i IV  księgi wieczystej są wolne od wpisów.

II. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k. m. 2 przy ul. Waryńskiego, oznaczonej numerem geode−
zyjnym 1142/197 o pow. 0,0035 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku B. Prawo własności działki wpisane jest na rzecz
Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.
W dziale I−SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych z Dziale III innych ksiąg wieczystych. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe zwią−
zane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Powyższe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Działki położone są w strefie zaliczanej do śródmieścia. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W niedalekim sąsiedztwie znajdu−
ją się obiekty handlowo−usługowo−administracyjne, ośrodek zdrowia, obiekty szkolne, targowisko miejskie. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publi−
cznej gminnej – ul. Waryńskiego, nie są uzbrojone. Istniejące uzbrojenie ogólnomiejskie w tym sieć wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna, sieć gazowa i energetyczna
znajdują się w ulicy Waryńskiego.
Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r., ogłoszoną w Dz. Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 185 z 2007 r. poz.
3390, zgodnie z którym położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przetarg na sprzedaż: 
− działki 1131/411 jest ograniczony w stosunku do właścicieli bądź użytkowników wie−

czystych nieruchomości sąsiednich, tj. działek oznaczonych numerami 1143/197,
1132/411, 1141/197;

− działki 1142/197 jest ograniczony w stosunku do właścicieli bądź użytkowników wie−
czystych nieruchomości sąsiednich, tj. działek oznaczonych numerami 1156/196,
1143/197, 1141/197 

Działka 1131/411 o kształcie prostokąta, od strony północnej przylega do nieruchomo−
ści niezabudowanej oznaczonej numerem 1141/197, od wschodu przylega do nieruchomo−
ści zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu domek fiński, położonej przy ul. Waryńskie−
go 42, składającej się z działek numer 1132/411, 1143/197, 1156/196, od południa przylega
do pasa gruntu oznaczonego symbolem 2KDD, stanowiącego pas izolacyjny pomiędzy za−
budową mieszkaniową i łączy ul. Waryńskiego z ul. Lewandowskiej, od zachodu do drogi
gminnej – ul. Waryńskiego. 
Z uwagi na parametry, powierzchnię i kształt działka nie może stanowić samodzielnej nieru−
chomości.
Działka 1142/197 stanowi pas gruntu o długości 14 m i przylega od zachodu do ul. Wa−
ryńskiego, od północy i wschodu graniczy z nieruchomością składającą się z działek numer
1156/196 i 1143/197 zabudowanych budynkiem mieszkalnym typu domek fiński przy ul.
Waryńskiego 42, od południa sąsiaduje z działką niezabudowaną oznaczoną numerem
1141/197. Z uwagi na parametry, powierzchnię i kształt działka nie może stanowić samo−
dzielnej nieruchomości. 

Cena wywoławcza wynosi:
6 600,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) – dla działki 1131/411 o pow.

90 m2; 3 300,00 zł netto (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) – dla działki 1142/197
o pow. 35 m2. 

Wadium ustalone zostało na kwotę:
660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100) – dla działki 1131/411,

330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100) – dla działki 1142/197.
Przetargi odbędą się w dniu 19 czerwca 2013 r. 

o godz. 10.30 – na sprzedaż działki 1131/411 o pow. 90 m2,
o godz. 11.00 – na sprzedaż działki 1142/197 o pow. 35 m2.

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Ogólne warunki przetargów:

Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium oddzielnie dla
każdej z działek – w pieniądzu – do dnia 13 czerwca 2013 r. poprzez dokonanie
wpłaty w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny:
Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium uznaje się datę dokonania wpłaty w kasie UM Lędziny
bądź datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do peł−
nych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nie zawiera podatku oraz innych opłat. Cena wylicytowana w wyniku
przeprowadzonych przetargów – odrębnie dla każdej z działek – podlega opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług VAT według stawki 23%. 
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia za−
warcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się dzień doko−
nania wpłaty w kasie tut. Urzędu lub datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnie−
nia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zali−
cza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w za−
wiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu,
zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomo−
ści.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt m. in.
uzbrojenia technicznego, zapewnienia dostawy mediów, uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na ist−
niejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędzi−
ny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.,
Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami). 

Osoby zamierzające uczestniczyć w ogłoszonych przetargach zobowiązane są złożyć w Wy−
dziale Geodezji… Urzędu Miasta Lędziny (pok. 203−205) do dnia 13 czerwca 2013 r.:

pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (z wskazaniem numeru zbywanej działki)
z załączonym aktualnym (wydanym nie później niż trzy miesiące przed terminem prze−
targu) odpisem księgi wieczystej, potwierdzającym prawo własności lub prawo użytko−
wania wieczystego nieruchomości graniczącej z nieruchomością stanowiącą przedmiot
przetargu, dowodem wpłaty wadium (oryginał), oświadczeniem o zapoznaniu się ze sta−
nem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do których
oferent nie wnosi zastrzeżeń, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu za−
wartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko−
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) oraz
ich akceptacji. 

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa oddzielnie w każ−
dym z przetargów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lę−
dziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz opublikowana na stronie internetowej www. ledziny. pl
w dniu 17 czerwca 2013 r. 
Przetarg ustny ograniczony na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się cho−
ciażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłosze−
niu, na każdą z działek będących przedmiotem sprzedaży.
Przed otwarciem przetargu – odrębnie dla każdej z nieruchomości – uczestnicy przetargu
przedkładają Komisji Przetargowej:

w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowa−
dzoną działalnością gospodarczą – dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadze−
niu działalności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadze−
niu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentu−
jącej podmiot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargo−
wego, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geo−
dezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, II piętro, pok. 203−205, tel.
(32) 21−66−291, 21−66−511 do −513 wew. 120, 135, 136 w godzinach pracy tut. Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej
www. ledziny. pl, w biuletynie informacji publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w sie−
dzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia przetargu.
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Z PRAC RADY MIASTA
Kwietniową sesję Rady Miasta poprzedziły

posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady.

Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu

i Porządku Publicznego przyjęła na swoim po−

siedzeniu sprawozdanie z funkcjonowania Tar−

gowiska Miejskiego za 2012 rok oraz wysłu−

chała informacji dotyczących wydatków

z gminnego funduszu alkoholowego na 2013

rok, mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny

oraz projektu pt. „Śląskie – w stronę Słońca”.

Komisja ds. Infrastruktury odbyła wyjazdowe

spotkanie na ul. Zakole. Po przeprowadzonej

obserwacji i krótkiej dyskusji wyciągnięto

wnioski, że należy wykonać położenie nowego

asfaltu na odcinku 100 m (tj. 50 m przed mo−

stem i 50 m za mostem). W części stacjonar−

nej natomiast radni wysłuchali informacji na

temat zmiany planu zagospodarowania prze−

strzennego ul. Miłej, Żeromskiego i Ułańskiej,

zaopiniowali zmiany w budżecie na 2013 rok

oraz przedyskutowali sprawę poprawy obecne−

go stanu infrastruktury mieszkalno – biurowej

w budynku na ul. Lędzińskiej 47.

Komisja d/ s Ochrony Środowiska na

kwietniowym posiedzeniu wydała opinię do

projektu uchwały w sprawie zmian w budże−

cie na 2013 rok, a także wysłuchała spra−

wozdania kopalni „Ziemowit” z realizacji Pla−

nu Ruchu Kopalni oraz wykonania Planu na−

praw szkód górniczych za II półrocze 2012

roku i I kwartał 2013 roku, które zreferował

przedstawiciel kopalni Benedykt Zasada. Ko−

misja wydała także opinię do projektu

uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania

osobom fizycznym dotacji na realizację inwe−

stycji z zakresu ochrony środowiska i gospo−

darki wodnej do budowy przyłączy kanaliza−

cyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata

2013 – 2015. 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekrea−

cji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej od−

była się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kul−

tury jako, że „MOK – podsumowanie działal−

ności za 2012 rok – ocena funkcjonowania”

był głównym tematem obrad. Jej członkowie

zaopiniowali zmiany w budżecie miasta na

2013 rok, zmiany uchwały w sprawie wyda−

wania czasopisma samorządowego Biuletyn

Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!” a tak−

że projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Roczne−

go Programu Współpracy z organizacjami po−

zarządowymi oraz innymi podmiotami prowa−

dzącymi działalność pożytku publicznego na

rok 2012”.

Komisja Rewizyjna zajęła się rozpatrze−

niem sprawozdania finansowego, sprawozda−

nia z wykonania budżetu wraz z opinią Regio−

nalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją

o stanie mienia miasta Lędziny za 2012 rok. 

Komisja Budżetu, Finansów i Samorzą−

dności na swoim posiedzeniu wydała opinie

do projektów uchwały w sprawie zmiany

uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Lędzi−

ny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie

wydawania czasopisma samorządowego Biu−

letyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!”;

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Roczne−

go Programu Współpracy z organizacjami po−

zarządowymi oraz innymi podmiotami prowa−

dzącymi działalność pożytku publicznego na

rok 2012”; zmiany Wieloletniej Prognozy Fi−

nansowej Miasta Lędziny na lata 2013 –

2022; zmian w budżecie miasta na 2013

rok; zasad i trybu udzielania osobom fizy−

cznym dotacji na realizacji inwestycji z zakre−

su ochrony środowiska i gospodarki wodnej

do budowy przyłączy kanalizacyjnych w ra−

mach projektu „Uporządkowanie gospodarki

ściekowej w Gminie Lędziny” na lata 2013 –

2015. Powyższe projekty uchwał zostały

przyjęte przez Radę Miasta na zwyczajnej se−

sji 25 kwietnia.

„Master” jest wspólnym przedsięw−
zięciem ośmiu gmin: Tychów, Bierunia,
Lędzin, Bojszów, Chełmu, Imielina, Ko−
bióra i Wyr. Największym udziałowcem
z większościowym, 90−procentowym
pakietem są Tychy. Lędziny jako trzeci
partner, mają ich 3,17%. Najmniej
udziałów – po 0,55% mają Imielin
i Chełm. Skąd wzięła się spółka i taki
rozkład udziałów?

Międzygminne Przedsiębiorstwo Go−

spodarki Odpadami i Energetyki Odna−

wialnej „MASTER” Spółka z o. o. w Ty−

chach, bo tak brzmi pełna nazwa firmy,

powstała 15 lat temu, w styczniu 1998

roku. Przystąpiło do niej w roli udziałow−

ców 6 gmin, wtedy jeszcze bez Chełmu

i Imielina. Były to te gminy, które

w 1994 i 95 roku wybudowały wspólny−

mi siłami i na własne potrzeby Składo−

wisko Odpadów Komunalnych w Ty−

chach – Urbanowicach spełniające wy−

magania z zakresu ograniczenia negaty−

wnego wpływu na środowisko. W założe−

niach miało to być wysypisko o ograni−

czonym dostępie, żeby mogło dłużej słu−

żyć gminom−inwestorom. Chełm i Imielin

stały się samodzielnymi gminami

w 1995 roku i do spółki zostały przyjęte

w 2004 roku tak, aby spółka objęła

swym zakresem działania cały powiat

bieruńsko−lędziński. Nowoczesne wysy−

pisko w sąsiedztwie na pewno ułatwiało

gospodarowanie odpadami każdemu

z miast−inwestorów, ale do komplekso−

wej obsługi w tym zakresie ciągle je−

szcze było daleko.

Jak rozumiem tej właśnie komplek−
sowej obsłudze miało służyć powołanie
Mastera. Tylko co to konkretnie zna−
czy: kompleksowej?

Od 1998 roku wprowadzony został

ustawowy obowiązek prowadzenia selek−

tywnej zbiórki odpadów i redukcji odpa−

dów biodegradowalnych. Chodzi głównie

o odpady pochodzenia spożywczego,

tzw. „mokre” oraz odpady zielone, które

– składowane na wysypisku – fermentu−

ją produkując biogaz złożony w około 40

– 60% z metanu. Metan z kolei uznawa−

ny jest za gaz znacznie bardziej szkodli−

wy dla środowiska, niż dwutlenek węgla.

