
Wydatki majątkowe na kwotę  
6 268.437,79 zł zaplanowano na zadania:
•  Inwestycje drogowe – 2 025.000,00 zł
•   Termomodernizacja Urzędu Miasta 

– 1 058.823,00
•  Utworzenie mieszkań socjalnych 

– 711.368,88 zł
•  Budowa sieci wodociągowej (Ul. Le-

wandowska, Sosnowa, Kwiatowa) 
– 250 000,00 zł

•  Wykonanie dokumentacji i budowa 
oświetlenia – 505.000,00 zł

•  Budżet obywatelski – 222.937,00 zł
•  Pozostałe wydatki inwestycyjne 

(nabycie nieruchomości, utworzenie 
portalu oświatowego, zakup środ-
ków trwałych) – 4 773.128,88 zł

W skład strefy wejdą również tereny położone w naszym 
mieście. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębior-
czości w Lędzinach to jedno z najważniejszych zadań sto-
jących przed władzami naszego miasta. Działania w tym 
zakresie pozwolą na powstanie alternatywnych dla gór-
nictwa miejsc pracy. Dlatego na początku swojej kadencji 
burmistrz Krystyna Wróbel podjęła starania, aby w Lę-
dzinach powstała specjalna strefa ekonomiczna. Działa-
nia te zakończyły się pierwszym sukcesem po niespełna 
dwóch latach.

Posiadanie strefy to możliwość przyciągnięcia inwe-
storów. Jest to sposób na ożywienie lokalnej przed-
siębiorczości i rynku pracy. Inwestorzy mają swoje 
wymagania. Szukają terenów dobrze przygotowanych 
i niezdegradowanych. Lędziny są w korzystnym po-
łożeniu, ponieważ grunt wyznaczony pod strefę jest 
niezabudowany, uzbrojony w sieć: energetyczną, ga-
zową, teletechniczną oraz wodociągową – mówi Ewa 
Stachura-Pordzik – prezes tyskiej podstrefy Katowi-
ckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wywiadzie dla 
BiL-a. 
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JEśLI nIE STraż  
To co?

fErIE W MIEścIE  
- foTogaLErIa

z inicjatywy ośmiu radnych: huberta 
handego, Karola Kolnego, Tomasza Ko-
styry, Tadeusza Kowalczyka, aleksandra  
Koziola, Elżbiety ostrowskiej, zdzisława 
rudola i anny Wysockiej rozpatrzono 
wniosek w sprawie „Powołania Stałych 
Komisji rady Miasta oraz ustalenia skła-
dów osobowych i przedmiotu działania”. 
W uzasadnieniu podano konieczność 
podjęcia działań oszczędnościowych oraz 
potrzebę reorganizacji pracy rady Mia-
sta i radnych w ramach dotychczas funk-
cjonujących komisji stałych. 

Według wnioskodawców zasadnym 
jest utworzenie wyłącznie dwóch komisji 
stałych rady Miasta oprócz ustawowo 
funkcjonującej już Komisji rewizyjnej. 
W uzasadnieniu wnioskodawcy podali, że 
obecnie funkcjonująca struktura przewi-
dująca istnienie aż sześciu komisji, które 
powielają swój zakres prac i obowiązków, 
jest nieefektywna. 

obecnie funkcjonują komisje: 

Komisja rewizyjna w składzie: prze-
wodniczący - Tomasz Kostyra, członko-
wie: hubert handy, Karol Kolny, aleksan-
der Koziol, arkadiusz Kula.

Komisja gospodarki Miejskiej 
w składzie: przewodniczący - Karol Kol-
ny, członkowie: hubert handy, Tomasz Ko-
styra, aleksander Koziol, Tomasz Kwoka, 
halina Sinder, robert żmijewski.

Komisja Budżetu i Samorządności 
w składzie: przewodnicząca -  Ewa foj-
cik, członkowie: Janusz gondzik, Tadeusz 
Kowalczyk, Elżbieta ostrowska, zdzisław 
rudol, Edward Urbańczyk, anna Wyso-
cka.

czynnikiem przemawiającym za no-
wym rozwiązaniem jest między innymi 
oszczędność urzędu z tytułu wypłaty 
wynagrodzeń za pracę w godzinach nad-
liczbowych dla pracowników. nadmienić 
należy, że komisje pracowały poza godzi-
nami pracy urzędu.Budżet na ROK 2017 

uchwalOny
Rada Miasta na sesji, która odbyła się 22 grudnia 
przyjęła budżet miasta na 2017 rok. Dziesięciu 
radnych poparło budżet, a pięciu radnych budżetu 
nie poparło.

Budżet poparli 
następujący radni:
ELżBIETa oSTroWSKa, 
zDzISłaW rUDoL, anna 
WySocKa, KaroL KoLny, 
hUBErT hanDy, TaDEUSz 
KoWaLczyK, ToMaSz 
KoSTyra, aLEKSanDEr 
KozIoL, EWa foJcIK 
I arKaDIUSz KULa.

Budżetu nie poparli 
następujący radni:
EDWarD UrBańczyK, 
roBErT żMIJEWSKI, 
ToMaSz KWoKa, JanUSz 
gonDzIK, haLIna 
SInDEr.

w lędzinach  
pOwstaje specjalna 
stRefa eKOnOmiczna
W nowy rok Lędziny wchodzą z kolejną szansą na rozwój terenów 
inwestycyjnych. 30 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie 
podpisane przez premier Beatę Szydło w sprawie rozszerzenia katowickiej 
specjalnej strefy ekonomicznej. 

zmiany  
w KOmisjach 
Rady miasta
Rada Miasta Lędziny na sesji, która odbyła się  
26 stycznia 2017 r., podjęła uchwałę 
o zredukowaniu ilości komisji stałych z sześciu 
do trzech. Uchwałę poparło dziesięciu radnych, 
pięciu jej nie poparło.

TWorzEnIE WarUnKóW DLa rozWoJU 
PrzEDSIęBIorczoścI W LęDzInach 
To JEDno z naJWażnIEJSzych 
zaDań SToJących PrzED WłaDzaMI 
naSzEgo MIaSTa. DzIałanIa W TyM 
zaKrESIE PozWoLą na PoWSTanIE 
aLTErnaTyWnych DLa górnIcTWa 
MIEJSc Pracy. 
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lędziny teraz

jak zaczęła się współpraca Mia-
sta lędziny z Katowicką specjalną 
strefą ekonomiczną  w celu rozsze-
rzenia tej strefy o tereny położone 
w lędzinach?
od rozmowy z Panią Krystyną Wróbel, 
burmistrz Lędzin, którą odbyłyśmy na 
początku 2015r. Wówczas, analizowa-
łyśmy wybrane tereny w Lędzinach, 
które z punktu widzenia potencjal-
nego inwestora oraz przepisów doty-
czących włączenia terenu w granice 
KSSE byłoby możliwe. Wyznaczyły-
śmy teren o powierzchni 2,9050 ha. 
Jednakże, nie wykluczamy rozszerze-
nia KSSE o kolejne tereny położone 
w Lędzinach.

co trzeba było zrobić, żeby w lędzi-
nach powstała strefa ekonomiczna?
Sądzę, że mieszkańcy miasta Lędzi-
ny mogą nie zdawać sobie sprawy 
jak wiele pracy włożyła gmina  we 
współpracy z KSSE w tworzenie 
strefy ekonomicznej w Lędzinach. 
Przez prawie dwa lata czyniliśmy 
starania o włączenie terenu, przy-
gotowując liczne dokumenty, mapy, 
oświadczenia dla Ministerstwa, nie 
mając pewności co do ostatecznej 

decyzji. Tym bardziej, cieszymy się, 
że powyższe działania zakończyły 
się sukcesem.

dzięki współpracy z państwem po-
wstała strefa w lędzinach. czy mo-
żemy jeszcze liczyć na współpracę 
w pozyskaniu inwestora?
Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna w ramach swoich działań 
statutowych promuje na licznych 
konferencjach oraz spotkaniach 
z inwestorami nowo włączone te-
reny. Ponadto, starając się zachęcić 
firmy do inwestowania, silnie współ-
pracuje z Polską agencją Informacji 
i Inwestycji zagranicznych, polsko-
zagranicznymi izbami przemysłowo-
handlowymi, firmami doradczymi 
i konsultingowymi oraz innymi insty-
tucjami pośredniczącymi w procesie 
pozyskiwania inwestora. 

czy teren strefy jest gotowy na 
szybkie przyjęcie inwestorów?
Lędziny są w korzystnym położeniu, 
ponieważ grunt wyznaczony pod strefę 
jest niezabudowany, uzbrojony w sieć: 
energetyczną, gazową, teletechniczną 
oraz wodociągową. 

co Miasto lędziny musi zrobić aby 
inwestor pojawił się jak najszyb-
ciej?
rada Miasta Lędziny pracuje aktu-
alnie nad uchwaleniem Miejscowego 
Planu zagospodarowania Przestrzen-
nego, a ponadto gmina przewiduje 
uzbrojenie terenu w niezbędnym za-
kresie budowy kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej do granic nieruchomo-
ści w latach 2018-2020, co umożliwi 
podjęcie starań o włączenie kolej-
nych terenów do Podstrefy Tyskiej 
w Lędzinach.

czy jest zainteresowanie inwesto-
rów tym terenem?
Jest zasadą, że inwestorzy poszukują 
terenów blisko swoich kooperantów 
oraz nieruchomości z dobrym dojaz-
dem. Lokalizacja terenu w Lędzinach 
obok terenów Podstrefy Tyskiej w Ty-

chach oraz Bieruniu spełnia te kryteria. 
również powierzchnia 2,9050 ha znaj-
duje się w kręgu poszukiwań inwesto-
rów. Dodam, iż aktualnie najczęściej 
poszukiwanymi terenami są te o po-
wierzchni 1-3 ha. 

