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Wbrew wcześniejszym obawom ro−
dziców nie ma tłoku w Szkole Podstawo−
wej nr 1. Naukę w klasie pierwszej roz−
poczęło w „jedynce” 50 uczniów w 14−
osobowym oddziale integracyjnym
i 2 zwykłych oddziałach 18−osobowych.
W ubiegłym roku, dla porównania, w SP
1 powstały cztery klasy pierwsze, w któ−
rych naukę podjęło w sumie 83 dzieci.
Z osiedla Długosza, gdzie powstały no−
we bloki, do „jedynki” przyszło dwoje
dzieci, do Gimnazjum nr 1 – trójka.

Mało liczna jest także klasa pierwsza−
ków w Zespole Szkół w Goławcu. Nau−
kę rozpoczęło tu tylko 12 dzieci w wieku
7 i 6 lat. Gdyby nie sześciolatki, trudno
byłoby w ogóle stworzyć w Goławcu od−
dział.

Chociaż kandydatów na przedszkola−
ków, jak co roku, nie brakowało, udało
się ulokować w przedszkolu nr
1 i 2 wszystkich trzylatków, których ro−
dzice pracują. Żeby jednak było to moż−
liwe, utworzono dodatkowe oddziały
przedszkolne w Szkole Podstawowej nr
1 i w budynku przy ul. Palmowej Gim−
nazjum nr 2. Nie ma natomiast od tego
roku przedszkolaków w budynku dawnej
porodówki, który ze względu na układ
architektoniczny nadawał się jedynie na
tymczasowe lokum.

Zanim jednak dzieci i młodzież ruszy−
ły do szkół po wakacjach, w niemal każ−

dej wykonane zostały modernizacje
i drobne remonty. 

W SP 1 przebudowany został wjazd
do szkoły od strony ulicy Paderewskiego
i powstały miejsca parkingowe, a wokół
boiska z nawierzchnią syntetyczną uło−
żono chodnik i ustawiono ogrodzenie
z piłkochwytami (wysokimi siatkami za
bramkami).

W Goławcu ruszyły prace przy budo−
wie boiska wielofunkcyjnego. Jak już pi−
saliśmy projekt obejmuje budowę
oświetlonego boiska wielofunkcyjnego
do gry w piłkę nożną, ręczną i koszy−
kówkę, boiska do gry w siatkówkę i teni−
sa ziemnego, parkingu, chodników
z ławkami i ogrodzenie terenu łącznie
z placem zabaw, który jest częścią plano−
wanego obiektu.

W tym roku z tego projektu powstanie
boisko wielofunkcyjne z tzw. piłkochwy−
tami, bramkami, koszami i innym niezbę−
dnym wyposażeniem, chodniki z ławe−
czkami wokół boiska oraz przebudowany
zostanie plac zabaw pod kątem nowego
układu zagospodarowania terenu. 

W Gimnazjum nr 2 w ramach likwida−
cji szkód górniczych w budynku przy
Palmowej wymienione zostały posadzki
i pomalowano ściany a w SP 3 wykona−
no drobne remonty.

Powody do radości mają przedszkola−
ki z Hołdunowa, bowiem w czasie wa−

kacji wyrósł im na przedszkolnym po−
dwórku kolorowy plac zabaw w kształ−
cie pirackiego statku. Stoi on na bezpie−
cznym dla maluchów podłożu elasty−
cznym, wykonanym z płytek kauczuko−
wo−poliuretanowych. Samo urządzenie
także spełnia wszelkie wymogi bezpie−
czeństwa.

Żadnych prac, poza niezbędnymi, nie
wykonano natomiast w budynku Gim−
nazjum nr 1 i Przedszkolu nr 1. Obie pla−
cówki czekają bowiem na przenosiny od
kolejnego roku szkolnego do nowych
siedzib: G1 do SP1 a przedszkole do no−
wego obiektu, który powstaje przy bu−
dynku MKS−u. Także w „trójce” wstrzy−
mywane są większe remonty i moderni−
zacje do czasu zakończenia eksploatacji
węgla pod budynkiem.

Komisja Edukacji Rady Miasta po lu−
stracji lędzińskich placówek oświato−
wych poinformowała Radę na sierpnio−
wej sesji, że są one przygotowane na no−
wy rok szkolny. Radni podkreślali je−
dnak, że przed kolejnym rokiem szkol−
nym musi powstać nowa siedziba Przed−
szkola nr 1 a budynek szkolny w Goław−
cu musi zostać wypoziomowany przez
KWK „Ziemowit” w ramach likwidacji
szkód górniczych. W dalszej kolejności,
natomiast, trzeba się będzie skoncentro−
wać na remontach w hołdunowskiej pod−
stawówce.