Ustawodawca nakazał więc ograniczenie

ilości odpadów biodegradowalnych na

wysypiskach o 25% do roku 2010,

o 50% do 2013 i o 65% do roku 2020

za punkt odniesienia przyjmując rok

1995. W międzyczasie weszły w życie

kolejne przepisy dotyczące odzysku do

końca 2020 roku co najmniej 50% pa−

pieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

oraz odpadów budowlanych i rozbiórko−

wych na poziomie co najmniej 70% wa−

gowo. Obowiązki, o których mówię, zo−

stały scedowane na gminy. Powołana

w 98 roku spółka miała umożliwić gmi−

nom−udziałowcom zorganizowanie kom−

pleksowego systemu zbiórki, składowa−

nia i odzyskiwania odpadów według obo−

wiązujących przepisów. Udziały podzielo−

no między gminy proporcjonalnie do na−

kładów poniesionych na budowę urbano−

wickiego wysypiska, które w 2004 roku

zostało powiększone o dodatkową kwa−

terę.

Jak „Master” wywiązał się z zada−
nia?

W czasie istnienia spółki powstała

Hala Segregacji Odpadów, z której korzy−

stają również Lędziny, Gminny Punkt Od−

bioru Odpadów Niebezpiecznych i insta−

lacja odgazowania kwater wysypiska,

a z uzyskanego gazu średniorocznie wyt−

warzane jest 1600 MWh „zielonej ener−

gii” elektrycznej i około 6000 GJ „zielo−

nej energii” cieplnej. Jednak największe

przedsięwzięcie „Mastera” realizowane

jest teraz. Mam tu na myśli Międzygmin−

ny Zakład Kompleksowego Zagospoda−

rowania Odpadów Komunalnych, obe−

jmujący między innymi halę segregacji,

halę fermentacji frakcji organicznej, linię

odzysku odpadów budowlanych, punkt

odbioru odpadów niebezpiecznych. De−

cyzja o jego budowie zapadła w 2008 ro−

ku, rok później złożyliśmy wniosek o do−

finansowanie ze środków unijnych

a w 2010 roku otrzymaliśmy grant. Całe

przedsięwzięcie ma kosztować około

110 milionów złotych, z czego 69 milio−

nów pochodzi ze środków Unii Europej−

skiej, 23 miliony to preferencyjna poży−

czka z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 12

milionów wnoszą wspólnicy (w tym 1,4

miliona Lędziny) a 5 milionów – spółka

„Master”. Hala powinna być gotowa je−

sienią przyszłego roku i będzie to jedna

z najnowocześniejszych instalacji tego

typu w Polsce.

Cały czas mówimy o gospodarowa−
niu odpadami na terenie objętym dzia−
łalnością „Mastera”. A jakie są zasady
prowadzenia gospodarki odpadami na
terenie województwa śląskiego? 

Nasze województwo zgodnie z przyję−

tym przez Sejmik Województwa Śląskie−

go dokumentem o nazwie Plan gospo−

darki odpadami dla województwa śląs−

kiego 2014 podzielono na cztery regio−

ny. Miasta−wspólnicy znalazły się w re−

gionie czwartym razem z gminami po−

wiatów pszczyńskiego, bielskiego i ży−

wieckiego. Zgodnie z założeniami odpa−

dy wytwarzane w regionie powinny być

w tym regionie utylizowane. U nas ist−

nieje 9 instalacji do utylizacji odpadów

łącznie z tyską. Osiem ma jednak na

ten moment status instalacji zastęp−

czych, a jedynie jedna – bielska – regio−

nalnej i częściowo żywiecka w zakresie

kompostowania niewielkiej ilości odpa−

dów. Docelowo gospodarka odpadami

w województwie śląskim będzie prowa−

dzona właśnie z wykorzystaniem insta−

lacji regionalnych. Natomiast w okresie

przejściowym, do czasu wybudowania

regionalnych instalacji do przetwarzania

odpadów komunalnych, dopuszczalne

będzie funkcjonowanie instalacji za−

stępczych. Dzięki decyzji podjętej

w 2008 roku drugą w regionie instala−

cją regionalną będzie właśnie tyska.

Z tym, że nasz zakład po uruchomieniu

będzie troszeczkę nowocześniejszy od

bielskiego i obejmował będzie szerszy

zakres działania. Czy pozostałe instala−

cje zostaną zmodernizowane, żeby

uzyskać status regionalny, pokaże

czas.

Jaka jest różnica między instalacja−
mi zastępczymi i regionalnymi?

Najprościej mówiąc mocami przerobo−

wymi i jakością zastosowanych technolo−

gii. Intencja ustawodawcy jest taka, żeby

ze śmieci w sposób ekologiczny odzyski−

wać jak najwięcej surowców nadających

się do powtórnego przetworzenia i żeby

wykorzystywać je ponownie. Na wysypis−

ka ma trafiać jak najmniej odpadów

zmieszanych. Przykład: biogaz, o którym

już wspomniałem. Odzyskiwanie go z od−

padów biodegradowalnych i neutraliza−

cja, żeby metan nie był emitowany bez−

pośrednio do środowiska, to jedna spra−

wa, a dodatkowe wykorzystywanie do

produkcji energii i ciepła, to kolejny

etap. Z rozporządzeń do ustaw wynika,

że biogaz należy wykorzystywać do pro−

dukcji ekologicznej energii, ale nie wszę−

dzie się tak dzieje. My mamy odpowie−

dnie urządzenia. Instalacje regionalne

mają zapewnić gminom uzyskanie usta−

wowych poziomów odzyskiwania surow−

ców wtórnych. Bez nowoczesnych te−

chnologii, co wspólnicy „Mastera” rozu−

mieli już 5 lat temu, nie da się osiągnąć

tych norm. Nie osiągnęłyby tego również

miasta skupione w „Masterze”, gdyby

działały w pojedynkę. Lędziny, żeby trzy−

mać się obrazowego dla czytelników

przykładu, za około milion złotych nie by−

łyby w stanie stworzyć takiej sortowni,

jaką buduje „Master”.

No tak, ale w 2012 roku kolejny raz
zmieniły się przepisy i teraz o tym, czy
śmieci z Lędzin trafią do tyskiej sorto−
wni, zadecyduje przetarg.

Rzeczywiście, od lipca o tym jak bę−

dzie wyglądało zagospodarowanie odpa−

dów zadecyduje ostatecznie gmina po−

przez nadanie odpowiedniego kształtu

zamówieniu publicznemu i zależnie od

zapisów specyfikacji przetargowej wyko−

nawca. Pociechą jest to, że już niedługo

będziemy drugą w kolejności instalacją

regionalną a pierwszą pod względem no−

woczesności.

Ale – patrząc z punktu widzenia np.
powiatu bieruńsko−lędzińskiego – „Ma−
ster” już dziś ma poważny atut, bo leży
niedaleko, a przecież koszt transportu
wpływa znacząco na cenę odbioru od−
padów. Innymi słowy, chociaż piekarń
są tysiące, nikt po bułki nie jedzie co
rano pod Wrocław, tylko kupuje je pod
domem.

Otóż jedzie. Znam jedną firmę, akurat

nie z naszego regionu, która komplekso−

wą obsługę gmin łącznie z odbiorem od−

padów segregowanych i zmieszanych,

dostarczeniem kubłów itp. oferuje w ce−

nie 150 złotych za tonę. Tymczasem sa−

ma tylko cena składowania odpadów

zmieszanych na wysypisku waha się od

170 do 220 złotych za tonę. Jak to moż−

liwe, nie mam pojęcia. Jedyne, co mi

przychodzi do głowy, to dumping i wątpli−

wa jakość usługi. Nie zmienia to jednak

faktu, że cena jest bardzo konkurencyj−

na. Może tylko za jakiś czas okaże się,

że miasta, które źle wybrały przedsię−

biorcę odbierającego odpady z ich tere−

nu nie będą w stanie wykazać się takim

odzyskiem surowców wtórnych i ich po−

nownym wykorzystaniem, jak wymaga te−

go ustawa. Wtedy będzie dramat miast,

bo za to grożą kary pieniężne.

Jak więc Pan widzi przyszłość „Ma−
stera”?

Powiem tak: nowe przepisy prawa, je−

śli chodzi o zmianę sposobu wyboru wy−

konawców usługi wywozu odpadów, są

dla nas olbrzymim wyzwaniem. Np.

w mieście Tychy de facto startujemy do

przetargu na rynek, który spółka pozys−

kała w ostatnich dziesięciu latach w dro−

dze konkurencyjnej. Mam nadzieję, że

zaprocentuje dalekowzroczność zarządu

spółki i właścicieli spółki, którzy postawi−

li na nowoczesne, efektywne rozwiąza−

nia, które będą w stanie sprostać coraz

wyższym wymogom, jakie stawiane są

w zakresie gospodarki odpadami w Pol−

sce. 

Będziemy najnowocześniejsi
w regionie

rozmowa z dr. Markiem Mrówczyńskim, 

prezesem MPGOiEO „Master” w Tychach

We wtorkowe popołudnie, 30 kwietnia,
seniorzy lędzińskiego sportu zorganizo−
wali swoje wiosenne spotkanie nie jak
zwykle na Stawiskach, ale w sali przyjęć
budynku OSP. Powód był zasadniczy –
uroczyste obchody 20−lecia działalności
Klubu Seniora przy MKS Lędziny. Przed−
tem jednak gremialnie, z udziałem między
innymi burmistrza Wiesława Stambrow−
skiego, uczestniczyli w okolicznościowej
mszy św. odprawionej w kościele św. An−
ny w ich intencji przez księdza Leona Los−
kę, aktualnego kapelana tegoż klubu. Ce−
remonii mszalnej towarzyszył poczet
sztandarowy ufundowany przez rodziny
górnicze z parafii św. Anny, na organach
grał Jerzy Jurowicz, a śpiewał gościnnie
chór ekumeniczny z Mysłowic pod nazwą
„Jubilate Deo”, którym dyrygowała Joan−
na Bliwert−Hoderny. Inicjatorem występu
tego chóru był jeden z sześciorga jego lę−
dzińskich członków – Jerzy Mantaj (także
członek zarządu Klubu Seniora).

Po nabożeństwie wszyscy pozowali na
schodach kościoła do wspólnego zdjęcia,
po czym udali się do wspomnianej sali.
Uroczyste spotkanie zagaił prezes zarządu
Klubu Seniora, Józef Brom, który poprosił
też zebranych o uczczenie minutą ciszy
pamięci zmarłego w roku ubiegłym po−

przedniego długoletniego prezesa Emila
Piątka. Następnie wręczył on ks. Leonowi
Losce legitymację honorowego członka
klubu oraz pamiątkowe statuetki najbar−
dziej zasłużonym działaczom Klubu Se−
niora przy MKS Lędziny: współzałożycie−
lowi i pierwszemu prezesowi zarządu Zbi−
gniewowi Stangretowi z Tychów oraz Au−
gustynowi Uszokowi, Ryszardowi Nie−
szporkowi, Emilowi Ryszce, Pawłowowi
Losoniowi i Henrykowi Kawale. Z kolei
starosta Bernard Bednorz przekazał na rę−
ce prezesa Broma okolicznościowy gra−
werton z gratulacjami i życzeniami od za−
rządu powiatu.

Dalsza część spotkania miała już trady−
cyjnie charakter biesiady towarzyskiej,
w której uczestniczyli też jako goście ra−
dny Jerzy Sklorz (akompaniował także na
akordeonie do biesiadnych śpiewów se−
niorów sportu), prezes PGK Partner –
Piotr Buchta czy Mirosław Bartel – prze−
wodniczący Oddziału Emerytów i Renci−
stów ZZ Górników przy kopalni „Ziemo−
wit”. Do późnego wieczora rozmawiano
na przeróżne tematy, ale najchętniej o da−
wnych swoich sukcesach sportowych
bądź porażkach, wiele osób przeglądało
też kronikę klubu oraz aktualny kalendarz
lędzińskiej kopalni. Mirosław Leszczyk

Seniorzy sportu świętowali

Grawerton od starosty odbiera prezes Józef Brom.
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Na podstawie badań archeologicznych,
których dotąd na naszym terenie nie było
zbyt wiele, trudno dokładnie określić, kie−
dy pojawił się człowiek w dorzeczu
Przyrwy i Potoku Goławieckiego. Na tę
sytuację, dodatkowo, nakładają się specy−
ficzne warunki geologiczne i morfologi−
czne Lędzin. Wyniesienia Garbu Lędziń−
skiego budują wapienie triasowe (era me−
zozoiczna). Pod nimi, zalegają utwory
karbońskie z węglem kamiennym (era pa−
leozoiczna). Obniżenia i kotliny wypeł−
niają utwory trzeciorzędowe – mioceń−
skie, a na nich czwartorzędowe plejsto−
ceńskie utwory polodowcowe w postaci
glin, piasków morenowych oraz utwory
rzeczne (holocen). Utwory plejstoceńskie
to osady, pochodzące z dwu starszych
zlodowaceń skandynawskich Polski tzw.
zlodowacenia karpackiego, (które miało
miejsce ok. 500 000 – 350 000. lat temu)
oraz środkowo – polskiego (ok. 180 000 –
120 000. lat temu). Znaczna część obsza−
ru naszego miasta pokryta jest utworami
tej młodszej epoki lodowcowej. 