Kiedy możemy spodziewać się 
przedsiębiorców na terenie strefy?
życzyłabym gminie aby pierwszy 
strefowy inwestor pojawił się jeszcze 
w bieżącym roku. natomiast, kierując 
się dotychczasowym doświadczeniem 
myślę, że będzie to kolejny rok.

czy wiadomo ile miejsc pracy po-
wstanie na terenie strefy?
W oparciu o średnie wyniki uzyskane 
w strefie katowickiej na koniec 2015 r. 
szacuje się, że na włączanym obszarze 
może powstać ok. 160 nowych miejsc 
pracy.

są jakieś plany co do poszerzenia 
terenów strefy znajdujących się na 
terenie lędzin?
Po stronie rady Miasta jest duża goto-
wość do włączania kolejnych terenów, 
co dla KSSE jest bardzo budujące. 
zgodnie z informacjami pozyskanymi 
z gminy Lędziny, miasto dysponuje 
działkami o powierzchni kilku hek-
tarów, oddzielonych od włączonego 

terenu działkami Skarbu Państwa oraz 
agencji nieruchomości rolnych. Trwa-
ją rozmowy aby zaktywizować ten ob-
szar poszerzając granice strefy.  

jak układa się pani współpraca z bur-
mistrz miasta w zakresie rozwoju te-
renów inwestycyjnych w lędzinach?
z perspektywy czasu współpracę oce-
niam jako bardzo dobrą. Wzajemne 

konstruktywne zachęcanie do działa-
nia i szybkie przekazywanie informa-
cji zwrotnej  pozwoliło nam wspólnie 
przejść przez proces włączenia gruntu. 
ostatecznie, relacje oparte na wzajem-
nej życzliwości i przyjaznej atmosferze 
kontaktów zawodowych zaowocowały 
tym, że mamy strefę. 

lędziny mają stRefę 
eKOnOmiczną
O procesie powstawania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lędzinach rozmawiamy z Ewą Stachurą-Pordzik – prezesem tyskiej 
podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1996r. dzięki 
ogromnym staraniom mieszkańca Lędzin, ówczesnego Ministra 
Przemysłu i handlu Pana Klemensa ścierskiego, który był prekur-
sorem zakładania stref w Polsce. rola Pana Ministra w powołaniu 
m.in. KSSE to pozytywny przykład dbałości o swoją Małą ojczyznę. 
Wydaje się więc historyczną sprawiedliwością, iż w skutek wspól-
nych działań władz gminy Lędziny oraz KSSE powyższy teren został 
objęty statusem strefy.

Specjalna Strefa ekonomiczna to obSzar z atrakcyjniejSzymi 
warunkami prowadzenia działalności goSpodarczej. po to, żeby 
ściągnąć do nich jak najwięcej firm i inweStycji, a także wygrywać 
konkurencję o inweStorów z innymi pańStwami. każdy kraj prowadzi 
jakąś politykę goSpodarczą, Szuka SpoSobów na pobudzenie 
rozwoju Swej goSpodarki. jeśli jeSt ubogi w kapitał, próbuje ściągać 
inweStorów zagranicznych oferując w tym celu zachęty finanSowe. 
jednym z tych SpoSobów Są właśnie Specjalne Strefy ekonomiczne, 
które początkowo były ukierunkowane głównie na wSparcie i 
rozwój produkcji ekSportowej. dziś także temu Służą ale poSiadają 
także inne cele m.in. tworzenie nowych miejSc pracy, pobudzanie 
rozwoju określonych branż, unowocześnianie goSpodarki i ściąganie 
inweStorów zagranicznych.

Czy wiesz, że…?

ewa stachura-pordzik 
– prezes tyskiej podstrefy 
Katowickiej specjalnej 
strefy ekonomicznej

teMat Miesiąca
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z ratusza

szanOwni 
mieszKańcy
Wraz z nowym rokiem przed Lędzinami 
Wraz z nowym rokiem przed Lędzinami ot-
worzyła się nowa perspektywa rozwojowa. 
30 grudnia 2016 r., po 20 miesiącach prac 
przygotowawczych, weszło w życie rozpo-
rządzenie premier Beaty Szydło  stanowią-
ce, że w Lędzinach powstanie strefa ekono-
miczna. Można powiedzieć, że od tej decyzji 
do powstania nowych miejsc pracy jeszcze 
daleka droga ale, pamiętajmy, że bez niej nie 
mielibyśmy możliwości zainteresowania in-
westorów naszym miastem.

Biorąc pod uwagę dotychczasową owocną 
współpracę z Katowicką Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną wierzę, że znalezienie od-
powiedniego inwestora nastąpi najpóźniej 
w przyszłym roku, bo to co jako gmina mamy 
do zaoferowania, to dobrze usytuowane 
i uzbrojone tereny inwestycyjne oraz ulgi po-
datkowe, które rada Miasta uchwaliła na po-
czątku tej kadencji. 

Stoimy – jako miasto - przed ogromną szansą. 
Możecie Drodzy Mieszkańcy być pewni, że ją 
z pewnością wykorzystamy, bo Lędziny są war-
te tego, żeby w nie inwestować, w nich mieszkać 

i pracować. W naszym mieście jest ogromny 
potencjał. Trzeba w to tylko wierzyć i konse-
kwentnie, ciężko pracując, odkrywać go i krok 
po kroku realizować założone cele.

Jeśli mówimy o celach, to warto zwrócić uwagę 
na plany inwestycyjne, które dzięki przyjętemu 
przez radę Miasta budżetowi będziemy mogli 
realizować w tym roku. Są ona obliczone na 
miarę możliwości finansowych naszego miasta. 
Mam świadomość, że nie wszystkie oczekiwa-
nia jesteśmy w stanie spełnić od razu. Wspólnie 
z radnymi popierającymi budżet staram się, aby 
w każdej części miasta wprowadzić oczekiwane 
przez mieszkańców udogodnienia. nie może-
my zapomnieć o długach, które musimy oddać. 
W dwóch poprzednich latach tej kadencji spła-
ciliśmy już 9 mln zobowiązań naszego miasta, 
ale ciągle do spłaty pozostaje 16 mln zadłużenia 
względem banków i obligatariuszy, a kolejne 8,1 
mln musimy oddać spółce węglowej.

od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie niższa ta-
ryfa za wodę dostarczaną przez tyskie rPWiK. 
W tym roku planowane jest również zmniejsze-
nie cen za ścieki i wodę dostarczaną przez miej-
ską spółkę „Partner”. To dobre wiadomości dla 
nas wszystkich.

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

z pomysłem zmniejszenia liczby komisji zwró-
ciłam się do przewodniczącej rady Miasta El-
żbiety ostrowskiej już na początku 2015 r. cho-
dziło mi wówczas o większą integrację radnych 
i oszczędności. obecność naczelników wydzia-
łów jest na posiedzeniach komisji niezbędna ze 
względu na konieczność przedstawiania  radnym 
szczegółów omawianych tematów. To powoduje 
ich pracę w godzinach nadliczbowych, za któ-
re trzeba  zapłacić, bo nie ma innej możliwości. 
zmniejszenie liczby komisji powoduje zmniej-
szenie liczby nadgodzin urzędników, a więc 
zmniejszenie kosztów obsługi rady Miasta.

Tylko w ubiegłym roku odbyło się 14 po-

siedzeń połączonych komisji rady Miasta 
– mówi przewodnicząca rady Miasta Elżbieta 
ostrowska. Wprowadziłam taki sposób orga-
nizacji prac rady, aby ważne informacje były 
przekazywane jak największej liczbie radnych 
za jednym razem. To nieracjonalne, gdy kilku 
naczelników wydziałów przychodziło na dwie 
albo i trzy komisje i mówiło radnym, czasem 
tym samym… dokładnie to samo. Połączenie 
komisji wydaje się rozwiązaniem optymalnym i 
nie oznacza zmniejszenia obowiązków radnych 
ani tym bardziej liczby zagadnień, którymi się 
zajmujemy. Tak jak do tej pory będziemy rozma-
wiali z mieszkańcami na temat ich problemów. 