Rozpoczął się nowy rok szkolny
W poniedziałek 3 września we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto naukę rozpoczę−
ło 1974 dzieci i młodzieży. W szkołach podstawowych uczy się obecnie 999 uczniów w 47 oddziałach, w tym150
pierwszoklasistów, a w gimnazjach – 435 uczniów w 20 oddziałach, w tym 136 pierwszoklasistów. Edukację
przedszkolną rozpoczęło 540 wychowanków w 24 oddziałach. 

16 października minie 34 rocznica
wyboru kardynała Karola Wojtyły na
papieża. Choć Jan Paweł II, bo takie
imię przybrał kardynał Wojtyła, nie ży−
je już ponad 7 lat, pamiętamy o waż−
nych rocznicach z jego życia. BIL „Lę−
dziny−teraz!” także chciałby zaakcen−
tować nadchodzącą kolejną rocznicę
wyboru pierwszego Polaka na papieża.
A że jesteśmy czasopismem lokalnym,
śladów z życia papieża i pamiątek po
nim szukaliśmy w mieście. 

Jeśliby się komuś wydawało, że Lę−
dziny z Janem Pawłem II nie mają nic
wspólnego, jest w wielkim błędzie. Jest

bowiem w mieście osoba, która znała
papieża i zachowała wiele pamiątek po
nim. To pani Helena Konieczny, sio−
stra księdza Franciszka Koniecznego,
przyjaciela Karola Wojtyły jeszcze
z czasów wojny. Pani Helena zgodziła
się opowiedzieć naszym Czytelnikom
historię przyjaźni jej brata z Janem
Pawłem II. Być może okaże się, że
tych opowieści starczy nam na kilka
odcinków. Pewne jest jednak, że po−
czątek tej historii powinien się znaleźć
w październikowym wydaniu naszego
miesięcznika Już dziś zapraszamy więc
do lektury kolejnego wydania. MJ

Lędzińskie pamiątki po JP II

Czas na podsumowanie „Wakacji
bez uzależnień”, o których sporo już
pisaliśmy.

Była to już czwarta edycja programu
przeznaczonego dla lędzińskich dzieci
w wieku od 6 do 14 lat, zorganizowane−
go w tym roku wspólnie przez Urząd
Miasta, Miejski Ośrodek Kultury, Miej−
ską Bibliotekę Publiczną i Miejski Klub
Sportowy, a koordynowanego z ramie−
nia magistratu przez Urszulę Pomietło−
Rudol. Wiodącą rolę w przygotowywa−
niu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci
pełnił MOK, gdyż oprócz zajęć w swo−
jej siedzibie, organizował je również
w Gimnazjum nr 1 i w goławieckim Ze−
spole Szkół. Zainteresowanie progra−
mem ze strony dzieci było ogromne, ale
każda z tych placówek (MOK, MBP, G
1, ZS i MKS) mogła przyjąć jedynie 50
uczestników. Tym niemniej przez
wszystkie te placówki podczas realiza−

cji „Wakacji bez uzależnień” przewinę−
ło się łącznie aż 4 728 dzieci. Ogółem
koszt realizacji programu z Gminnego
Funduszu Alkoholowego wyniósł 53
tys. zł. 

Podobnie jak w ubiegłych latach
dzieci brały udział w zajęciach plasty−
cznych, muzycznych, teatralnych, ta−
necznych, rękodzielniczych, sporto−
wych itp., warsztatach filmowych, na
basenie krytym w ośrodku Centrum, na
boisku MKS−u, konkursach, grach i za−
bawach towarzyskich, dyskotekach,
wycieczkach. 24 sierpnia podsumowa−
no realizację programu piknikiem „Po−
żegnanie wakacji” w ogródku MOK−u.

Ewa Sikora i Jan Pioskowik ze Sto−
warzyszenia Młodzi Aktywni zreali−
zowali dwa filmy z niektórych zajęć.
Można je obejrzeć na stronie:
www.mokledziny.pl 

Mirosław Leszczyk

Wakacje bez uzależnień – podsumowanie

Przedszkole coraz bliżej
Przy budynku Miejskiego Klubu Sportowego w części przeznaczonej na no−

wą siedzibę Przedszkola nr 1 trwa dobudowa klatki schodowej, pomieszczeń na
szatnie, pomieszczenia socjalne i sanitariaty. Do końca roku prace zostaną do−
prowadzone do stanu surowego zamkniętego.