W związku z pagórkowatym charakte−
rem rzeźby Lędzin, istniejące w odległej
przeszłości, zapewne liczne ślady byto−
wania człowieka na tym terenie, w dużej
mierze zostały spłukane w obniżenia tere−
nowe, a następnie pokryte grubymi war−
stwami utworów polodowcowych i rze−
cznych.

Najstarsze ślady człowieka w Polsce
przypadają na tzw. okres międzylodow−
cowy (znaleziska na Dolnym i Górnym
Śląsku, na Wyżynie Krakowsko – Czę−
stochowskiej). Do najciekawszych obiek−
tów, pochodzących z tego okresu należy
stanowisko z Jaskini Ciemnej w Ojcowie
– dolina Prądnika, w Raciborzu – Stu−
dziennej, w Pietrowicach Wielkich, gdzie
znaleziono zespoły krzemienne z narzę−
dziami odłupkowymi. Epokę tę nazwano

paleolitem (240 000 – 250 000. lat temu),
czyli starszym okresem epoki kamiennej.
Na terenie Lędzin i okolic z tego okresu
nie znaleziono żadnych śladów, dopiero
ze środkowej epoki kamienia, tzw. mezo−
litu (8000 – 5 200 lat p. n. e.) oraz górnej
epoki kamiennej – neolitu (5 200 lat p. n.
e. – 1. 900 lat p. n. e.). W sumie odkryto
9 stanowisk z tej epoki.. Te z mezolitu,
w postaci niezbyt licznych zabytków
krzemiennych zlokalizowano na północ−
no – zachodnich i zachodnich stokach
Garbu Lędzińskiego, natomiast te z neoli−
tu, w postaci prostych krzemiennych na−
rzędzi, odłupków, wiór krzemiennych,
znaleziono w okolicach Smardzowic
i Hołdunowa.

Na uwagę zasługuje fakt, że narzędzia
krzemienne, wykryte na terenie Garbu
Lędzińskiego, zostały wykonane z narzu−
towego krzemienia tzw. bałtyckiego (era
mezozoiczna – kreda), tkwiącego w po−
staci konkrecji, w wapieniu, którego wy−
chodnie znajdują się przecież na pobrzeżu
Pomorza Szczecińskiego. Zatem, skąd
wzięły się one na południu kraju? Wypłu−
kane z wapienia krzemienne konkrecje,
potocznie zwane „bułami krzemienny−
mi”, zapewne przytransportował do nas
lodowiec i tu zostały użyte przez człowie−
ka, jako narzędzia czy też, jako krzesiwo
do rozpalania ognia.

Na obszarze Lędzin znaleziono także
niewielki odłupek wykonany z krzemie−
nia jurajskiego (środkowa epoka ery me−
zozoicznej). Z tej samej epoki geologi−
cznej, pochodził wapień i zawarty w nim
krzemień, z którego wykonane było na−
rzędzie, kształtem przypominające sie−
kierkę oraz liczne odpady z obróbki gła−
dzonego krzemienia, znalezione na polu
ornym w Jedlinie w 1983 r. Być może, za−
bytki te pochodziły ze złóż wapienia ju−
rajskiego Wyżyny Krakowsko – Często−

chowskiej, co może świadczyć o migracji
jakiejś grupy ludności z terenów położo−
nych bardziej na północ. Widocznie, już
w młodszej epoce kamiennej miały miej−
sce kontakty handlowe między ludnością,
zamieszkującą międzyrzecze górnej Wis−
ły i Odry a mieszkańcami dorzecza górnej
Warty. A może wapienie te zostały ró−
wnież przytransportowane przez lądolód,
starszej epoki lodowcowej? W znalezisku
jedlińskim, znaleziono również odłupki
krzemienia narzutowego z Pobrzeża
Bałtyckiego.

Z nowszych badań wynika, że w środ−
kowym paleolicie, w okresach międzylo−
dowcowych, koczujące grupy ludzkie za−
trzymywały się na dłuższy czas w jednym
obozowisku, polując na duże zwierzęta
takie jak: mamuty, renifery, nosorożce
włochate, niedźwiedzie jaskiniowe. Sto−
sunkowo niedaleko od Lędzin, bo w Bie−
runiu Nowym odkryto w 1966 r. fragment
żuchwy dorosłego mamuta, także kości
mamutów, nosorożców włochatych, nad
Przemszą, w Dziećkowicach, w Chełmie
Śląskim na Górze Gamrat. (W tej samej
strefie szerokości geograficznej, co Lę−
dziny, na polu ornym w okolicy Krako−
wa, autorka artykułu, natrafiła na podob−
ne znalezisko. Był to duży trzonowy ząb,
tego, pokaźnych rozmiarów, roślinożer−
cy).

Tereny Lędzin były zapewne penetro−
wane przez człowieka w epoce brązu
(około 1900 – 700 lat p. n. e.) oraz we
wczesnej epoce żelaza (ok. 700 – 400 lat
p. n. e.). Osadnictwo tzw. kultury łużyc−
kiej objęło swym zasięgiem, między in−
nymi, tereny Mysłowic i Lędzin. Z tego
okresu pochodzą pojedyncze fragmenty
naczyń glinianych odkryte w Hołduno−
wie. W Imieliniu natrafiono na cmentarz
z grobami popielnicowymi, a w miejsco−
wości Jazd, osadę z reliktami zabudowy,

ułamkami naczyń stołowych i kuchen−
nych.

Pojawienie się kolejnych osad ludzkich
na naszym obszarze łączy się już z tak
zwanym późnym okresem wpływów
rzymskich. (III – IV w. n. e.). Naukowcy
skłaniają się ku przypuszczeniu, że już
w tym odległym okresie, u ujścia Przem−
szy i Soły, przebiegał handlowy szlak ko−
munikacyjny, umożliwiający łączność,
między środkowym Dunajem a Północą.
Z tym szlakiem może się wiązać grobowe
znalezisko z Bierunia Nowego, srebrnych
denarów z czasów rzymskiego cesarza
Hadriana, (panującego w latach 117 – 138
r. n. e. i Antonina Piusa 138 – 161 r. n. e.).
W II wieku n. e. bite rzymskie denary ma−
sowo docierały na Górny Śląsk, przypu−
szczalnie, jako wynik kontaktów handlo−
wych Rzymu z ludami północnymi.
W tym okresie, przez tereny dzisiejszej
Polski wiódł tzw. szlak bursztynowy. Tra−
sa jednego z utartych szlaków kupieckich,
wiodła z Akwilei (Włochy) nad Adriaty−
kiem, przez Bramę Morawską, Śląsk,
wschodnią Wielkopolskę, wzdłuż Warty,
brodem przez Wisłę w Otłoczynie koło
Torunia, po bursztyn, nad Bałtyk. W ten
cenny towar, kupcy z południa zaopatry−
wali się też, niekoniecznie dopiero nad
Bałtykiem. W Sieradzu koło Kalisza na−
trafiono na okazałe składowisko burszty−
nu, przeznaczonego na zbyt. Do tego

okresu zalicza się odkryte w Lędzinach
stanowiska archeologiczne w dzielnicy
Blych, w obrębie Goławca i przypu−
szczalnie, na sąsiadującym z Górką Kle−
mensową, wzgórzu Szachta. W obrębie
dwóch pierwszych stanowisk, znaleziono
ułomki z brzuśców glinianych naczyń
(tzw. ceramiki siwej) toczonej na kole
garncarskim. Żelazna głownia krótkiego
miecza jednosiecznego, odkryta przez
nieżyjącego już lędzińskiego rolnika
Franciszka Sporysia, na polu ornym
wzniesienia Szachta (i zdeponowana
przez ówczesnego studenta historii Da−
miana Kostyrę w Instytucie Historii Uni−
wersytetu w Katowicach), zdaniem prof.
J. Szydłowskiego powinna być zaliczana
do wyżej wymienionego odcinka dzie−
jów. Sugeruje się, że znalezisko to może
również wskazywać na istnienie w tym
miejscu cmentarzyska. Ludność kultury
przeworskiej chowała swych zmarłych
w obrządku całopalnym, wyposażając
mężczyzn m. in. w broń.

Wymienione powyżej przykłady znale−
zisk świadczą o tym, że teren dzisiejszych
Lędzin i przyległych okolic, był przed−
miotem zainteresowań człowieka w cza−
sach przedpaństwowych, czyli jeszcze na
długo, długo przed X w. Zatem, pierwot−
ne osadnictwo Lędzin można z pewnością
odnieść do czasów prehistorycznych. 

Stanisława Kaleta

Śladami prehistorii Lędzin (2)

Apel
Apelujemy do mieszkańców naszego miasta o baczną obserwację niepo−

krytych roślinnością terenów. Kierujemy go głównie do Władz Miasta, rolni−
ków oraz osób budujących domy czy inne obiekty, ogrodników, spacerowi−
czów. Musimy być wyczuleni na to, że lędzińska ziemia skrywa w sobie wie−
le tajemnic przeszłości. Również prosimy o zbieranie wszelkich pamiątek hi−
storycznych, w postaci fotografii, ubiorów, narzędzi, naczyń, zbiorów pieśni,
modlitewników itp., które ubogacą przyszłą, izbę tradycji w Lędzinach. 

Potomkowie Karola Koniecznego
(1891−1962) oraz innych lędzinian
uczestniczących w powstaniach śląs−
kich do dzisiaj zastanawiają się, co
się stało ze sztandarem Związku Po−
wstańców Śląskich w Lędzinach,
ufundowanym przez lokalne społe−
czeństwo i Urząd Gminy. Uroczy−
stość poświęcenia tego sztandaru
przez ks. proboszcza Franciszka
Kupilasa odbyła się w latach 30−tych
ubiegłego wieku w kościele św. Kle−
mensa. 

Dalsza część uroczystości miała miej−
sce już w ogrodzie restauracji K. Rosne−
ra, gdzie między innymi wbijano okoli−
cznościowe gwoździe do drzewca sztan−
daru, ofiarowane przez ówczesnego wo−
jewodę śląskiego Michała Grażyńskiego
oraz różne organizacje społeczne. Sztan−
dar ten był przed II wojną światową
przechowywany w domu wspomnianego
Karola Koniecznego (od 1926 roku pre−
zesa ZPŚ w Lędzinach), a delegacja by−
łych powstańców zabierała go na różne
uroczystości państwowe oraz kościelne.

W 1995 roku przeprowadziłem dłuż−
szą rozmowę – którą nagrałem też na
dyktafon – z 94−letnią wówczas Łucją
Konieczny (zmarła w marcu 1996 roku),
wdową po Karolu oraz z ich synami
Alojzym i Feliksem (też już obaj nie ży−
ją). Między innymi opowiadali mi oni
o uratowaniu wspomnianego sztandaru
przed Niemcami.

– Już 2 września 1939 roku pojecha−
liśmy z mężem oraz dziećmi wozem dra−
biniastym ciągniętym przez dwa konie
do rodziny w Smardzowicach, a następ−

nego dnia wyruszyliśmy w kierunku
Przemszy – mówiła pani Łucja. – Ucie−
kaliśmy, podobnie jak wiele rodzin po−
wstańczych przed wojskami niemiecki−
mi, gdyż obawialiśmy się aresztowań.
Zabraliśmy ze sobą między innymi po
worku mąki żytniej i pszennej, żebym
mogła po drodze upiec chleb czy ciasto.
Na spodzie fury ukryliśmy sztandar ZPŚ
zwinięty w pokrowcu, kronikę lędziń−
skiej szkoły podstawowej, którą nam
przekazała na przechowanie nauczyciel−
ka Marta Szoenówna, a także karabiny
i rewolwery. Zaraz po tym jak przejecha−
liśmy most na Przemszy polscy żołnie−
rze (był wśród nich też lędzinianin Paweł
Sekuła) wysadzili go w powietrze. 