Będziemy organizowali dla nich spotkania inte-
gracyjne. Tak jak do tej pory będziemy zajmo-
wali się sprawami miasta. 

radny robert żmijewski zaproponował, aby 
organizować posiedzenia radnych w godzinach 
pracy Urzędu Miasta, wtedy nie trzeba byłoby 
wypłacać nadgodzin. radny Tomasz Kostyra 
twierdzi, że to złe rozwiązanie. My nie jesteśmy 
dla komisji, ale dla mieszkańców. Komisje i sesje 
dlatego są po południu, aby wszyscy zainte-
resowani mieszkańcy mogli brać w nich udział 
– mówi. Takie rozwiązanie mogłoby się także 
spotkać z zarzutami, że chcemy ograniczyć do-
stęp mieszkańców do informacji, a prawda jest 

taka, że planujemy go zwiększyć wprowadzając 
nagrywanie wizyjne sesji rady Miasta.

gdy radny robert żmijewski zapropono-
wał zmniejszenie diet radnych o połowę, to ja 
zawnioskowałam, aby je w ogóle zlikwidować. 
chciałam w ten sposób zwrócić uwagę, na 
moim zdaniem, populistyczny charakter tego 
pomysłu. nie zmniejszyła się liczba zagadnień, 
którymi się zajmujemy i które analizujemy.  na-
sze zadania są dokładnie takie same – więc 
skąd ten pomysł? 

anna Wysocka

MigawKi z życia rady Miasta

Radni Realizują 
OBietnice 
Zmniejszanie kosztów utrzymania samorządu rozpoczęła burmistrz 
Krystyna Wróbel.  Największe oszczędności dała likwidacja funkcji 
wiceburmistrza.  Teraz do tego włączyli się miejscy radni, którzy 
zmniejszyli liczbę komisji. Im mniejsza liczba komisji, tym mniejsza liczba 
przewodniczących, co daje oszczędności i dodatkowo powoduje spadek 
kosztów związany z obecnością na posiedzeniach komisji pracowników 
urzędu. 
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25 finał wOśp 
w lędzinach

choć wielokrotnie brałam udział w fi nałach 
Wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy, 
to szefem sztabu byłam po raz pierwszy. 
Początkowo przerażał mnie ogrom zadań 
do wykonania ale trafi ałam na wspaniałych, 
chętnych do pomocy ludzi. I to zarówno wśród 
sponsorów, wolontariuszy, jak i pomocników 
w sztabie. Po tym fi nale jestem przekonana, że 
w Lędzinach będziemy grać do końca świata 
i jeden dzień dłużej. Dlatego pragnę bardzo 
serdecznie wszystkim podziękować.

Siema
anita olubińska 

dziaŁo się

44 163,31 zł to kwota jaką zebraliśmy w Lędzinach 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom w ramach tegorocznej, 
25. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
15 stycznia WośP zagrała także w na-
szym mieście. Wolontariuszy z puszkami 
kwestorskimi można było spotkać w róż-
nych częściach naszego miasta. z kwesty 
pochodzi 28 982,40 zł 

zł, a najwięcej pieniędzy było w pusz-
kach aleksandry Taracińskiej – 3471,73 
zł, Marcina Linka – 2455,18 zł, natalii 
Bukały 1681,05 zł i Weroniki Kubiczek 
1290,08 zł.

Tak jak w poprzednich latach impreza, 
która odbyła się w Sali Widowiskowo-
Kinowej „Piast” została zorganizowana 
wspólnie przez lędziński Sztab WośP 
powołany po raz czternasty przy Powia-
towym zespole Szkół w Lędzinach za 
zgodą dyrektor Ewy Matusik oraz Miej-
ski ośrodek Kultury kierowany przez 
Joannę figurę. Do prac na zasadach wo-
lontariatu, tak jak w latach poprzednich, 
włączyli się także pracownicy Urzędu 
Miasta. 

Po ofi cjalnym otwarciu fi nału przez 
anitę olubińską - szefową lędzińskiego 
sztabu WośP, sceną zawładnęli arty-
ści. Imprezę prowadzili Michał Sabat 
i Krzysztof Tworek. Bogaty i zróżnicowa-
ny program artystyczny przygotowało 
około 200 lędzińskich uczniów i przed-
szkolaków pod opieką 30 nauczycieli. 

na początku koncert zagrała grupa 
muzyczna „Powers”, która wykonała co-
very najwiekszych hitów polskich zespo-
łów rockowych, min.: Lady Pank, Perfect, 
Budki Sufl era, Mannam i Bajm’u. 

Koncert ufundowała śląska agencja 
koncertowa Krzysztofa Klimka

Między występami odbyła się licyta-
cja w ramach której uzbierano łącznie 
9090 zł. na licytację wystawiono m.in.: 
4 serduszka, tort, dwa górnicze oskardy, 
obrazy, pierścionek z brylantem i gadże-
ty orkiestrowe. Wiele emocji wzbudziła 
jak co roku licytacja złotych serduszek, 
które w tym roku ufundowali: Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku,  gimnazjum nr 2 
w Lędzinach, rada Miasta VII kadencji, 
Klaudia i Leszek Dolinowie oraz andrzej 
Wójcik z pracowni złotniczej aaW gold. 
najwyższą kwotę za serduszko – 1300 zł 
wylicytowała Klaudia Dolina. Dwa ser-
duszka kupili lędzińscy radni łącznie za 
2200 zł i burmistrz Krystyna Wróbel za 
800 zł. Pierścionek z brylantem ufundo-
wany przez Ewę Stanclik kupiony został 
przez arkadiusza Dyjecińskiego za 800 
zł. Dwie węglowe skamieliny ufundowane 
przez KWK „ziemowit”, zostały kupione 
przez Lędzińską federację Przedsiębior-
czych za 1100 zł oraz przez Dariusza 
Kołodziejczyka, przedstawiciela KWK 
„ziemowit” za 500 zł.

W trakcie trwania imprezy w Urzędzie 
Miasta czynny był sklepik WośP w którym 
odbywała się sprzedaż produktów przeka-
zanych przez ofi arodawców. Jego pracą 
kierował Szymon gondzik. Wiele radości, 
i to nie tylko najmłodszym uczestnikom 
fi nału, dała zabawa „nie chybił - zawsze 
trafi ł”. Paczki – niespodzianki były bardzo 
zróżnicowane - słodycze, zabawki, książki 
i materiały biurowe. Wszystkie paczki za-
sponsorowane zostały przez lędzińskich 
przedsiębiorców i społeczność szkolną 
lędzińskich placówek oświatowych. 

Danone Sp. z o.o. fabryka w Bieruniu 
przekazał do degustacji różne rodzaje 
swoich wyrobów. 

Dodatkową atrakcją fi nału były po-
kazy ratownictwa medycznego przygo-
towane przez strażaków z oSP Lędziny 
oraz pokaz militariów prowadzony przez 
cały czas trwania imprezy przez militarną  
grupę rekonstrukcyjną z Lędzin.

Lędziński fi nał zakończyły „światełka 
do nieba” – wspaniałe ognie sztuczne wy-
strzeliły w niebo dzięki życzliwości Krzysz-
tofa Mijalskiego z centrum Badań i Dozoru 
górnictwa Podziemnego w Lędzinach. 

Podczas XXV finału Wielkiej orkie-
stry świątecznej Pomocy w Lędzinach 
nie stwierdzono żadnych przypadków 
naruszenia porządku - nad bezpieczeń-
stwem kwestorów oraz uczestników 
wszystkich imprez czuwali policjanci 
z Powiatowej Komendy Policji w Bieru-
niu, lędzińska Straż Miejska, ochotnicza 
Straż Pożarna z Lędzin oraz Miejski za-
kład opieki zdrowotnej w Lędzinach. 

Przeliczaniem pieniędzy przez kilku-
nastu wolontariuszy z PzS w Lędzinach 
kierowali: Joanna i Krzysztof Biolikowie 
oraz Eugeniusz czekaj.

ani grosz z pieniędzy wrzuconych do 
puszek kwestorskich i uzyskany z impre-
zy w Sali „Piast”, nie został wydatkowa-
ny na przygotowanie i przeprowadzenie 
lędzińskiego fi nału WośP. Stało się tak 
dzięki licznym sponsorom, darczyńcom 
i wolontariuszom.

Każdy fi nał WośP to duże wyzwanie 
logistyczne, z którym organizatorzy po-
radzili sobie - po raz kolejny - bardzo do-
brze. Potwierdzają to opinie uczestników 
imprezy, którzy tłumnie odwiedzili salę 
„Piast”. Wspólna praca i ofi arność miesz-
kańców Lędzin, nadają temu ważnemu 
wydarzeniu w życiu miasta szczególną 
rangę. Pomoc najmłodszym i seniorom to 
cele, dla których warto poświęcać swój 
czas i zaangażowanie. Już kolejny raz po-
kazaliśmy w Lędzinach, że potrzebujący 
mogą na nas liczyć.
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1.  Dotacja dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na dofinansowanie 
budowy chodnika przy ul. Szenwalda i ścieżki rowerowej przy ul. 
Goławieckiej - 500 000,00 zł

2.  Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego 
na ul. Miłej - 385 000,00 zł

3.  Budowa drogi Blych – 150 000 zł
4.  Wykonanie projektu budowy drogi gminnej – ul. Zacisze wraz 

z oświetleniem drogowym – 25 000 zł
5.  Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej - łącznik ul. Lędziń-

skiej i Zawiszy Czarnego wraz z oświetleniem drogowym– 170 000 zł
6.  Przebudowa dróg gminnych, budowa sieci wodociągowej ul. Sosno-

wa i ul. Kwiatowa – 300 000,00 zł
7.  Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego 

w ciągu ul. Zabytkowej – 10 000 zł
8.  Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej – ul. Działkowców 

wraz z oświetleniem drogowym – 15 000 zł
9.  Zakup i montaż wiat przystankowych – 30 000 zł
10.  Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga i XXV lecia 

– 100 000,00 zł
11.  Wykonanie i realizacja przebudowy ul. Szkolnej – 120 000 zł
12.  Wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych na osiedlu Ra-

chowy – 5 000zł
13.  Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi 

gminnej Reymonta – 25 000 zł
14.  Wykonanie projektu przebudowy miejsc parkingowych przy ul. 