Około 40−osobowa grupa lędzinian
udała się do Chrzanowa, stamtąd do
Trzebini, gdzie nocowali, potem do Mie−
chowa, a następnie polnymi drogami
w kierunku Jędrzejowa. W pobliżu miej−
scowości Brzezinka, niedaleko kielec−
kiego Wodzisławia, zatrzymał ich już
konny patrol niemiecki.

– Gdy powiedzieliśmy im, że jesteśmy
ze Śląska, to kazali nam wracać bez
obaw do domów, bo tam już życie po−
wraca do normy – opowiadał Wincenty
Konieczny. – Chyba Opatrzność Boża
nad nami czuwała, bo żołnierze w ogóle
nas nie kontrolowali. Co prawda karabi−
ny i rewolwery tata oraz brat Franciszek
(późniejszy ksiądz) zdążyli wyrzucić
z fury na pole z kartoflami zanim patrol
do nas dojechał. ale sztandaru i kroniki
już nie. 

Rodzina Koniecznych zatrzymała się
we wspomnianej Brzezince, gdzie noco−
wała w tamtejszej szkole. Pani Łucja

upiekła chleb, a tata z synami owinęli
sztandar w mundur powstańczy, zapako−
wali do pokrowca, owinęli jeszcze sło−
mą, a następnie zakopali w głębokim do−
le nieopodal budynku szkolnego.

– Okazało się, że mieszkańcy tej wios−
ki, zauważyli świeżo rozkopaną ziemię
i wydobyli ten sztandar – kontynuował
opowieść Feliks Konieczny. – Potem
przechowywali go przez całą niemiecką
okupację, ale bez drzewca. Wkrótce po
zakończeniu II wojny światowej zosta−
liśmy powiadomieni przez Powiatowy
Komitet PSL w Jędrzejowie, że można
sztandar odebrać. Tata, który już wrócił
z Krakowa, gdzie ukrywał się jako Fe−
liks Sobolewski, pojechał po niego wraz
z ówczesnym kierownikiem szkoły pod−
stawowej w Lędzinach, Henrykiem Wa−
nikiem.

Zrobiono nowe drzewce i sztandar
ten, przechowywany ponownie przez ro−
dzinę Koniecznych, uświetniał różne
uroczystości. – Po jednej stronie miał
godło państwowe i napis „Związek Po−
wstańców Śląskich w Lędzinach”, a po
drugiej wizerunek Matki Bożej oraz na−
pis „Bóg, Honor, Ojczyzna” – mówił
pan Feliks. – Potem otrzymaliśmy od−
górne polecenie, żeby go oddać do mu−
zeum w Katowicach. Nie wiemy, gdzie
sztandar się teraz znajduje – mówił on
w 1995 roku, a my za nim powtarzamy
w 2013 roku! 

Ktokolwiek wie coś o sztandarze ZPŚ
w Lędzinach proszony jest o kontakt
z redakcją naszego miesięcznika bądź
z autorem powyższego tekstu. Z góry
serdecznie dziękujemy!

Mirosław Leszczyk

Uratowali sztandar powstańczy
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Przedsiębiorcze Lędziny

WWaarrsszzttaatt  zz ttrraaddyyccjjaammii
Janusz Lech jest w gronie zmotoryzowanych lędzinian osobą znaną

i ma w nim grono zadeklarowanych klientów. Wystarczy mały rekone−
sans, by się o tym przekonać. Sam jednak chwali się nader niechętnie
i delikatnie mówiąc nie przecenia wartości reklamy. Próżno więc szukać
reklam jego serwisu ogumienia. Warsztat raczej także nie rzuca się
w oczy, bo znajduje się na niezabudowanym odcinku ulicy Oficerskiej
z dala od centrum. – Zaczynać tu działalność byłoby ciężko – przyznaje.
Ale dla warsztatu z tradycjami to żadna wada. Nawet lepiej, bo hałas, ja−
kiego przy wymianie opon albo drobnych naprawach warsztatowych nie
da się uniknąć, nikomu nie przeszkadza. No i z dala od gęstej zabudowy

łatwiej o duży teren, na którym bez problemu da się zlokalizować spory
warsztat, odpowiednią liczbę miejsc parkingowych i jeszcze zachować
rezerwę na dalszą ewentualną rozbudowę.

Dla klientów zaś żadna to fatyga przyjechać na Oficerską. W końcu to
niedaleko od Ułańskiej, gdzie pan Janusz stawiał jako biznesmen pier−
wsze kroki.

– Ten serwis powstał 21 lat temu, w sierpniu 1992 roku – wyjaśnia Ja−
nusz Lech – Nie ja go wymyśliłem, ale mój ojciec, który pomógł mi fi−
nansowo przy rozruchu i pomaga cały czas w jego prowadzeniu. Pier−
wszy warsztat mieścił się w garażu przy domu, zatrudniałem jednego pra−
cownika, a ja równocześnie pracowałem na kopalni. Nim interes się roz−
winął, dało się łączyć obie profesje. W końcu jednak przyszedł moment,
kiedy musiałem wybrać: kopalnia albo warsztat.

Nie wiadomo, co by było, gdyby Janusz Lech wybrał kopalnię, ale po−
stawienie na warsztat okazało się wyborem bardzo perspektywicznym. –
Chociaż jak pomyślę, że za rok szedłbym na emeryturę ….. – mówi i wy−
bucha śmiechem. Faktem jest, że chociaż odniósł niezaprzeczalny sukces,
okupił go ciężką pracą. Chociaż zbudował nowoczesny budynek i stwo−
rzył osiem etatów, ciągle jeszcze nie może sobie pozwolić na pracę „tyl−
ko” przez osiem godzin dziennie. Ponadto oprócz ojca w firmie pomaga
mu żona, która wykonuje część prac biurowych i księgowych. Dlatego ce−
ni sobie członkostwo w Lędzińskiej Federacji Przedsiębiorczych, bo – jak
mówi – ma dzięki temu dostęp do wielu informacji przydatnych w prowa−
dzeniu biznesu, podawanych często wprost na maila, których sam nie
miałby czasu ani nawet szansy wyszukać będąc w pracy. 

Warsztat przy Oficerskiej działa już 10 lat. Pan Janusz zbudował go
własnymi siłami z tego, co zarobił. Jednak na rozbudowę zaplecza socjal−

nego, stanowisko do geometrii i sprawdzania hamulców, separatory ole−
ju i inne elementy wyposażenia zdobył środki dzięki unijnemu dofinan−
sowaniu. Jednak ciągle jeszcze nie nie uważa swojej firmy za gotową.

– Przez dwa miesiące roku wiosną i dwa jesienią jest robota przy wy−
mianie opon – mówi pan Janusz – Przez pozostałą część roku robimy głó−
wnie naprawy aut. Zakresu usług nie chciałbym poszerzać nadmiernie,
ale myślę o powiększeniu w przyszłości liczby stanowisk, żeby móc wy−
konywać więcej usług równocześnie.

Zdaniem Janusza Lecha istnieje tylko jeden sprawdzony sposób na
zdobycie klientów. – Zadowolony klient pochwali mnie przed innymi raz
– argumentuje – Rozczarowany 10 razy się na mnie poskarży. Zawsze
o tym pamiętam.

MMaammaa,,  pprreezzeess,,  nnaauukkoowwiieecc
Prezes Fundacji „Fastryga”, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Za−

stępczego Rodzicielstwa, właścicielka firmy „Pracownia diagnostyki i te−
rapii zaburzeń rozwojowych”, bo nie uznaje utrzymywania się ze stowa−
rzyszenia albo fundacji (mąż podobnie) oraz mama szóstki dzieci, co
w przededniu Dnia Matki jest nie bez znaczenia. Świeżo upieczony dok−
tor nauk medycznych, praca doktorska z diagnostyki FAS (płodowego
zespołu alkoholowego) obroniona na Wydziale Lekarskim Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w ramach specjalności psychiatria dziecięca.
Ponadto absolwentka studiów pielęgniarskich i podyplomowych: psy−
choterapii, socjoterapii i terapii neurorozwojowej. Małgorzata Klecka.

Początki działalności i zarazem pasji Małgorzaty Kleckiej przypadają
na lata 90−te i na Mysłowice. Wtedy w jej ręce trafiła książka „Zerwana
więź” Michaela Dorrisa i po raz pierwszy przeczytała o FAS (Płodowym
Zespole Alkoholowym występujacym u dzieci matek pijących alkohol
w czasie ciąży). Kiedy się okazało, że w internecie nie ma ani jednej pol−
skojęzycznej strony na ten temat, nawiązała wraz mężem współpracę
z Uniwersytetem Waszyngtońskim w Seattle.

– Dostałam na początek karton pełen książek, które zaczęłam tłuma−
czyć, kserować, rozsyłać i tak wszystko się zaczęło – wspomina pani
Małgorzata.

Od roku 1999, kiedy w Lędzinach we współpracy z tutejszym MOPS
odbył się I Światowy Dzień FAS, coraz więcej działo się u nas. W 2001
roku Stowarzyszenie ostatecznie przeniosło się do miasta, do budynku za
porodówką.

– Dom, niegdyś własność ewangelików, który Stowarzyszenie otrzy−
mało od ówczesnych władz miasta, był w strasznym stanie – przyznaje
M. Klecka – Nawet rury były wyprute ze ścian, prądu brakowało od pra−
wie 5 lat. Kiedy przyjechaliśmy tu z mężem i 6 dzieci, wszystkie płaka−
ły na myśl o przeprowadzce.

Stowarzyszenie Kleckich miało jednak już wyrobioną międzynarodo−
wą markę, więc remont w całości został sfinansowany z funduszy holen−
derskich. Warunek był jeden: miejscowe władze również wniosą coś do
przedsięwzięcia. Lędziny przekazały budynek. W domu znajduje się ga−
binet terapeutyczny, salka szkoleniowa i pomieszczenie, gdzie przecho−
wywana jest dokumentacja pacjentów. Salon często służy za poczekalnię.

W pewnym momencie w działalności Stowarzyszenia zaczęła domi−
nować problematyka FAS, więc w 2008 roku powstała Fundacja „Fastry−
ga”, której fundatorami są państwo Kleccy. Wspiera osoby, które z po−
wodu szkodliwego działania alkoholu spożywanego przez matkę w cią−
ży doznały szkód rozwojowych. Ale nie tylko. Na pomoc mogą liczyć
także ofiary matek – narkomanek, dzieci z ADHD, autyzmem. A że Sto−

warzyszenie działa równolegle z Fundacją – Lędziny stały się jedynym
miejscem w kraju, gdzie pomoc udzielana jest kompleksowo: zarówno
rodzicom, jak i dzieciom i to nie tylko z rodzin zastępczych.

– Nikogo już nie dziwi rodzina, która przychodzi prosto z ulicy, cza−
sem po długiej podróży, bo to ostatnia deska ratunku, albo telefony w No−
wy Rok rano – mówi z uśmiechem Klecka – Telefon dudni od rana do
nocy. Przez nasz dom przewinęło się przez te 12 lat około 750 pacjentów.
Plus szkolenia dla rodziców i specjalistów.

Fundacja realizuje program „Fastryga”, przewidujący rok zasadni−
czych szkoleń dla pediatrów, pedagogów psychologów i innych specja−
listów oraz dwuletni łącznie z tzw. superwizją, czyli częścią prakty−
czną. Celem jest tworzenie grup interdyscyplinarnych, które będą po−
magać na swoim terenie. Taki zespół właśnie powstał w Szczecinie,
z którym Małgorzata Klecka współpracuje. Poza tym diagnozuje dzie−
ci w wielu miastach Polski, w tym m. in. w Warszawie na zlecenie tam−
tejszego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, działa na terenie
Słowacji współpracując z Uniwersytetem w Rużomberoku i biorąc
udział w konferencjach w Bańskiej Bystrzycy i Bratysławie albo wyda−
jąc swoje publikacje. Niedługo ukaże się podręcznik dla studentów
ŚUM pod jej redakcją na temat diagnostyki FAS. Ostatnio Lędziny od−
wiedziła prof. Susan Astley, szefowa sieci diagnostyki i prewencji FAS
z Uniwersytetu w Seattle. W przyszłym roku z inicjatywy Małgorzaty
Kleckiej przyjedzie do Polski prof. Therese Grant, która na przygoto−
wywanej międzynarodowej konferencji naukowej zaprezentuje swój
program pomocy i pracy z pijącymi ciężarnymi. A między tym wszy−
stkim pełny matczyny etat.