Gwarków 58 – 5000zł

15.  Wykonanie dokumentacji wraz z realizacją przebudowy dróg gmin-
nych – ul. Traugutta i Przodowników w zakresie odwodnienia jezd-
ni – 30 000 zł

16.  Wykonanie projektu budowy dróg gminnych od ul. Paderewskiego 
do ul. Lipcowej wraz z oświetleniem drogowym 30 000 zł

17.  Wykonanie drogi wzdłuż garaży – ul. Hołdunowska – 40 000 zł
18. Wykonanie utwardzenia – ul. Fredry – droga boczna – 25 000zł
19.  Monitoring miasta – 120 00,00 zł
20.  Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lędzińskiej 47  

– 60 000 zł 
21.  Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 

– utworzenie mieszkań socjalnych – 575 338,02 zł
22.  Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 

106 – utworzenie mieszkań socjalnych – 136 030,86 zł
23.  Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – 1 193 823,53 zł
24.  Modernizacja świetlików i wykonanie instalacji elektrycznej w bu-

dynku Urzędu Miasta – 95 000 zł
25.  Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu dla 

OSP – 20 000 zł
26.  Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Inte-

gracyjnymi NR 1 – 200 000,00 zł
27. Zespół Szkół na Goławcu – modernizacja – 200 000,00 zł
28. Prace remontowe - Szkoła Podstawowa nr 3 – 60 000 zł
29.  Młodzież naszą przyszłością - atrakcyjna szkoła najlepszy start - 

Gimnazjum Nr 2 - 72 977,00 zł
30.  Budowa sieci wodociągowej - ul. Lewandowska – 150 000,00 zł

31.  Budowa oświetlenia drogowego ul. Lędzińska – 150 000,00 zł
32.   Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych 

na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficer-
skiej i Pokoju - 200 000,00 zł

33. Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna – 30 000,00 zł
34. Wykonanie oświetlenia oś. Centrum I – 40 000,00 zł
35.  Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Hoł-

dunowska – 30 000zł
36.  Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Go-

ławiecka 7-9 – 5 000 zł
37.  Wykonanie oświetlenia ul. Wiosenna – 40 000,00 zł
38.  Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Leś-

na – 10 000 zł
39.  Wykonanie skweru – Plac Kordiana – 90 000 zł
40.  Plac zabaw dla dzieci pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II 

- 100 000,00 zł
41.  Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół - Budżet obywatelski 

– 49 960,00 zł
42.  Termomodernizacja budynku przy ulicy Lędzińskiej 14 (moderniza-

cja dachu) – 100 000 zł
43.  Modernizacja placów zabaw i siłowni oś. Rachowy, Kolonia Piast, 

ul. Długosza, Stawiska 20 000 zł
44. Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa – 40 000,00 zł

Mapa inwestyCji  
zaplanowanyCh w budżeCie 
Miasta lędziny na rok 2017
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w sylwestrową noc, w holu urzę-
du Miasta, na trzydzieści lat ukryta 
została „Kapsuła czasu”. zgodnie 
z założeniami projektu jej otwarcie 
ma nastąpić nie wcześniej niż w grud-
niu 2046 roku. po upływie tego czasu,  
uczestnicy projektu będą mieli okazję 
powspominać „stare czasy”, bo każ-
dy mógł tam schować coś z czym jest 
związany emocjonalnie. 

W wydarzeniu udział wzięła Młodzieżo-
wa rada Miasta, Młodzieżowy Burmistrz 
Miasta, Burmistrz Lędzin Krystyna Wró-
bel, Sekretarz Miasta anna Wiaderny, 
Przewodnicząca rady Miasta Elżbieta 
ostrowska, Wiceprzewodniczący rady 
Miasta zdzisław rudol oraz przybyli 
Mieszkańcy.

 31 grudnia, o 23.00 uczestnicy wyda-
rzenia spotkali się w holu Urzędu Miasta, 
gdzie podpisali się na pamiątkowej liście 
obecności, która wraz innymi drobiaz-
gami została zamieszczona w „Kapsule 
czasu”. Uroczystość otwarli Burmistrz 
Miasta - Krystyna Wróbel i Młodzieżo-

wy Burmistrz - Marcin łyżwiński. Kap-
sułę poświęcił ks. proboszcz parafii Mat-
ki Bożej różańcowej Krzysztof Sontag, 
który zamieścił w niej pamiątki związane 
z wydarzeniami religijnymi 2016 roku. 
obecność kapłana na tej uroczystości 
podkreślić miała tradycyjną, nieroze-
rwalną więź ślązaków z Kościołem.

 Burmistrz Miasta do kapsuły schowa-
ła grudniowy numer BIL-a i tegoroczny 
kalendarz miejski, który zawiera zdjęcia 
uczniów lędzińskich placówek oświa-
towych bo - jak przypuszcza Pani  Bur-
mistrz - za 30 lat, dorośli już, będą mieli 
ogromną radość z szukania siebie na 
opublikowanych tam zdjęciach.

Kapsułę zamknął najmłodszy uczest-
nik wydarzenia – Młodzieżowy radny 
Wojtek śmigowski.

 Przypomnijmy, że „Kapsuła czasu” 
to jeden z dwóch projektów przegłoso-
wanych przez Młodzieżową radę Miasta 
na sesji, która odbyła się 1 kwietnia tego 
roku.

 Przedsięwzięcie to związek miało 
z „Praktyczną lekcją samorządności” 

- projektem edukacyjnym, którym gim-
nazjaliści w marcu br. zainicjowali uro-
czystości związane z obchodami 25-lecia 
samorządności Lędzin. celem tej inicjaty-
wy było stworzenie młodzieży możliwości 
przejścia w praktyce uproszczonej wersji 
wyborów samorządowych i zaszczepienie 
w niej ducha aktywności społecznej.

 W pierwszym etapie projektu każde 
z gimnazjów wybrało pięciu radnych 
i jednego kandydata na burmistrza. 
W drugim etapie, poprzez „wybory” 
wyłoniony został Młodzieżowy Bur-
mistrz Miasta, który1 kwietnia 2016 r. 
wraz z Młodzieżową radą Miasta, na 
dwie godziny objął władzę w mieście.

 odbyła się wówczas uroczysta sesja 
Młodzieżowej rady Miasta na której 
przyjęte zostały większością głosów 
dwie propozycje projektów do realizacji. 
Jedną z propozycji była właśnie „Kapsu-
ła czasu”. Prace nad projektem koordy-
nował Marcin Majer-pełnomocnik rady 
Miasta ds. młodzieży.

Magdalena Kutynia

„Kapsuła czasu” 
uKRyta

w pierwszym dniu ferii zimowych 
uczestnicy Świetlicy socjoterapeu-
tycznej Miejskiego ośrodka pomocy 
społecznej w lędzinach wraz z po-
wiatową Komendą policji w Bieruniu 
oraz strażą Miejską w lędzinach 
przeprowadzili na terenie miasta 
akcję pt.: „Bezpieczna rodzina na 
drodze”. akcja odbyła się pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta - Kry-
styny wróbel. 

akcja związana z bezpieczeństwem 
w czasie ferii zimowych w ruchu drogo-
wym polegała miedzy innymi na spraw-
dzaniu trzeźwości oraz dokumentacji 
kierowców. Kierowcy, którzy wykazali 
się odpowiedzialnością i znajomością 
przepisów zostali wyróżnieni „Meda-
lem Wzorowego Kierowcy” ręcznie 
wykonanego przez uczestników świet-
licy, a także materiałami promocyjnymi 
otrzymanymi od gminnej Komisji roz-

wiązywania Problemów alkoholowych, 
okazyjnymi gadżetami w postaci okła-
dek na dokumenty, breloków na klucze 
i odblasków. funkcjonariusze ponadto 
przeprowadzili w placówce prelekcję 
ukierunkowaną na szerzenie wiedzy 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 
wśród najmłodszych. Przedsięwzięcie 
miało na celu zwrócenie uwagi na pra-

widłowe zachowania podczas wypadku 
drogowego, w tym procedury udzie-
lania pierwszej pomocy. Istotnym ele-
mentem prelekcji było uświadomienie 
dzieciom, jak ważne dla bezpieczeństwa 
jest noszenie elementów odblaskowych 
po zmroku. 

Magdalena Kutynia

„Bezpieczna ROdzina na dROdze”
Pierwszym poważnym wyzwaniem dla 
Marcina Majera który od 28 stycznia 2016 
roku pełni funkcję pełnomocnika rady 
Miasta ds. młodzieży, po objęciu stanowi-
ska była współorganizacja projektu „Prak-
tyczna lekcja samorządności”. W ramach 
tego przedsięwzięcia wybrana została 
pierwsza nieformalna młodzieżowa rada 
Miasta Lędziny. Marcin Majer regularnie 
spotyka się z młodymi „radnymi” i pracuje 
nad kolejnymi projektami. - Istotne jest to, 
że po zrealizowaniu pierwszego wspólne-
go przedsięwzięcia jakim była „Kapsuła 
czasu”, członkowie Młodzieżowej rady 

Miasta nadal chcą współpracować i ak-
tywnie uczestniczyć w życiu społecznym 
miasta – mówi Majer. 