– Bardzo dbałam, żeby nie zrobić z dzieci przymusowych wolontariu−
szy stowarzyszenia i fundacji. Żeby im nie obrzydzić idei zastępczego ro−
dzicielstwa, które towarzyszy im przez całe życie – zdradza pani Małgo−
rzata – I chyba się udało. Na tegoroczny obóz terapeutyczny, który co ro−
ku organizujemy, zgłosili się sami w charakterze wolontariuszy. Najstar−
sza przybrana córka jest kuratorem sądowym, a syn studiuje na 3 roku
psychologii i od września będzie kontynuował studia w Paryżu. Młodsze
córki Kasia i Basia wciąż poszukują swoich pasji – Kasia właśnie zdaje
maturę. 

Dwoje dorosłych przybranych dzieci wciąż mieszka z Kleckimi.
Teraz Fundacja ubiega się o budynek byłej porodówki. Jeśli miasto się

zgodzi, na pomoc medyczną i wsparcie socjalne będzie mogło liczyć je−
szcze więcej rodzin.

Aleksandra Skwara−Zięciak, prof. Susan Astley, 
prof. Therese Grant, Małgorzata Klecka, Jakub Klecki (syn), 

z tyłu Grzegorz Klecki (mąż).

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 (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k. m. 8, w rejonie ulicy Pokoju, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1723/44 o pow. 0,0704 ha, zabudowanej segmentem budynku o powierzchni zabu−
dowy 284 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1530 o użytku Bi.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00015480/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 55. Działy III i IV księgi wieczystej. Nieruchomość nie jest
przedmiotem zobowiązań i praw względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Lędziny. Od strony północnej przylega do dylatacji oddzielającej pozostałe dwie części pawilonu dawnej szkoły (obecnie użytkowanej jako noclegownia), od wschodu sąsiaduje z nieruchomością produkcyjną, od po−
łudnia do gruntów rolnych, od zachodu do terenów niezagospodarowanych zabudowanych obiektem dawnej szkoły. Dalsze otoczenie nieruchomości stanowią obiekty KWK „Ziemowit”, przychodnia zdrowia, placówki oświatowe, zabudowa wielorodzinna oraz grunty rolne.
Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ul. Pokoju. Na działce usytuowany jest wybudowany w latach 50−tych segment budynku o powierzchni zabudowy 284 m2, który wydzielony został wzdłuż dylatacji trzysegmentowego pawilonu. Budynek parterowy typu pawilonowego,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne parteru z cegły pełnej. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papą. Stopień zużycia technicznego budynku określony został
na 64%. Przywrócenie obiektu do pełnej używalności wiąże się z przeprowadzeniem robót remontowo−adaptacyjnych. 
Nieruchomość nie posiada dostępu do dróg publicznych, a posłuży poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
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 usług wolnostojących – do adaptacji. 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsie−
dnich, tj. działek oznaczonych numerami 1718/44, 1474/52, 1242/52, 697/46, 683/40.

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na
wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 171 000,00 zł netto 
(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 „a”
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.).

Wadium ustalone zostało na kwotę 8 550,00 zł 
(słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz. 11.30
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – do dnia 13
czerwca 2013 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000
0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium uznaje się datę dokonania wpłaty w kasie UM Lędziny bądź
datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wy−
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawar−
cia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się dzień dokonania
wpłaty w kasie tut. Urzędu lub datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub za−
kończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy−
stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado−
mieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobo−
wiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt m. in. uzbro−
jenia technicznego, zapewnienia dostawy mediów, uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istnieją−
cych mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie bę−
dzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167,
poz. 1758 z późniejszymi zmianami). 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć w Wydziale Geodezji…
Urzędu Miasta Lędziny (pok. 203−205) do dnia 13 czerwca 2013 r.:

pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu z załączonym aktualnym (wydanym nie później
niż trzy miesiące przed terminem przetargu) odpisem księgi wieczystej, potwierdzającym pra−
wo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości graniczącej z nieruchomo−
ścią stanowiącą przedmiot przetargu, dowodem wpłaty wadium i oświadczeniem o zapozna−
niu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do
których oferent nie wnosi zastrzeżeń. 

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz

opublikowana na stronie internetowej www. ledziny. pl w dniu 17 czerwca 2013 r. 
Przetarg ustny ograniczony na zbycie powyższej nieruchomości odbędzie się chociażby zakwa−
lifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej
przedmiotem sprzedaży, co do którego nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogło−
szenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo−
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004
r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą – dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działal−
ności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających oso−
bowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadzeniu dzia−
łalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej pod−
miot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, II piętro, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−
291, 21−66−511 do −513 wew. 120, 135, 136 w godzinach pracy tut. 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.
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Dzięki zapobiegliwości, mimo
deszczowej pogody, organizato−
rom niemal całkowicie udało się
zrealizować bogaty program tego−
rocznej majówki Lędzińskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych i Ich Rodzin, która odbyła się
w sobotnie popołudnie, 11 maja. Stowa−
rzyszenie po raz kolejny skorzystało z up−
rzejmości zarządu Koła Polskiego Związ−
ku Wędkarskiego nr 32 w Lędzinach i roz−
gościło się w drewnianym pawilonie tego
koła przy zbiorniku Ziemowit oraz pod
tamtejszym obszernym zadaszeniem,
a dodatkowo zainstalowano też duże na−
mioty. Zanim się rozpadało, Elżbieta Kruk
zdążyła jeszcze przeprowadzić niektóre
zabawy z dziećmi, a prezeska Krystyna
Cuber przeprowadziła też rodzinny kon−
kurs wiedzy o LSNRONIIR. Nie udało się
co prawda rozpalić ogniska i upiec przy
nim kiełbasek, ale wszyscy uczestnicy
pikniku otrzymali je na wynos.

We wspomnianym konkursie rywalizo−
wało aż 29 drużyn udzialając odpowiedzi
na 20 pytań odczytywanych kolejno przez
prezeskę. Zwyciężyła rodzina Mamoków
z Bierunia, w składzie: mama Anna oraz
synowie Tymoteusz, Bartek i Łukasz, któ−
ra uzyskała aż 28,5 punktu na 33 możli−
wych. W nagrodę otrzymali elektrycznego
grilla i książkę „Cuda Polski – Mazury”,

ufundowane przez firmę „Kac−
per”, a także dużego pluszowego
czerwonego słonia podarowanego
przez Mirellę Musioł. Zwycięska
ekipa zaledwie o pół punktu wy−

przedziła rodzinę Młocków (małżeństwo
Elżbieta i Ludwik) i o 3 punkty rodzinę
Bielasów (mama Bożena, tata Ryszard
i syn Paweł).

Oprócz firmy „Kacper” i Mirelli Musioł
sponsorami nagród i upominków w po−
wyższym konkursie, a także całej impre−
zy, w tym 55 paczek dla dzieci z orzecze−
niami o niepełnosprawności, byli też:
Urząd Miasta Lędziny, firma Rudolf Wag−
styl, Lędzińska Federacja Przedsiębior−
czych oraz Sklep R. A. Stefańscy. Nagłoś−
nienie i oprawę muzyczną zapewnili gratis
Mariusz i Artur z grupy Sones, a przygo−
towaniami do majówki i jej przebiegiem
kierowała wspomniana prezes Krystyna
Cuber z pomocą pozostałych członków
zarządu: Barbary Haśnik, wspomnianej
Elżbiety Kruk, Stefana Bogackiego i Pio−
tra Szydłowskiego. 

– Najbardziej nas cieszy, że blisko 150
uczestników tej imprezy plenerowej im−
prezy rozjechało się po jej zakończeniu do
domów w bardzo dobrych humorach –
mówi prezeska. – I to jest najważniejsze –
podkreśla z naciskiem.

Mirosław Leszczyk

Udana mimo niepogody

Z okazji tegorocznego X Tygodnia Bib−
liotek, który przypadł między 8 a 15 maja,
Miejska Biblioteka Publiczna przygoto−
wała wiele atrakcji dla swoich młodych
czytelników. 8 maja w sali widowiskowej
„Piast” przed 240 dziećmi wystąpił legen−
darny bielski Teatr Lalek Banialuka
z przedstawieniem „Czerwony Kapturek”.

– Aktorzy grali tak sugestywnie, że te
sześcio− i siedmiolatki na widowni całko−
wicie dały się porwać akcji – śmieje się
Joanna Wicik, dyrektor MBP. – Ostrzega−
ły Kapturka przed wilkiem, jak mogły. 

Z kolei 9 maja w bibliotece przeprowa−
dzony został konkurs „Mistrz pięknego
czytania”, w którym 30 dzieci z lędziń−
skich podstawówek rywalizowało o tytuł
mistrzowski czytając nieznany wcześniej
fragment tekstu, którym okazała się „Pchła
szachrajka” Jana Brzechwy. Konkurs po−
prowadziła Agnieszka Kucharewicz, a wy−
konania oceniło jury w składzie: Urszula

Klyczka, Marysia Szczesiul, Małgorzata
Kłoda, Krzysztof Kupczyk i Małgorzata
Jędrzejczyk. Najpierw jednak dzieci oceni−
ły członków jury, którzy czytali fragmenty
przygód Kubusia Puchatka. Słuchaczom
najbardziej spodobało się wykonanie pani
Marysi i to ona właśnie dostała w nagrodę
słoik miodu. Jury, z kolei, najbardziej spo−
dobały się wykoania Julii Suszek, Pauliny
Czarnynogi (obie z ZSP w Goławcu)
i Wiktorii Mazurkiewicz (SP3), które zaję−
ły kolejno I, II i III miejsce oraz Zuzanny
Wasielewskiej (także z Goławca), Andże−
liki Żurek, Pauliny Wojtali, Wiktorii Ha−
chuły i Maksymiliana Piwowara (SP 1),
którzy zdobyli wyróżnienia.

W związku z obchodami X Tygodnia
Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna
zaprosiła również 11 maja dzieci na
wspólne czytanie bajek. Czytanie odbyło
się w czterech turach: o 9.00, 10.00,
11.00, 12.00.

Tydzień bibliotek – się działo!

19 kwietnia lędzinianka Aniela Dłu−
gajczyk (z domu Pilorz) obchodziła
w licznym gronie rodzinnym 90. ro−
cznicę swoich urodzin. 8 maja,
w środę przed południem, odwiedzi−
li Jubilatkę burmistrz Wiesław
Stambrowski i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Renata Ścierska,
by złożyć jej w kilkuosobowym gro−
nie najbliższej rodziny okoliczno−
ściowe gratulacje i życzenia wraz
z pięknym bukietem kwiatów oraz
zwyczajowym prezentem. 

W trakcie wizyty nawet nie kryli swego
podziwu dla świetnego stanu zdrowia
i znakomitej sprawności intelektualnej 90−
letniej pani Anieli, która żywo uczestni−
czyła w rozmowach przy kawie i kołoczu
(własnej roboty!) nie tylko o dawnych
czasach, ale także sprawach i problemach
młodego pokolenia. Chętnie pozowała do
wspólnych zdjęć na schodach domu, wy−
piła też toast lampką szampana za swoje
zdrowie. 

Jest rodowitą lędzinianką, urodziła się
w nieistniejącym już domu u zbiegu dzi−
siejszych ulic Zawiszy Czarnego i Łano−
wej. Jej ojciec Franciszek Pilorz pracował
w dawnej kopalni Piast. Na emeryturę
górniczą przeszedł po ukończeniu 55 roku
życia. Mama Paulina (z domu Kołodziej)
zmarła już w roku 1942, w wieku 45 lat.
Pani Aniela była wtedy dopiero rok po
ślubie z górnikiem Ryszardem Długajczy−
kiem, który wzięli w lędzińskim kościele
św. Klemensa. Zamieszkali u jej rodzi−
ców, ale gdy mąż został wcielony w mar−
cu 1943 roku do wojska niemieckiego
i wysłany na front zachodni, pani Aniela
wraz z córeczką zamieszkała w wynaję−
tym mieszkaniu u gospodarza, które
„opłacała” swą pracą na jego polu i w obe−
jściu. 

– Długo oczekiwany mąż Ryszard
wrócił 8 grudnia 1945 roku do domu
z Włoch, gdzie najpierw walczył przeciw−
ko aliantom, a po dostaniu się w listopa−
dzie 1944 roku do amerykańskiej niewoli
wstąpił wraz z licznymi kolegami żołnie−
rzami do wojska polskiego i potem brał
już udział w walkach przeciwko Niemcom
– opowiada pani Aniela. – Ryszard wrócił
też zaraz do pracy na dole w starej kopal−
ni Piast, a oboje wróciliśmy do domu mo−
jego ojca. Następnie w latach 1949 – 1959
mieszkaliśmy w domku fińskim w Hołdu−
nowie, w międzyczasie budując własny
dom na Zamościu, na działce od mojego
ojca, przy obecnej ulicy Partyzantów,
w którym do dzisiaj mieszkam. Mąż prze−

szedł na emeryturę górniczą w wieku 55
lat (w 1973 roku), a zmarł w 2000 roku.

Pani Aniela dochowała się z mężem
Ryszardem sześciorga dzieci, w kolejno−
ści: Małgorzata, Gertruda, Zygmunt, Tere−
sa, Urszula i Bernadeta, ma obecnie 14
wnucząt, 19 prawnucząt i jednego prapra−
wnuka, 2,5−letniego Piotrusia. 

– Niczego w swoim życiu nie żałuję –
kontynuuje. – Miałam wspaniałego, pra−
cowitego i wszechstronnie uzdolnionego
męża. Był typową „złotą rączką”, a jedną
z jego życiowych pasji stanowiło muzyko−
wanie. Pięknie grał na skrzypcach i na
mandolinie. Jestem dumna też z tego, że
syn był górnikiem, córki wyszły za górni−
ków, również sporo wnucząt i prawnu−
cząt, w tym kobiety, związało się z górni−
ctwem, czyli że kultywujemy w szeroko
pojmowanej rodzinie Długajczyków tra−

dycje górnicze. Kocham wszystkich mo−
ich potomków, ale i oni mnie kochają!
Starają się jak najczęściej tu, na Zamoście,
przyjeżdżać, a także mnie do siebie zapra−
szać przy różnych rodzinnych okazjach.
Mieszkam z córką Teresą i jej mężem Sta−
nisławem Laryszem, którzy rozbudowali
dom rodzinny i troszczą się o mnie dzień
w dzień. Może Pan Bóg pozwoli dożyć mi
sto, albo i więcej lat? – pyta z nadzieją
w głosie.

8 maja Burmistrz Miasta odwiedził ró−
wnież kolegę szkolnego pani Anieli, pana
Alojzego Sikorę, który w tym roku obcho−
dził 90 urodziny. Należy dodać, że soleni−
zant wraz z żoną Agnieszką w styczniu br.
świętowali 64 rocznicę pożycia małżeń−
skiego. Mają córkę, dwie wnuczki oraz
prawnuczkę.

Mirosław Leszczyk

90−latki ze szkolnej ławy

Na majówce było radośnie.
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Niegdysiejszy pomysł bibliotekarki
Agnieszki Kucharewicz, ażeby zapraszać
tyski zespół Sonos Kwartet do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lędzinach oka−
zał się strzałem w dziesiątkę. Z koncertu
na koncert przybywa słuchaczy, a spora
ich liczba stała się już fanami wspomnia−
nego kwartetu. – Wpadliśmy więc na po−
mysł, by nasze występy miały charakter
tematyczny – mówi skrzypek Marcin Si−
dor. – Mamy nadzieję, że odpowiada to
naszym słuchaczom, którzy są przecież
melomanami – dodaje. 

W piątkowy wieczór, 19 kwietnia, fle−
cistka Małgorzata Hlawsa, Ewa Sidor na
altówce, Joanna Urbańska−Mikszta na
wiolonczeli i wspomniany Marcin Sidor,
zaprezentowali przeboje muzyki filmo−
wej. Kolejno: utwór Samuela Barbera pt.
”Adagio for Strings” z filmu „Pluton”,
„Obój Gabriela” z filmu „Misja” Ennio
Morricone) muzykę Klausa Badelta z fil−
mu „Piraci z Karaibów”, motyw z „Listy
Schindlera” Johna Williamsa, muzykę
z filmu „Requiem dla snu” Clinta Mansel−

la, następnie Marcin Sidor wykonał solo
na skrzypcach „Chaconne” skomponowa−
ną przez Johna Corigliano dla filmu „Pur−
purowe skrzypce”, z kolei kwartet zapre−
zentował polskie akcenty – muzykę Woj−
ciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” oraz
muzykę z serialu „Polskie drogi” i „Wal−
ca Barbary” z filmu „Noce i dnie”. Za−
kończył tangiem z filmu „Zapach kobie−
ty” i tematem z „Mission: Impossible”.

Gorąco oklaskiwało ich aż około 50
słuchaczy. Tradycyjnie koncert prowa−
dziła Agnieszka Kucharewicz, która wy−
konała też – jak zwykle – scenografię
imitującą zaciemnioną salę kinową. ml

Muzyka filmowa Sonos Kwartetu
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MOK nagrodził młodych plastyków
W poniedziałkowe popołudnie, 22

kwietnia, tuż przed jednym z wykładów
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, uhonorowano laureatów drugiej
już edycji otwartego konkursu plasty−
cznego pt. „Ja w moim mieście”, organi−
zowanego przez Miejski Ośrodek Kultu−
ry w Lędzinach dla dzieci i młodzieży.
Napłynęło około 40 prac. Decyzją jury
pod przewodnictwem Przemysława
Czerniaka zostali nimi: w kategorii

przedszkola – Karolina Morkisz, Amelia
Okoń (obie z Przedszkola nr 1 w Lędzi−
nach) i Małgosia Sobań z Przedszkola nr
2 w Lędzinach, natomiast w kategorii
szkoły podstawowe – Emilia Greguła,
Edyta Sontag i Kamila Kraut (wszystkie
z SP 1 w Bieruniu). Cenne nagrody
książkowe i pamiątkowe dyplomy wrę−
czyła laureatkom dyrektor MOK, Joanna
Figura w towarzystwie lędzińskiej pla−
styczki Agnieszki Czerniak. ml

Laureatki z rodzicami i organizatorkami.
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W Lędzinach i okolicy jest coraz wię−
cej amatorów dobrej rozrywki, zabawy
i humoru. Miejski Ośrodek Kultury stara
się wychodzić naprzeciw ich oczekiwa−
niom. W niedzielny wieczór, 21 kwiet−
nia, mogli oni obejrzeć śląski hit musica−
lowy „Pomsta”, będący swoistą odmianą
„Zemsty” Aleksandra Fredry. Libretto
do „Pomsty” napisał znany artysta i saty−
ryk Marian Makula, a muzykę skompo−
nowała jeszcze bardziej znana Katarzyna
Gaertner. Mimo, że bilety kosztowały 55
zł, to szybko je wykupiono i trzeba było
dostawiać krzesła, by nikt nie odszedł
zawiedziony od kasy. 

Wśród tych, którzy siedzieli na krzes−
łach, była pani Teresa, mieszkanka Mysło−
wic. – „Pomsta”, czyli znakomity przekład
„Zemsty” w gwarze śląskiej, jest według
mnie dobrym przykładem, że język literac−
ki i gwara dla słuchaczy, ale także dla ogó−
łu mieszkańców Górnego Śląska, są prze−
miennie zrozumiałe – zwierza się. – At−
mosfera i sceneria tego przedstawienia wy−
warły na mnie niesamowite wrażenie.
Świetna gra znakomitych aktorów w połą−

czeniu z ich bogatą w znaczenia gwarą
śląską spotkała się z żywą reakcją widzów,
między innymi salwami śmiechu, sponta−
nicznymi brawami w trakcie spektaklu
i gorącymi prośbami o bisowanie. Dwie
godziny „zleciały” jak z bicza strzelił. Od
czasu, gdy Ławki, obecnie jedna z dzielnic
Mysłowic, z taką determinacją starają się
o powrót do Lędzin, z którymi była ściśle
związana od XVI wieku do 1973 roku,
z dużą uwagą przyglądam się kulturze
i sztuce w waszym mieście. Z satysfakcją
odnotowuję, że działalność Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach pod wodzą
dyrektor Joanny Figury, a także innych
podmiotów kulturalno−oświatowych, co−
raz bardziej mi się podoba – podkreśla pa−
ni Teresa.

Dodajmy jeszcze, że musical opowia−
da o waśniach pomiędzy Hanysami, czy−
li rodowitymi Ślązakami, a przybyszami,
czyli Gorolami. Ważne, że nawet osoby,
które na co dzień nie posługują się mową
śląską, jeśli tylko potrafiły się skupić na
dialogach, były w stanie zrozumieć tre−
ści przekazywane przez aktorów. ml

25 kwietnia 2013 roku w sali wido−
wiskowej „Piast” w Lędzinach odbyła
się III edycja konkursu recytatorskiego
„Entliczek Pentliczek”. W eliminacjach
wzięło udział 59 tak zwanych podmio−
tów wykonawczych reprezentujących
przedszkola i szkoły z Lędzin, Bierunia,
Mysłowic i Tychów. Uczestnicy zmie−
rzyli się z wierszami Jana Brzechwy.

Komisja w składzie: przewodniczący
Jan Pioskowik oraz członkowie: Agnie−
szka Kucharewicz i Małgorzata Jędrzej−
czyk po przyznaniu i podliczeniu pun−
któw wyłoniła następujących zwycięz−
ców: w kategorii przedszkoli I miejsce
zajęła Nikola Simka, II miejsce: Kacper
Mondry a III – Wiktoria Muła. Wśród
młodszych klas szkół podstawowych
najlepsza okazała się Martyna Zimnik,
po niej Karolina Hermyt, a następnie
Bartosz Ziemba, Kornelia Biecka, Ni−
kola Kowalska, którzy wystąpili wspól−

nie W kategorii klas IV−VI I miejsce
przypadło Paulinie Czarnynodze, II Ju−
lii Suszek a III miejsce Katarzynie Le−
lonek

Rozdanie nagród odbędzie się 2 czer−
wca w ogródku Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach przy ul. Hołdu−
nowskiej 39. 

„Entliczek Pentliczek” na Nikolę, Martynę i Paulinę bęc!

Kolory wiosny
Tegoroczna wiosna przyszła do nas

bardzo spóźniona, dlatego zniecierpli−
wione przedszkolaki z Miejskiego
Przedszkola Nr 2 w Lędzinach chętnie
wzięły udział w konkursie recytatorskim
pt.: „Kolory Wiosny”, zorganizowanym
przez nauczycielki: Beatę Lubowiecką,
Joannę Popiela i Barbarę Wybraniec. 

Konkurs podzielony został na dwie
części, w pierwszej recytatorski popis
dały 3 i 4 latki,  w drugiej dzieci
5 i 6 letnie. Spośród uczestników, jury
w składzie: Ewa Święch – Sabuda (Bib−
lioteka Miejska Lędziny); Sonia Szy−
mańska (MOK Lędziny); Sylwia Bożek
(MP−2 Lędziny), wyłoniło laureatów
i tak w kategorii dzieci 3 i 4 letnich
I miejsce zajął Paweł Kupczyk (Grupa
4a), II miejsce – Daniel Żak (Grupa 3a),

III miejsce – Martyna Krzemień (Grupa
4c) a wyróżnienia zdobyli: Zofia Kudła
(Grupa 4 b) i Martyna Górecka (Grupa
4c). W kategorii dzieci 5 i 6 letnich
I miejsce ex aequo zdobyli Wiktoria
Muła (Grupa 5) i Kacper Mondry (Gru−
pa „0” b), II miejsce – Jolanta Bożek
(Grupa „0” a) zaś wyróżnienia – Filip
Morkisz (Grupa 5−6 b) i Bartosz Nędza
(Grupa 5−6 c)

Joanna Popiela

Główny koordynator „Projektu Kino”
w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowe−
go, bierunianin Dominik Łaciak, dotrzy−
mał obietnicy i 26 kwietnia – tym razem
nie w niedzielny, a piątkowy wieczór –
mogliśmy w sali Piast gremialnie ucze−
stniczyć w otwartej projekcji głośnego już
w Polsce filmu pt. ”Jesteś Bogiem”, a na
dodatek spotkać się Maciejem Pisukiem,
autorem scenariusza do tego obrazu. Tym
razem też dyskusja odbyła się nie przed,
a po projekcji. W dużej części toczyła się
ona wokół kilkuletniej historii tworzenia
scenariusza, a następnie już montowania
poszczególnych sekwencji filmowych.
Maciej Pisuk odpowiadał na konkretne
pytania prowadzącego dyskusję Domini−
ka Łaciaka oraz osób z sali i opowiadał
o swojej drodze najeżonej licznymi kło−
potami i przeszkodami ze strony showbiz−
nesu, często dla niego nieracjonalnymi.
Dopiero, gdy jego scenariusz pt.” Jesteś
Bogiem. Historia Paktofoniki” wydała

w rekordowym nakładzie Krytyka Polity−
czna, sprawa znalazła swój pomyślny fi−
nał w postaci filmu w reżyserii Leszka
Dawida. W ubiegłym roku zdobył on na−
grodę dziennikarzy na festiwalu filmo−
wym w Gdyni. 