Magdalena Kutynia

pełnOmOcniK Rady miasta  
dO spRaw młOdzieży pO ROKu pRacy

marcin majer był koordynatorem projektu 
ukrycia „kapSuły czaSu”
ponadto marcin majer jeSt członkiem zarządu 
StowarzySzenia młodzi aktywni i koordynuje 
akcję „nie śpimy-pomagamy!”, która ma za zadanie 
uzbieranie pieniędzy na przeSzczep płuc dla 
chorego na mukowiScydozę jacka janiela.  

początek stycznia to tradycyjnie 
okres kolędowania i wystawiania 
jasełek. również w naszym mieście 
wiele się działo...

5 stycznia odbył się VIII Przegląd ko-
lęd, pastorałek i jasełek zorganizowany 
przez Miejski ośrodek Kultury. Udział 
wzięli w nim uczestnicy z całego śląska. 
12 stycznia odbyła się gala Laureatów 
Przeglądu, w trakcie której nagrodzeni 

zostali najlepsi artyści. obie imprezy 
poprowadziła Joanna figura, dyrektor 
MoK. 

11 stycznia na sali „Piast” swoje ja-
sełka wystawili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej z oddziałami Integracyjnymi 
nr 1. Koordynatorem przedsięwzięcia 
była siostra aneta, która na co dzień 
uczy dzieci katechezy. 

Magdalena Kutynia

jasełKa, KOlędy i pastORałKi 
na sali widOwisKOwO-
KinOwej „piast”

zespół lędzinianie odbiera nagrodę na Gali laureatów.

Viii przegląd jasełek, kolęd i pastorałek.

jasełka wystawione przez uczniów szkoły podstawowej nr 1.
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feRie zimOwe w  mieście

Organizowane przez bibliotekę warsztaty literackie
z autorem książek dla dzieci łukaszem dębskim ferie z mKs warsztaty jubilerskie zorganizowane przez mOK

treningi z mKs-em Organizowany przez mOK
bal przebierańców na Goławcu

zorganizowane przez mOK 
warsztaty plastyczne na Goławcu

Bal przebierańców na placu farskim zorganizował mOK wycieczka w góry z fundacją, Rozwoju, 
sportu, Kultury fizycznej i turystyki

mOK także zapewnił dzieciom kontakt z naturą

Organizowany przez mOK wyjazd do bacówki

podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej 
zwiedzali Kopalnię ziemowit 

pierwsza pomoc w praktyce podczas pokazu 
akcji ratowniczej na Kopalni ziemowit

pokaz akcji ratowniczej na Kopalni ziemowit
zabawy podopiecznych świetlicy 
socjoterapeutycznej na śniegu

wycieczka do szczyrku z fundacją, Rozwoju, sportu, Kultury fizycznej i turystyki zwycięzcy turniejów sportowych organizowanych przez fundację Rozwoju, sportu, Kultury fizycznej i turystyki
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pozytywnie zaKręceni

Mirosław leszczyk to laureat na-
grody Burmistrza Miasta lędziny za 
zasługi na rzecz rozwoju społeczno-
ści lokalnej. wyróżnienie to otrzy-
mał od burmistrz Krystyny wróbel 
w trakcie  uroczystości 25-lecia sa-
morządności lędzin, która odbyła 
się 15 kwietnia 2016 roku. 

W Lędzinach zasłynął jako człowiek 
wszechstronny.  od wielu lat zajmuje 
się malarstwem, dziennikarstwem, fo-
tografi ą i popularyzowaniem historii 
lokalnej. zyskał też miano lędzińskiego 
kronikarza dokumentującego życie na-
szego miasta i powiatu. zanim jednak 
rozwinął skrzydła w tak wielu dzie-
dzinach, przez 35 lat był nauczycielem 
historii. W latach 1985-1990 pełnił 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Lędzinach-hołdunowie. gdy 
w 2003 roku przeszedł na emeryturę, 
zaczął intensywnie oddawać się swoim 
rozmaitym pasjom.

Mirosław Leszczyk jest inicjatorem 
i założycielem Klubu Plastyka „Kon-
trast”, w którym od dwudziestu lat 
jest malarzem, a także Towarzystwa 
Kulturalnego im. anielina fabery w Lę-
dzinach, w ramach którego przez lata 
współorganizował różne imprezy.

fotografowanie to jedno z jego wie-
lu hobby, które wykonuje również dla 
dokumentowania zdarzeń jakie miej-
sce mają w naszym mieście i zmian 
jakie w nim zachodzą.  Jego fotografi e 
znajdują się w lędzińskich kronikach, 
a także w monografi i „Lędziny-zarys 
dziejów” i w albumie „Lędziny w foto-
grafi i”. W 1993 roku, z jego inicjatywy 

Urząd Miasta zaczął wydawać serię 
zeszytów historycznych pod hasłem 
„Widziane z górki Klemensowej”. 

z prasą współpracował od 1994 
roku. Był między innymi redaktorem 
miesięcznika „rodnia” oraz tygodni-
ka „nowe Echo”, współpracownikiem 
„Dziennika zachodniego” i „Lędziny 
Teraz”. Po dwudziestu pięciu latach 
intensywnej pracy, postanowił za-

kończyć działalność dziennikarską. 14 
stycznia wydał imprezę jubileuszowo-
pożegnalną dla dziennikarzy i fotore-
porterów, z którymi współpracował 
na przestrzeni ćwierćwiecza. W ten 
sposób ofi cjalnie pożegnał się z pracą 
w prasie. 

Magdalena Kutynia

Będę spełniał maRzenia

podzięKowania 
Serdecznie dziękujemy za wieloletnią, SatySfakcjonującą 
wSpółpracę redaktorom MirosŁawowi leszczyKowi oraz 
BogusŁawowi żogale, którzy wraz z nowym rokiem poStanowili 
odejść z redakcji bil „lędziny-teraz”. drodzy koledzy, życzymy wam 
zdrowia, Spokoju i Spełnienia marzeń.

wydawca, rada prograMowa oraz redaKcja Bil-a   

już po raz 23. odbywał się w Będzi-
nie Międzynarodowy Festiwal Ko-
lęd i pastorałek im. Ks. Kazimierza 
szwarlika. w tym największym 
w polsce (a może i w europie) prze-
glądzie kolędowym, lędziny miały 
swoją reprezentantkę. Magdalena 
sikora zajęła w kategorii solistów-
dorosłych drugie miejsce. o oko-
licznościach wyróżnienia i kulisach 
festiwalu rozmawiamy z laureatką.

pani Magdaleno, gratulujemy 
znakomitego 2. miejsca. proszę po-
wiedzieć, jak to się stało, że w ogóle 
trafi ła pani do Będzina?

Magdalena Sikora: To mój kolejny 
występ tym konkursie. Już parę lat temu 
startowałam; wtedy doszłam do etapu 
przesłuchań fi nałowych. niedawno 
przypomniałam sobie o tym konkursie 
i wysłałam zgłoszenie – tak pojechałam 
na I etap w Katowicach wraz z moim 
akompaniatorem. Wcześniej ćwiczyli-
śmy; głównie u mnie w domu – raz, dwa 
razy w tygodniu.

ile osób zgłosiło się do tego kwa-
lifi kacyjnego etapu?

nie wiem (śmiech). Byliśmy tam za-
proszeni na konkretną godzinę. ogól-
nie do drugiego etapu – z wszystkich 
kategorii przesłuchanych w Kato-
wicach– zakwalifi kowano tylko trzy 
podmioty muzyczne; w tym nas. ogó-
łem, ta edycja festiwalu zgromadziła 
1550 podmiotów wykonawczych. 
W Będzinie zaś zaprezentowało się 
131 fi nalistów w tym dziesięciu wy-
branych z kwalifi kacji solistów doro-
słych.

proszę zatem opowiedzieć o eta-
pie fi nałowym.

Drugi etap odbył się w Szkole Mu-
zycznej im. fryderyka chopina w Będzi-
nie; występowaliśmy według wcześniej 
nakreślonego harmonogramu. Sam kon-
kurs był bardzo dobrze zorganizowany; 
każdy miał swojego opiekuna; wiadomo 
było gdzie pójść, kiedy wyjść na scenę. 
zaprezentowaliśmy, zgodnie z regulami-
nem dwa utwory. Po występie podszedł 
reżyser gali fi nałowej, żeby zaprosić nas 
właśnie na niedzielny występ galowy.

przewodniczący składu jury, prof. 
jerzy rachubiński z akademii Mu-
zycznej w Łodzi uważa, że już kwa-

lifi kacja do przeglądu głównego jest 
wielkim wyróżnieniem dla artystów. 
co więc powiedzieć o zaproszeniu 
na galę fi nałową?

faktycznie, samo przesłuchanie to 
duże osiągnięcie. gala fi nałowa to jed-
nak jeszcze większe przeżycie. zupełnie 
inne emocje, scena, światła, olbrzymia 
liczba słuchaczy, aż chce się śpiewać! 
To spore wyróżnienie, również dlatego, 
że mogłam zaśpiewać przed prawdzi-
wymi ekspertami z dziedziny muzyki.

zaproszenie na koncert fi nało-
wy nie jest jeszcze równoznaczne 
z zajęciem konkretnego miejsca 
w konkursie. a jednak to właśnie 

panią jurorzy nagrodzili nadaniem 
drugiego miejsca. werdykt to dość 
niecodzienny, bo okazuje się, że nie 
przyznano ani pierwszego, ani trze-
ciego miejsca. czy na takim pustym 
podium czuje się pani zwycięzcą 
w swojej kategorii?