Maciej Pisuk wylosował także z „ka−
pelusza” trzymanego przez dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Joannę Fi−
gurę, dwa egzemplarze swojej wyżej

wymienionej książki wraz z autografami
dla pań Eweliny Łukomskiej i Wioletty
Opalach, po czym udał się jeszcze na
dłuższą rozmowę z Dominikiem Łacia−
kiem, a następnie dał mu się porwać na
przejażdżkę po Lędzinach. 

Po projekcji filmowej jeszcze długo
na zewnątrz sali Piast dyskutowano na
jej temat. Jeden z dyskutantów, lędzinia−
nin Jan Żogała, zwierzył się – Jakkol−
wiek muzyka hip hopowa jest gatunkiem
muzyki, w którym niespecjalnie gustuję,
tym niemniej na przykładzie Magika, li−
dera zespołu młodzieżowego „Paktofo−
nika”, widać jak na dłoni, że kiedy w od−
powiednim momencie nie zostanie poda−
na młodym ludziom, wykorzystywanym
często i bezwzględnie przez cwaniaków
z showbiznesu, pomocna dłoń, to może
dojść do osobistej tragedii. Czyż finał
życia Mirka Breguły, lidera zespołu Uni−
verse, nie miał podobnego charakteru –
pyta pan Bogusław. Mirosław Leszczyk

Wykorzystywani przez cwaniaków z showbiznesu

Dzięki gościnności dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publi−
cznej właśnie w naszym mieście powstał Klub Tygodni−
ka Powszechnego w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim. 

W piątkowe popołudnie, 19 kwietnia, łącznie 22 osoby ucze−
stniczyły w zebraniu założycielskim tegoż klubu, które odbyło
się w czytelni bibliotecznej. W części pierwszej spotkania wy−
słuchały one bardzo ciekawej prelekcji redaktora Jana Mazur−
kiewicza pt. „Tygodnik Powszechny wczoraj i dziś”. Prelegent
w telegraficznym skrócie przedstawił dzieje tygodnika, a po−
tem skoncentrował się na wybranych, zazwyczaj bulwersują−
cych ogół opinii społecznej faktach i wydarzeniach, w tym na
trudnych relacjach kardynała Stefana Wyszyńskiego z redakcją
TP, zaangażowanie się redaktora naczelnego Jerzego Turowi−
cza w politykę, konflikty pomiędzy redaktorami tygodnika
w związku z podejrzeniami o współpracę części z nich z bez−
pieką itp. Redaktor Mazurkiewicz podkreślił, że czyta TP od
dawien dawna i bardzo ucieszyła go inicjatywa Jana Szuły
z Imielina, wsparta przez Mirosława Leszczyka z Lędzin i Le−
szka Kwita z Mysłowic Ławek, by powołać wspomniany klub.
Następnie część zebranych wzięła udział w ożywionej dysku−
sji, która dotyczyła nie tylko kwestii poruszanych w prelekcji,
ale także spraw i problemów obecnie istotnych dla naszego
społeczeństwa, między innymi autonomii regionu, narodowo−
ści śląskiej czy języka śląskiego. W końcowej części spotkania

wpisywano się na listę członków założycieli KTP w Powiecie
Bieruńsko−Lędzińskim. Uczyniło to łącznie aż 17 osób, w tym
były przewodniczący Rady Miasta Lędziny, Jan Raszka, były
dyrektor kopalni „Ziemowit”, tyszanin Antoni Piszczek wraz
z żoną Jadwigą, lędziński burmistrz Wiesław Stambrowski, re−
daktor Jan Mazurkiewicz z Gliwic czy dyrektor MBP Lędziny,
Joanna Wicik. Z powyższego wynika niezbicie, że klub ten ma
charakter otwarty. Jest drugim z kolei w województwie śląskim
(po Gliwicach), dziewiątym w Polsce i jedenastym w świecie.
Od 11 maja ma już podstronę „Lędziny” na stronie interneto−
wej: www.klubtygodnika.pl  ml

Maciej Pisuk opowiada
o filmie „Jesteś Bogiem”.

Pomsta w Piaście

Drugi w województwie, dziewiąty w Polsce i jedenasty w świecie
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst 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
PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

I. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k. m. 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2822/35 o pow. 0,0895 ha, zapisanej w je−
dnostce 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 2823/35 o pow. 0,0786 ha, zapisanej w je−
dnostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol  użytku RV – 684 m2, dr – 102 m2.

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowa−
dzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I−SP wpisane są upra−
wnienia wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rze−
czowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV księgi wieczy−
stej jest wolny od wpisów. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Przedmiotowe działki położone są w południowo−wschodniej części Miasta Lędziny, przy drodze publicznej gminnej, dojazdo−
wej – zgodnie z zapisami planu oznaczonej symbolem 1KDD – bocznej ul. Paderewskiego. Ulica Paderewskiego łączy się z dro−
gą powiatową ul. Lędzińską, przy której znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (przystanki autobusowe). Odległość od
centrum handlowo−usługowego dzielnicy Lędziny, budynku poczty wynosi około 1 km. W niedalekiej odległości nieruchomo−
ści zlokalizowane są obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia. Działki położone są w kompleksie gruntów wydzielo−
nych pod zabudowę jednorodzinną z usługami. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno−
rodzinna, tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniowo−usługową, grunty rolne oraz tereny zadrzewione,
nieurządzone. 
Działka numer 2822/35
posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do działki niezabudowanej numer 1368/35, od wschodu
do działki numer 2831/35 wydzielonej pod drogę dojazdową, od południa przylega do niezabudowanej działki 2823/35, od za−
chodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Droga dojazdowa od strony ul. Paderewskiego o na−
wierzchni asfaltowej na odcinku istniejącej zabudowy, w dalszej części utwardzona jest kruszywem, brak chodników. Działka
jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna kończy się
na wysokości istniejącej zabudowy jednorodzinej. 
Działka numer 2823/35
posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do działki niezabudowanej numer 2822/35, od wschodu
do działki numer 2831/35 wydzielonej pod drogę dojazdową, od południa do drogi publicznej, dojazdowej – ul. Paderewskiego
(boczna), od zachodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Działka jest nieogrodzona, niezabu−
dowana i nieuzbrojona. Droga dojazdowa od strony ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej na odcinku istniejącej zabudo−
wy, w dalszej części utwardzona jest kruszywem, brak chodników. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona.
Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna kończy się na wysokości istniejącej zabudowy jednorodzinnej.
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 9MU – tereny zabudowy mie−
szkaniowo−usługowej.

Cena wywoławcza: 
75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) – dla działki 2822/35 o pow. 0,895ha; 
66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysiecy złotych) – dla działki 2823/35 o pow. 0,786 ha.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 
7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) – dla działki 2822/35;
6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) – dla działki 2823/35.

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 18 czerwca 2013 r. 
o godz. 13.00 – działka 2822/35;
o godz. 13.30 – działka 2823/35;

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
12 czerwca 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 dokonania wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub datę uznania ra−
chunku bankowego UM Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru−
chomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do za−
warcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu 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 wywoław−
czej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej włas−
ność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia
wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego
i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,
a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej: 
dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego
nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – do−
kument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających
wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości oso−
by reprezentującej podmiot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentu−
jących oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ła−
du Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 do −513 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 informa−
cji 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 jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA 
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej o całkowitej pow. 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko−lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geode−
zyjnym Lędziny, k. m. 4, przy ul. Hołdunowskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, o użytku Bi, 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, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
W dziale II księgi wieczystej prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, natomiast prawo użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Lędziny. Działy III i IV wolne są od wpisów. 

Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich. 
Działki nr 2625/157, 2549/157 i 2626/157 położone są w Lędzinach przy drodze powiatowej ul. Hołdunowskiej, w central−
nej strefie miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługowej, zabudowy magazynowo−handlowo−usługowej, targowis−
ka miejskiego, pawilonów handlowych i usługowych, zabudowy mieszkaniowej oraz torów kolejowych. Przeznaczona do
sprzedaży nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do dwóch figur geometrycznych trapezu i prostokąta
przyległych do siebie podstawami. Od północy przylega do gruntów niezabudowanych, od zachodu do torów kolejowych
i zabudowy mieszkaniowej z usługami, od wschodu do nieruchomości zabudowanych obiektami usługowo−handlowymi
i budynkiem mieszkalnym, od południa do drogi publicznej ul. Hołdunowskiej. Warunki zjazdu z ul. Hołdunowskiej na−
leży uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu. Nieruchomość od strony południowej porośnięta jest około 50
drzewami liściastymi w luźnym rozstawie, mających wpływ na zagospodarowanie działek. Pozostała część wynosząca
około 2/3 powierzchni porośnięta jest pojedynczymi krzakami samosiejkami, która po wycięciu stanowi powierzchnię na−
dającą się do zabudowy obiektem zgodnie z planem miejscowym.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVI−
II/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3U – teren za−
budowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 3U są usługi i działalności gospodar−
cze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne usłu−
gi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, ma−
szyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca po−
stojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa m. in. podstawo−
wą formę zabudowy – zabudowę wolnostojącą, wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do
powierzchni działki max. 70%. 
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowa−
dzone w następujących terminach: I przetarg – 28 października 2011 r., II przetarg – 27 marca 2012 r., III przetarg – 10
lipca 2012 r., IV przetarg – 30 października 2012 r. Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 560.000,00 zł netto
(słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium ustalone zostało na kwotę 28.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

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

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 13 czerwca
2013 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004
0000 0000 6233 0008. 
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat. 
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według
stawki 23%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy−
woławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesie−
nia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia techni−
cznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumen−
tach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialno−
ści.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho−
mości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej: 
dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do
którego nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządze−
niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodar−
czą – dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podle−
gających wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument
tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób repre−
zentujących oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Ładu Przestrzennego (II piętro, pok. 203−205, tel. 32/ 216 62 91, 216 63 01, 216 65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w go−
dzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej www. ledziny. pl, w biuletynie in−
formacji publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia
przetargu.
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (tekst je−
dnolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2775/257
o powierzchni 0,0482 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1T/00014099/1 prowa−
dzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.
Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. 
Powyższa nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 2 przy zbiegu dróg
publicznych, gminnych ul. Palmowej – Sosnowej, oznaczona jest zgodnie z danymi ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu pod pozycją rejestro−
wą 676 jako PsV.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska i porośnięta trawą. Od strony połu−
dniowej przylega do chodnika wzdłuż ul. Palmowej, od zachodu do ul. Sosnowej, od strony pół−
nocnej przylega do nieruchomości zabudowanej nowym budynkiem mieszkalnym usytuowa−
nym na działce numer 2773/257, od strony wschodniej do działki niezabudowanej oznaczonej
numerem 2776/257. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo−usługowe
oraz budynek szkoły. Ulica Palmowa posiada nawierzchnię z asfaltu, chodnik i oświetlenie,
w kierunku zachodnim łączy się z drogą powiatową – ul. Hołdunowską. Ulica Sosnowa posiada
nawierzchnię utwardzoną mieszanką tłucznia i masy bitumicznej, nie posiada chodnika oraz
oświetlenia. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. W granicy działki usytuowane jest złą−
cze kablowe, pozostałe uzbrojenie w tym sieć wodociągowa i gazowa znajdują się w ulicach Pal−
mowej i Sosnowej. 
Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasta Lędziny. W oparciu o zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lędziny” zatwierdzonego przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. z późn. zmianami – zlokalizowana jest w strefie oznaczonej
jako tereny mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensywności zabudowy – do adaptacji.
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warun−
ki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 44.000,00 zł 
(słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT, na pod−
stawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami). 