rzeczywiście, mnie również bardzo 
zaskakuje brak pozostałych miejsc. 
Trudno powiedzieć, czy czuję się 
zwycięzcą. Lepiej jest stwierdzić, że 
cieszę się z mojego drugiego miejsca 
i sukcesu, który udało mi się osiągnąć. 
Tak samo cieszy mnie zresztą, że mój 
akompaniator, artur Wypich, otrzymał 
nagrodę specjalną, właśnie za najlep-
szy akompaniament.

a propos akompaniamentu 
– w jaki sposób zaaranżowaliście 
swoje utwory? czy odnajdujecie się 
najlepiej w jakimś konkretnym ga-
tunku muzycznym?

nie wrzucałabym naszych aranża-
cji w konkretny gatunek. „cichą noc” 
chcieliśmy wykonać spokojnie, nostal-
gicznie; tak by pokazać emocje, ale 
i głębię tkwiącą w tej kolędzie. z kolei 
drugi utwór, „oto o północy” to weso-
ła pastorałka z repertuaru TgD.  cho-
dziło nam o to, by zatrzymać w niej 
radość. nieco zmodyfi kowaliśmy tam 
końcówkę, tak aby dodać tanecznego 
brzmienia. Jak widać, każde z dwóch 
wykonań było w innym klimacie. na 
gali poproszono mnie jednak o zaśpie-
wanie „cichej nocy”.

proszę zatem, na koniec, opowie-
dzieć o swoich muzycznych planach 
związanych z przyszłością. jak moż-
na usłyszeć panią w lędzinach?

oczywiście, chciałabym zawodowo 
zajmować się muzyką, ale wiem że nie 
jest to łatwe. Dlatego też obecnie stu-
diuję… fi nanse i rachunkowość. nie chcę 
jednak zaniedbywać pasji i talentu da-
nego – jak wierzę – od Boga. śpiewam 
różne rodzaje muzyki rozrywkowej; 
szczególnie lubię takie „podchodzące” 
pod jazz. Udzielam się w chórach: na 
Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie 
studiuję oraz w lędzińskim zespole 
kameralnym „Laus Deo”. Solowo jest 
tego niestety mniej, ale na przykład za-
wsze z chęcią występuję na koncertach 
z serii „nie śpimy – pomagamy”.

rozmawiał: Marcin Iciek

suKces lędzinianKi na 
międzynaROdOwym festiwalu 
KOlęd i pastORałeK
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będzie się działo
•  12 lutego w  budynku Fundacji Rozwoju 

Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki odbę-
dzie się Drużynowy Puchar Polski okręgu 
Tychy w Skata. Początek zawodów zapla-
nowany jest na godzinę 10.00. 

•  14 lutego o godzinie 18.00 na Placu Far-
skim odbędzie się koncert walentynkowy 
z zespołem „Radość”. Jego organizatorem 

jest Miejski Ośrodek Kultury. Wstep jest 
wolny. 

•  17 lutego na Placu Farskim odbędzie się kon-
cert walentynkowy „Liryczny wspomnień czar” 
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. 
Na scenie wystąpią Agata Stolorz i Jacek Piła-
tyk. Start o godzinie 17.00.  Wstep jest wolny. 

Już po raz drugi parafia chrystusa 
Króla w hołdunowie włączyła się 
w ogólnopolską akcję orszaków 
Trzech Króli. W tym roku już ofi-
cjalnie, dzięki współpracy z fundacją 
„orszak Trzech Króli”, Lędziny za-
istniały na orszakowej mapie Polski. 

Uczestnicy otrzymali także koro-
ny, naklejki, śpiewniki i chorągwie. 
orszak, który początek trasy miał 

na Smardzowicach, zakończył się 
wspólnym kolędowaniem w kościele 
parafialnym. 

Jak szacuje ks. grzegorz Kwie-
cień, tamtejszy wikary, liczba 
uczestników na wspólnym przemar-
szu oscylowała wokół 300 osób.

Marcin Iciek

dRuGi ORszaK  
pRzeszedł pRzez lędziny

14 stycznia na kopalni ruch „ziemowit” doszło do wstrząsu energetycznego, 
który mocno odczuli mieszkańcy lędzińskiego goławca.

„Do tej pory do zespołu Szkód górniczych kopalni wpłynęło 18 zgłoszeń szkód  
zaistniałych w budynkach. obecnie eksperci z kopalni sprawdzają zgłoszenia i 
szacują szkody, które powstały w wyniku wstrząsu” – poinformował Benedykt 
zasada – przedstawiciel kopalni, na sesji 26 stycznia.

szKody powstaŁe w wyniKu tąpaŃ  
należy zgŁaszaĆ do 
zespołu szkód górniczych
pod nr telefonu 32 716 700

zespół pracuje w dni robocze w godzinach 
od 6.00-14.00

Jak podkreślał obecny na sesji przedstawiciel kopalni, nie ma konieczności zgła-
szania tąpań, ponieważ urządzenia do pomiaru aktywności sejsmicznej zainstalo-
wane w kopalni monitorują i rejestrują tego typu zdarzenia.

zgłaszać należy tylko szkodę i w tym celu należy kontaktować się w podanych po-
wyżej godzinach telefonicznie lub osobiście z zespołem Szkód górniczych kopalni. 

Gdzie zGłaszać szKOdy 
pO tąpnięciu na KOpalni

pOżeGnaliśmy ByłeGO RadneGO
We wtorek, 17 stycznia pożegnaliśmy byłego radnego miasta Lędziny 

śp. edmunda walentka. 
Zmarły zasiadał w Radzie Miasta III kadencji (1998-2002). 

Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w parafii Chrystusa Króla 
w Lędzinach-Hołdunowie.

Rodzinie zmarłego 
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 
Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel 

wraz z Pracownikami Urzędu Miasta
oraz

Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska
wraz z Radnymi

Czym zajmuje się lędzińska straż miejska:
DzIałanIa PrEWEncyJnE:

•  W tym roku, podobnie jak w poprzednim, straż miejska we 
współpracy z Powiatową Komendą Policji przeprowadziła 
akcję „Bezpieczne ferie”.

•  18 maja 2016 roku w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Lędzinach 
zorganizowane zostało przez straż miejską spotkanie 
pn.„Bezpieczny Przedszkolak”.

•  24 czerwca 2016 roku straż miejska wspólnie z policją przeprowadziła 
działania pod kryptonimem „Bezpieczne wakacje”.

•  3 sierpnia w Miejskim ośrodku Kultury odbyła się prelekcja 
dotycząca bezpieczeństwa podczas wakacji poprowadzona 
przez przedstawicieli straży miejskiej.

•  na początku września 2016 roku straż miejska brała udział w ak-
cji „Bezpieczna droga do szkoły”, a 1 listopada w akcji „znicz”.

•  na przestrzeni roku straż miejska przeprowadziła szereg 
kampanii społecznych mających na celu uświadamianie 
mieszkańców co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
Były to kampanie dotyczące min.: spalania traw, palenia śmieci 
w piecach, zamieszczania numerów posesji na domach.

WarSzTaTy I SPoTKanIa z MIESzKańcaMI:
•  Straż miejska wspólnie z Komendą Powiatową Policji 

przeprowadziła dwie edycje warsztatów z samoobrony dla 
kobiet pn „Bezpieczna lędzinianka”. Pierwsza edycja odbyła 
się 19 lipca, a druga 9 listopada.

•  W 2016 roku odbył się szereg spotkań przedstawicieli 
straży miejskiej i policji z mieszkańcami miasta. Spotkania te 
dotyczyły porządku publicznego i bezpieczeństwa.  

•  27 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami hołdunowa 
w SP3, 11 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Lędzin 
w oSP, 12 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
Lędzin w SP1, 29 czerwca odbyło się spotkanie mieszkańców 
hołdunowa w g2.

nIE TyLKo łaD I PorząDEK, 
aLE róWnIEż PoMoc MIESzKańcoM:

•  W ubiegłym roku straż miejska uratowała kilku bezdomnych, 
którym groziła śmierć z wychłodzenia. W tym roku, 6 stycz-
nia, strażnicy pomogli kolejnemu przebywającemu na mrozie 
bezdomnemu. Mężczyzna ten po rozmowie ze strażnikami 
udał się do schroniska „Dom nadziei”. 

nIE TyLKo PaTroL, aLE TaKżE UDzIał 
W zaBEzPIEczEnIach:

•  Straż miejska bierze udział w zabezpieczaniu wszelkiego rod-
zaju imprez odbywających się na terenie miasta. W tym roku 
były to już trzy imprezy: Bieg Utopca, WośP i orszak Trzech 
Króli. W roku 2016 była to duża ilość festynów miejskich 
i wydarzeń plenerowych, z czego do największych należały: 
Dni Lędzin i Dożynki gminne. 

Numery telefonów na straż miejską:
32 216-62-91 oraz 600 279 573, 600 279 543

Magdalena Kutynia

nasza stRaż miejsKa

w oparciu o doŚwiadczenia jaK 
i uprawnienia straży MiejsKiej 
w lędzinach, planowane jest 
utworzenie Monitoringu 
MiejsKiego. 
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lędziny teraz

na sportowo

5 stycznia 2017 roku w bieruńskim 
liceum odbyły się Mistrzostwa powia-
tu szkół ponadgimnazjalnych w piłce 
ręcznej dziewcząt i chłopców. dru-
żyny pzs lędziny zajęły pierwsze 
i drugie miejsce. 

Męską drużynę PzS Lędziny tworzyli: 
Krzysztof Józefus, Kacper Klimza, Bar-
tosz Jasiukajć, Tomasz Pastuszka, Ma-
teusz Buzek, Karol nawrocki, Mateusz 
Sławicki, Krzysztof Stróżyński, Szymon 
Szypuła, Sebastian Kwolik, Damian Sto-
lorz, adrian nowakowski, rafał Liszka, 
Tadeusz gwiazda, Paweł Kłoda.

żeńska drużyna PzS Lędziny zagrała 
w składzie: Kornelia freiherr, Magdalena 
gryc, amanda Sokacz, Daria Dubrawska,  
agata Bobla, Wiktoria żernik, Marta Bąk, 
natalia Bukała, Wiktoria zdziarska, Ewe-
lina Sieradzka.  zawody otworzyła Irena 
Iskra- nauczyciel wychowania fizycznego 
z Liceum ogólnokształcącego w Bieruniu. 
Mecze sędziował Marcin Stoń. Powiatowy 
zespół Szkół w Lędzinach zaprezentował 
się na tej imprezie bardzo dobrze. Dziew-
częta wygrały mistrzostwa, pokonując 
w finale drużynę z lędzińskiego liceum 
wynikiem – 21:4. natomiast chłopcy zajęli 
II miejsce przegrywając w finale z PzS 
Bieruń 4:14.  zespoły przygotowała Iwona 
Mendzla - nauczyciel wychowania fizycz-
nego lędzińskiego PzS-u.

Magdalena Kutynia

suKces szczypiORnistów 
z pzs lędziny

czas zimowy to dla lędzińskiej mo-
delarni okres intensywnej pracy. na 
zajęcia trwające całe ferie, codzien-
nie od godziny 9:00 dociera młodzież 
z całego powiatu.

Uczestnicy zajęć w modelarni przygoto-
wują się już do cyklu zawodów i poka-
zów organizowanych przez Ligę obrony 
Kraju, który rozpocznie się już od marca. 
Tymczasem reperują stare modele, bu-

dują nowe, projektują nowe rozwiązania 
konstrukcyjne. 

najmłodsi zaczynają od budowania 
balonów. Dla nowicjuszy to szansa na 
obeznanie się z narzędziami i poznanie 
„kultury technicznej”. Janusz Musik 
podaje kolejne etapy, które czekają 
na chętnych do dołączenia do grupy 
pasjonatów modelarstwa. najpierw 
trzeba rozeznać, co dziecko chce robić 
i jakie są jego mocne strony. następnie 

zaczynamy pierwsze prace: sklejanie 
balonów właśnie, małe modele halowe 
i systematycznie podnosimy poziom 
skomplikowania. Modelarnia uczy 
współdziałania, integracji i wzajem-
nego szacunku. Poza okresem ferii zi-
mowych modelarze zapraszają w środy 
i czwartki od 15:00.

Marcin Iciek

feRie w mOdelaRni  
- zajęcia inteGRacyjne

na kolejkę przed końcem rundy zasad-
niczej III ligi śląskiego związku Tenisa 
Stołowego, drużyna KTS Lędziny zaj-
muje dobre, 7. miejsce wśród szesnastu 
drużyn. W dotychczas rozegranych 
meczach nasi zawodnicy siedmiokrot-
nie wygrywali, raz zremisowali i sześć 
razy przegrali. Przypomnijmy, że po 
piętnastu kolejkach tabela zostanie 
podzielona i pierwsza ósemka trafi 

do grupy „mistrzowskiej”. Wszystko 
wskazuje na to, że znajdzie się tam tak-
że KTS. nieco słabiej idzie rezerwo-
wym drużynom lędzińskich tenisistów 
stołowych. Jak podkreśla jednak pre-
zes, roman Długajczyk, w obu ekipach 
rezerw ogrywają się juniorzy, zbierają-
cy doświadczenie i niezbędne ogranie.

Marcin Iciek

tenis stOłOwy – z pieRwszej pOłOwy

W drużynowych rozgrywkach sza-
chowych reprezentacja MoK Lędziny 
zajęła dobre piąte miejsce w stawce 
jedenastu ekip.

rozpoczęte 29 listopada ubiegłego 
roku zawody, rozgrywane były w trzech 
turach. Inauguracja miała miejsce w rudzie 
śląskiej; kolejna tura w Dąbrowie gór-
niczej, zaś finałowe zawody 14 stycznia 
w Imielinie. grano systemem 30 minut na 
zawodnika. Wygrała drużyna “Diagona-
lia” Imielin, przed szachistami z Marklowic 

i Bytomia. Lędzińska młodzież zgroma-
dziła łącznie 12 punktów i zagrała w skła-
dzie: Jakub Wanot, rafał Wilk, Patryk 
Majer (zmiennik: Kamil gruszkiewicz), 
Szymon freitag (Tomasz Sobol), Szymon 
Samek (grzegorz niesyto), Maria Wanot 
(Joanna Michalec). na ostatnim turnieju 
wyróżnienia za popularyzację szachów na 
terenie śląska otrzymali lędzinianie Janusz 
gondzik i Dawid gondzik. 

Marcin Iciek

dRużynOwe ROzGRywKi juniORów O puchaR 
dORs-KlimczOK 2016/2017

14 stycznia w hali sportowej centrum 
rozegrany został I Turniej Piłki halowej 
dla Dziewczyn “atomówki”. W roz-
grywkach zorganizowanych przez KSB 
Lędziny wzięły udział cztery drużyny. 
na parkiecie rywalizowały zawodniczki 
z rocznika 2005 i młodsze. 

Wyniki:
roW rybnik - aP KSB Lędziny 2:1
MTS Skawina - aP Przeciszów 2:2
aP KSB Lędziny - MTS Skawina 0:5
aP Przeciszów - roW rybnik 2:3

aP Przeciszów - aP KSB Lędziny 1:3
MTS Skawina - roW rybnik 2:0
W całym turnieju zwyciężył zespół 

MTS Skawina, a lędzińskie zawodniczki 
zajęły trzecie miejsce. Każdy z zespołów 
otrzymał pamiątkowe puchary i medale 
wręczone przez burmistrz Krystynę 
Wróbel. nagrodzono także indywidu-
alnie: najlepszą bramkarkę, najszybszą 
zawodniczkę, króla strzelców oraz naj-
lepszą zawodniczkę całego turnieju.

Marcin Iciek

atOmówKi na hali

W drugiej połowie stycznia ruszył okres 
przygotowawczy dla piłkarzy MKS Lę-
dziny. gracze czwartoligowca trenują 
na ziemowickim orliku oraz obiekcie 
fundacji rozwoju Sportu, Kultury fi-
zycznej i Turystyki, w tym również na 
siłowni. Krystalizuje się skład personal-
ny drużyny, nie ma jednak na tym etapie 

przygotowań potwierdzonych informacji 
odnośnie ruchów transferowych. 4 mar-
ca MKS zagra z Polonią łaziska górne, 
natomiast 11 marca rusza liga. Lędzińscy 
piłkarze zmierzą się wówczas w Suszcu 
z tamtejszym Krupińskim. 

Marcin Iciek

Czy wiesz, że…?
MKS Lędziny w ramach przygotowań do rundy wiosennej zaplanował 5 meczów 
kontrolnych? Planowanymi zimowymi rywalami naszych piłkarzy są rozwój Katowice, 
Skra częstochowa, Unia oświęcim, Warta zawiercie i gKS II Tychy.

mKs lędziny wznOwił tReninGi
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numer 1 (161)/luty 2017

Składniki:
30 dag mąki pszennej 
6 żółtek 
2 łyżki cukru pudru 
3 łyżki śmietany 
2 łyżki masła 
łyżka rumu 
tłuszcz do głębokiego smażenia 
wisienki kandyzowane i cukier puder do dekoracji 

Przygotowanie:
Z podanych składników zagnieć twarde, elastyczne ciasto. 
1. Wstaw na godzinę do lodówki. 
2.  Ciasto cienko rozwałkuj, wykrawaj kółka o trzech średnicach: 

ok. 3, 5, 7 cm. 
3. Każde kółko nadkrój w 6 miejscach na głębokość 1 cm. 
4.  Układaj jedno na drugim od największego do najmniejszego. 
5.  Ściśnij w środku palcami, aby się zlepiły. 
6.  Róże smaż w gorącym tłuszczu, wkładając małym kółkiem do 

dołu, po chwili odwróć. 
7.  Wyjmij łyżką cedzakową, osącz z tłuszczu. 
8.  Jeszcze ciepłe posyp cukrem pudrem, a w środek włóż wiśnię. 