Wadium ustalone zostało na kwotę 4.400,00 zł 
(słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 14.00

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

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie
do dnia 12 czerwca 2013 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie UM Lędziny (poniedzia−
łek 8.00−12.00 lub 13.00−16.30, wtorek−czwartek 8.00−12.00 lub 13.00−15.00, piątek 8.00−12.00
lub 13.00−13.30) bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank
Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie UM Lędziny
bądź datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub za−
kończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy−
stąpi 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 zwolnio−
na jest od podatku od towarów i usług VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wy−
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawar−
cia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania ra−
chunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobo−
wiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej in−
westycji, uzbrojenia technicznego 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 istnie−
jących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie
będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167,
poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej
przedmiotem sprzedaży, co do którego nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogło−
szenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo−
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004
r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą – dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działal−
ności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających oso−
bowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – oświadczenie o prowadzeniu dzia−
łalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej pod−
miot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
w przypadku osób reprezentujących oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospo−
darki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−291, 21−66−301, 21−
66−511 do −513 wew. 120, 135, 136 w godzinach pracy tut. 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.
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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 Melisa

216−60−64 Centrum 216−78−33 „10” 216−78−37 Magnolia 326−71−81 Evita 218 11 17

ZGŁASZANIE AWARII Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991 Pogotowie 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

W sobotę 20 kwietnia na Stadionie
Klubu Sportowego „Pogoń” w Imieli−
nie odbyły się XVI powiatowe zawody
modeli balonów na ogrzane powie−
trze. W zawodach uczestniczyło 34
zawodników szkół podstawowych
i gimnazjalnych powiatu bieruńsko−
lędzińskiego w zespołach dwu i jedno−
osobowych. Pomimo chłodu oraz za−
chmurzonego nieba, organizatorzy
oraz uczestnicy zawodów wyrażali
swoje zadowolenie, bowiem taka po−
zornie niekorzystna aura, dla lotów
balonów była wręcz idealna.

Tradycyjnie już wśród uczestników
trzech przeprowadzonych konkurencji nie
zabrakło pasjonatów modelarstwa z Lę−
dzin, którzy w sposób znaczący zaznaczy−
li swoją obecność, w komplecie zajmując
podium w rywalizacji uczniów szkół pod−
stawowych oraz plasując się na miejscach
drugim i trzecim w konkurencji balonów
nietypowych. Jedynie w kategorii ucz−
niów szkół gimnazjalnych, gdzie dominu−
ją imielinianie, zabrakło lędzińskich mo−
delarzy w czołówce klasyfikacji.

Lędzińskimi multimedalistkami okaza−
ły się uczennice Szkoły Podstawowej nr 3:
Kamila Borkowska oraz Magdalena Tam,
które zwyciężyły w konkurencji uczniów
szkół podstawowych oraz zajęły trzecie
miejsce w grupie balonów nietypowych.
Z kolei, ich szkolne koleżanki: Weronika
Komandera oraz Natalia Tomala, plasując
się w tej pierwszej konkurencji na drugiej

pozycji, w rywalizacji balonów niestan−
dardowych powtórzyły ten rezultat, zdo−
bywając tytuł wicemistrzyń. Listę lędziń−
skich medalistek uzupełnia Sandra Szmist,
zdobywczyni trzeciego miejsca w katego−
rii szkół podstawowych. Co oczywiste,
wobec powyższych rozstrzygnięć, lędziń−
scy modelarze zwyciężyli w klasyfikacji
drużynowej prowadzonej w tejże konku−
rencji.

Dla uzupełnienia dodajmy, iż tryumfa−
torami w kategorii balonów niestandardo−
wych okazali się Alicja i Bartłomiej Du−
czmal z Bojszów, natomiast rywalizację
w gronie gimnazjalistów na najwyższym
stopniu podium zakończyli Kamila Zde−
bik oraz Dawid Tomala z Imielina.

Nad całością zawodów czuwał Prezes
ZP LOK Franciszek Musioł, funkcję sę−
dziego głównego pełnił Artur Pieczka,
kierownika głównego – Andrzej Malorny
(Prezes Klubu LOK Imielin), a sędziami
startowymi byli Marek Opalach oraz Ja−
nusz Musik.

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundo−
wane przez powiat bieruńsko−lędziński.
Uroczystego wręczenia nagród dokonali
burmistrz miasta Imielin Jan Chwiędacz,
Franciszek Musioł oraz Andrzej Malorny.
Wśród zaproszonych gości była także
przewodnicząca Rady Miasta Imielin pani
Bernadeta Ficek oraz Józef Pacwa. Zawo−
dnikom, jak zwykle, towarzyszyli rodzice
i opiekunowie, którzy gorąco dopingowa−
li swoich podopiecznych. Marcin Podleśny

Balony wzniosły się w górę,
tym razem nad Imielinem

Jeden z balonów niestandardowych wzbija sie do lotu.

21 kwietnia w hali sportowej Fundacji Rozwoju Sportu i Tu−
rystyki w Lędzinach odbył się III turniej Grand Prix Polski
2013 pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny Wiesława
Stambrowskiego. Organizatorem imprezy był Okręg Tychy
PZSkat, a kierownikiem zawodów Krzysztof Kołodziejczyk.
Do Lędzin zjechało 465 skaciorzy z całego kraju.

Otwarcia lędzińskiego Grand Prix dokonał Prezes Polskiego
Związku Skata Henryk Brzoska wraz z Andrzejem Kostyrą,
Prezesem FRSKFiT w Lędzinach. Sędzią głównym zawodów,
w trakcie których prowadzono klasyfikację w kategorii otwar−
tej, a także dla najlepszych seniorów, juniorów oraz kobiet, był
Piotr Czypionka.

W kategorii otwartej zwyciężył reprezentant LZS Otmice –
Rajmund Kowalczyk, który zgromadził na swoim koncie 3170
pkt, wyprzedzając w klasyfikacji Mariana Pielacza z LKS Dąb
Gaszowice oraz Piotra Gajdę z Fortecy Świerklany. Spośród
zawodników OSP Lędziny, bardzo dobrze zaprezentował się
w tym dniu Janusz Drzyzga, który zajął 18 miejsce.

Najlepszym w klasyfikacji seniorów okazał się Bogdan
Gawron z ASÓW Żory. W kategorii juniorów, tryumfował po−
twierdzający swoją klasę aktualny mistrz świata w tej grupie
wiekowej Łukasz Wojaczek z LKS Lyski. Natomiast, wśród
pań prym wiodła Krystyna Ostrowska z Zagłoby Tychy. 

Nagrody dla zwycięzców w kategorii „open” oraz tryumfa−
torów poszczególnych klasyfikacji wręczał burmistrz Wiesław
Stambrowski w towarzystwie Prezesa PZS Henryka Brzoski
oraz Krzysztofa Kołodziejczyka.

Po III z VIII zaplanowanych Grand Prix Polski Krzysztof
Kołodziejczyk pomimo faktu, iż nie rywalizował w lędzińskich
zawodach, utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej,
które wywalczył dzięki zajęciu miejsc I i IV w inaugurujących
cykl turniejach. Wspomniany wyżej Janusz Drzyzga, jako dru−
gi z najwyższej sklasyfikowanych zawodników OSP Lędziny,
zajmuje 30 miejsce. Kolejny z turniejów cyklu odbędzie się
w dniu 1 czerwca br. pod patronatem Okręgu Kujawsko−Po−
morskiego. Marcin Podleśny

Skatowe Grand Prix w Lędzinach

Wyróżnieni indywidualnie senior, junior, zawodniczka
wraz z burmistrzem i prezesem PZS. Zwycięzcy w kategorii open.

Piłkarze MKS−u Lędziny i Unii Bie−
ruń Stary godnie uczcili Święto Pra−
cy. W rozegranym właśnie w dniu
1 maja w ramach 19 kolejki gr.
I klasy okręgowej derbowym poje−
dynku zawodnicy z Lędzin i Bieru−
nia Starego dobrze wykonali swoją
„pracę”, ciesząc zgromadzonych na
lędzińskim stadionie kibiców cieka−
wym i dramatycznym spotkaniem.

Tego dnia sympatycy lokalnej piłki
zgromadzili się na obiekcie przy ul. Sta−
dionowej liczniej niż zwykle, a wraz
z pierwszym gwizdkiem arbitra Artura
Grzelca z Sosnowca w powietrze uniósł
się okolicznościowy balon, wypuszczo−
ny w niebo pod nadzorem Franciszka
Musioła przez członków Zarządu Powia−
towego Ligi Obrony Kraju.

Po niecodziennym wstępie kibice mog−
li skupić się juz na boiskowych emocjach,
których zapowiedzią była bramka zdobyta
w 16 minucie pięknym strzałem zza pola
karnego przez Norberta Stworzyjana, bę−
dąca skuteczną odpowiedzią MKS−u na
groźne ataki gości z Bierunia. I pomimo,
że oba zespoły stworzyły sobie jeszcze
kilka okazji do zmiany rezultatu, włącznie
z uderzeniem Szymona Bobli z rzutu wol−
nego w poprzeczkę lędzińskiej bramki,
gole w pierwszej odsłonie już nie padły.
Wydarzenia z pierwszej połowy to był do−
piero przedsmak piłkarskiej uczty z dru−
giej części gry, w której każda z drużyn
postawiła na ofensywny futbol. Dążący do

podwyższenia wyniku zawodnicy MKS−u
dopięli swego po pół godzinie gry, kiedy
to Grzegorz Kostrzewa mocnym uderze−
niem w długi róg zdobył drugiego gola.
I kiedy lędzińscy kibice wydawali się już
spokojni o wynik rywalizacji, Adrian Du−
lęba po kilkudziesięciu sekundach zasko−
czył Łukasza Gąsiora i było już tylko 2:1.
Wtedy jednak sprawy w swoje … nogi
wziął ponownie Stworzyjan, który wyko−
rzystując błąd bieruńskiego bramkarza, po
raz drugi celnie uderzył zza pola karnego
dając dwubramkowe prowadzenie zespo−
łowi trenera Idczaka. Bierunianie jednak
nie złożyli broni i już po minucie Dulęba
ponownie trafił do lędzińskiej bramki,
uderzając piłkę nożycami i zaskakując lę−
dzińską defensywę oraz bramkarza. I choć

wielu z kibiców spodziewało się kolej−
nych trafień, piłkarze zakończyli kanona−
dę na opisanych wyżej czterech golach, ja−
kie padły zaledwie w ciągu tych szalonych
pięciu minut boiskowej rywalizacji.
Uważniejsza gra w defensywie pozwoliła
MKS−owi dowieźć cenne zwycięstwo do
końca i sprawiła, że piłkarska majówka
w Lędzinach wypadła bardzo okazale.

MKS grał w składzie: Gąsior, Bedna−
rek, Skutela, Uniejewski, Roszak, Kar−
lik, Ingram, Gadaj (Kapela 46), Śliwa,
Stworzyjan (Michalski 89), Kostrzewa
(Idczak 83).

Po sześciu rozegranych wiosennych
kolejkach i wygranych MKS−u z KS Żo−
ry, Rozwojem II Katowice, Unią Bieruń
oraz Czarnymi Piasek (walkowerem), lę−
dzinianie – pomimo poniesienia także
i dwóch porażek: 1:2 z Jednością Jejko−
wice oraz 2:4 z Sokołem Wola – zgłasza−
ją aspiracje do zajęcia trzeciego miejsca
na finiszu sezonu. Wszystko wskazuje
na to, że powalczą o nie właśnie z lokal−
nym rywalem z Bierunia Starego, Unią
Kosztowy i Sokołem Wola. W najbliż−
szych tygodniach drużynę Sebastiana Id−
czaka czekają ciekawie zapowiadające
się pojedynki m. in. z kosztowianami,
czy pewnie zmierzającym do IV ligi
Krupińskim Suszec i to one zweryfikują,
czy MKS Lędziny prezentuje formę up−
rawniającą do zajęcia lokaty na podium
w końcowej klasyfikacji gr. I na mecie
sezonu 2012/2013. Marcin Podleśny

Derbowe Święto

Przy piłce strzelec dwóch goli Norbert Stworzyjan.

Przygotowania do wypuszczenia balonu.
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