Źródło: www.polki.pl

krzyżówka Panoramiczna

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

„KaRnawałOwe  
Róże”

wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

redaktor naczelna: Renata Ziaja
redaktorzy: Magdalenia Kutynia, Marcin Iciek

Projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
druk: Polskapresse Sosnowiec

kontakt:  
promocja@ledziny.pl

piOnOwO
1.  Przedstawienie, spektakl
2.  Realizacja, adaptacja, film
3.  Antytoksyna
4.  Może być pusty
5.  W łazience
6.   W fizyce koncentrowanie, 

gromadzenie
11.  Przydzielenie
16.  Ser rodem z Francji
19.  Egipski bóg słońca
pOziOmO
4.  Liczbowa gra hazardowa
7.  Egzotyczny wąż
8.  Barwa, odcień
9.   Magmowa skała wylewna,  

odmiana bazaltu
10.  Miara powierzchni ziemi
12.  Zagraniczne imię męskie
13.  Zagajnik
14.  Etui na kosztowności
15.  Zaimek
17.  Miasto w Hiszpanii
18.  Bunkier
20.  Siała go baba
21.  Płaskowyż w Zimbabwe

Kombatant ii wojny światowej

14 grudnia odwiedziły Wiktora Kraskę, który obchodził tego dnia dzie-
więćdziesiąte urodziny. Jubilat urodził się w 1926 roku w Bieruniu no-
wym. W 1943 roku został wcielony do arbeitsdienst i wywieziony na  
roboty przymusowe do Kassel w niemczech. na początku 1944 roku 
został zwolniony do domu, a w lutym tegoż roku wcielony do Weh-
rmachtu. - Po trzytygodniowym przeszkoleniu skierowano moją jed-
nostkę wojskową na front zachodni, do francji – opowiada. - Uczestni-
czyliśmy w walkach z ofensywą aliancką. W normandii dostaliśmy się 
do niewoli brytyjskiej i zostaliśmy potem przetransportowani do obozu 
jenieckiego w pobliżu Londynu. najpierw rozpocząłem nową służbę 
wojskową w armii brytyjskiej, w 3 pułku pancernym, a 13 listopada 
1944 roku zostałem wcielony do 1 Kompanii Wojska Polskiego. Koniec 
II wojny światowej zastał mnie w Szkocji – dopowiada.

Pan Wiktor w Polskich Siłach zbrojnych na zachodzie służył do 14 
grudnia 1945 roku. Do domu wrócił w lutym 1946 roku. Już w marcu 
tegoż roku podjął pracę w kopalni węgla kamiennego „Piast” w Lę-
dzinach, w oddziale budowlanym, w charakterze zduna. 29 marca 
1950 roku uzyskał tytuł czeladnika budowy pieców pokojowych 
i kuchennych, nadany mu przez Izbę rzemieślniczą w Katowicach.

- W 1950 roku wziąłem ślub cywilny z heleną (z domu Jarnot) 
z Lędzin – opowiada pan Wiktor. - zamieszkaliśmy w osiedlu Kolo-
nia Piast, w mieszkaniu z przydziału kopalnianego. Tam urodziły się 
dwie nasze córki, gabriela i Bronisława. W międzyczasie budowali-
śmy dom w Lędzinach do którego wprowadziliśmy się w 1957 roku 
i w którym mieszkamy do dzisiaj - dodaje. Państwo Kraska mają 
czworo wnuków i dwóch prawnuków.

miłośniczka książek

19 grudnia  jubileuszowa wizyta złożona została w domu gertrudy 
śliwki, która urodziła się 18 grudnia 1926 roku w Lędzinach. 

W 1941 roku pani gertruda została skierowana jako niespeł-
na 15-letnia dziewczyna na roboty przymusowe do niemiec. 
Pracowała w gospodarstwie rolnym za opolem. Po powro-
cie z „landówy” zatrudniła się w sortowni lędzińskiej kopalni 
„Piast”, gdzie pracowała również po zakończeniu okupacji nie-
mieckiej. Swojego przyszłego męża alfreda śliwkę, mieszkańca 
Dziećkowic,  poznała na jednej z zabaw tanecznych w lędzińskiej 
restauracji „U Domżoła”. ślub cywilny wzięli 2 stycznia 1949 
roku w lędzińskim Urzędzie gminy, a kościelny następnego dnia 
w świątyni pw. chrystusa Króla w hołdunowie. - Wychowali-
śmy czworo dzieci : Tadeusza, który już nie żyje,  annę, Urszulę 
i zofię – opowiada jubilatka. - Mój mąż był górnikiem, a potem 
nadgórnikiem w lędzińskiej kopalni „Piast”. zmarł w 1995 roku 
– dodaje. 

Po przejściu na własna emeryturę pani gertruda zajęła się tym co 
lubi najbardziej: czytaniem książek i pracą w przydomowym ogród-
ku. - Mama przeczytała w swoim życiu chyba ze dwie biblioteki 
książek i mnóstwo gazet – opowiada córka jubilatki, zofia. 

maszynistka z lędzińskiego magistratu

10 stycznia burmistrz Krystyna Wróbel i kierownik USc renata 
ścierska odwiedziły panią Bronisławę świerkot, która swoje dzie-
więćdziesiąte urodziny obchodziła 1 stycznia. Jubilatka ma trzech 
synów: romana, Jerzego i aleksego. Wszyscy trzej obecni byli na 
spotkaniu i ochoczo opowiadali o swoim życiu rodzinnym. Jako 
ciekawostkę warto wspomnieć, że środkowy syn Jerzy od 36 lat 
mieszka w australii. Wyemigrował zaraz po studiach, w roku 1980. 
założył tam rodzinę i od wielu już lat prowadzi własną firmę. Do 
Polski przylatuje co kilka lat by odwiedzić mamę. Pani Bronisława 
poleciała z wizytą do australii raz - w roku 1994, ale spędziła tam 
wówczas ponad  pół roku.

Jubilatka pochodzi z hołdunowa. W młodości, zaraz po wojnie 
pracowała jako maszynistka w Urzędzie Miasta Lędziny, który 
wówczas znajdował się na ul. asnyka (dziś w tym miejscu mieści się 
Mzoz) .W 1969 roku jej mąż, franciszek zginął w kopalni. Pani Bro-
nisława miała wówczas 42 lata. od tej pory samodzielnie prowadziła 
gospodarstwo domowe i zajmowała się wychowaniem dzieci.

Bronisława świerkot ma czworo wnucząt i jednego prawnuka. 
opracowano: Mirosław Leszczyk i Magdalena Kutynia

Odwiedziny u juBilatów
W ostatnim czasie burmistrz Krystyna Wróbel i kierownik USC Renata Ścierska złożyły wizyty trójce lędzińskich jubilatów. 
Podarowały im upominki i odbyły bardzo ciekawe rozmowy.
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lędziny teraz

pGK „paRtneR” sp. z o.o. informuje mieszkań-
ców, że jest jedynym podmiotem uprawnio-
nym do wykonywania czynności związanych 
z kontrolą i czyszczeniem sieci sanitarnej oraz 
deszczowej na terenie miasta lędziny. wszel-
kich czynności związanych z konserwacją 
i czyszczeniem sieci kanalizacyjnej mogą do-
konywać wyłącznie pracownicy spółki partner 
za pomocą specjalistycznego samochodu mar-
ki man w kolorze niebieskim, zaopatrzonym 
w logo firmy partner, numer rejestracyjny sBl 
31166. 
W związku z powyższym prosimy o Państwa czujność 
i interwencję w przypadku ujawnienia nielegalnych 
prac bądź zrzutów ścieków pojazdami, które nie są 
własnością spółki Partner. W przypadku stwierdzenia 
nieuprawnionych działań prosimy o zanotowanie nu-

meru rejestracyjnego pojazdu oraz niezwłoczne po-
wiadomienie Spółki Partner.

numery tel.: 696 073 508, 
32 216 11 51, 32 216 67 05 

bądź poinformowanie
straży miejskiej, 

tel.: 32 216 65 11 do 13, w. 132, 
600 279 573.

Państwa interwencja będzie miała bezpośredni wpływ 
na szybkie wykrycie i zahamowanie działań na szkodę 
Gminy i jej Mieszkańców.
                   

infORmacja

BuRmistRz miasta lędziny 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

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

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 4 przy ul. Brzechwy, oznaczonej jako działka 
numer 1182/128 o powierzchni 0,0650 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów 
pod pozycją 1575, symbol użytku RIVb (grunty orne). 
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr Ka1t/00021882/9 
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 
33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych 
ksiąg wieczystych i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W Dziale III wpisane jest ograniczone 
prawo rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczące zbywanej nieruchomości. 
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz Działu III przeniesione 
zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 
z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa działka zlokalizowana jest na obszarze 
wskazanym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności zabudowy - do 
adaptacji. Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania 
Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został 
przeprowadzony w dniu 20 grudnia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

cena wywoławcza nieruchomości: 50 500,00 zł 
 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na 
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

wadium ustalone zostało na kwotę: 5 050,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 9 lutego 2017 r. na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 
1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 
1182/128 o powierzchni 650 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Brzechwy. 

przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 
w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 11.00 

w sali 013 urzędu miasta lędziny przy ul. lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. 
Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 
w godzinach pracy Urzędu).

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

przypominamy o terminach płatności  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w bieżącym roku:
do 31 stycznia za styczeń i luty

do 31 marca za marzec i kwiecień
do 31 maja za maj i czerwiec
do 31 lipca za lipiec i sierpień

do 30 września za wrzesień i październik
do 30 listopada za listopad i grudzień

zapROszenie
szanowni mieszkańcy! 
uprzejmie informujemy, 

iż w dniu 7 lutego 2017 roku o godz. 16.00 
w urzędzie miasta lędziny (sala 013), 

odbędzie się spotkanie z przedstawicielami 
firmy węglokoks energia nse sp. z o.o. 

w sprawie możliwości przyłączenia budynków 
wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej. 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Lędziny

Krystyna wróbel