Konferencja w LFP
Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych wspólnie z firmą Novision zorganizo−

wała 7 września dla lędzińskich przedsiębiorców konferencję pod nazwą „Infor−
macja to recepta na sukces”. Spotkanie poprowadził znany szkoleniowiec Ma−
rek Zarzeka. Podobne konferencje odbywały się wcześniej m.in.: w Łodzi,
Skierniewicach, Krakowie, Katowicach, Warszawie, Radomsku. Dzięki inicja−
tywie LFP zawitała także do Lędzin.

Rośnie Plac
W zachodniej pierzei Placu Farskiego rośnie budynek przeznaczony na działal−

ność gastronomiczno−usługową, restauracje, sale wystawiennicze, projekcyjne oraz

pomieszczenia dla lędzińskich stowarzyszeń. Obiekt ma już pierwszą kondygnację.
Na początku września wybetonowany został strop nad parterem. Dwukondygnacyj−
ny docelowo budynek w stanie surowym ma stanąć jeszcze w tym roku.

Trwa remont na Pokoju
Od 10 września trwa remont ulicy Pokoju współfinanso−

wany przez powiat i miasto. Prace obejmują wymianę nawie−
rzchni na tzw. ciche asfalty, wykonanie zatok autobusowych,
budowę chodnika pieszo−rowerowego z lewej strony oraz re−

mont przejazdu kolejowego. Remont drogi prowadzi firma
Drogopol−ZW z Katowic, a przejazdu kolejowego kopalnia
„Piast” i Zakład Linii Kolejowych PKP.

Droga na długości 640 metrów od skrzyżowania ul. Pokoju
z ul. Lędzińską – obok marketu Carrefour – do bramy głównej
KWK „Ziemowit” zamknięta będzie w związku z prowadzony−
mi robotami jeszcze przez tydzień, do 24 września. Do tego
czasu dojazd możliwy będzie tylko do posesji i stacji paliw. 

Zakończył się już natomiast praktycznie finansowany
przez powiat remont wiaduktu kolejowego na ulicy Pokoju.
W jego ramach wykonano nowe kapy chodnikowe wraz
z izolacją, zamontowano krawężniki granitowe, odnowiono
poręcze wymieniając ich części na nowe, wykonano chodni−
ki i bariery na dojściach wiaduktu. Pozostało jeszcze asfalto−
wanie mostu, które wykonane zostanie razem z ulicą Pokoju.

Na tym remont Pokoju się jednak nie zakończy. Powiat
zdobył bowiem dodatkowe środki z rezerwy Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych na dalszy ciąg prac na tej drodze. Roz−
poczęły się już procedury przetargowe na wykonanie dal−
szych 440 metrów drogi. Prace mają zostać wykonane je−
szcze w tym roku.M
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Przedszkole nr 2. Szkoła Podstawowa nr 1.
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Nowe linie MZK w Lędzinach....
Jak już informowaliśmy przed wakacjami, od 3 września Miejski Zarząd Komuni−

kacji w Tychach przejął obsługę linii autobusowych 952 i 953 na terenie Lędzin, ob−
sługiwanych do czerwca br. przez KZK GOP. Jeżdżące od września linie 252 i 253,
w których, uwaga! obowiązują bilety Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach,
prowadzą po trasach zbliżonych do tras linii 952 i 953. W dni nauki szkolnej autobu−
sy 252 kursować będą po trasie Rachowy Osiedle – Zamoście – Rachowy Osiedle
a 253 – Rachowy Osiedle – Smardzowice – Świniowy Ławecka.

...tymczasowe trasy
Jednak w związku z zamknięciem ul. Paderewskiego, do czasu zakończenia bu−

dowy kanalizacji autobusy linii 252 i 253 od przystanku „Lędziny Kopalnia Zie−
mowit” do przystanku „Lędziny Pomnik” będą w obydwu kierunkach jeździć ob−
jazdem ulicami: Pokoju, Jagiellońską i Lędzińską. W tym czasie nie będą obsługi−
wane przystanki: „Lędziny Osiedle Dworzec PKP” i „Lędziny Szkoła”.

Ponadto do 24 września br., w związku z remontem ulicy Pokoju w Lędzinach,
linie 166, 931 i 995 kursować będą objazdem poprowadzonym ulicami Ułańską,
Oficerską i Rachowy. Autobusy linii 262 i 536 od przystanku „Hołdunów Przejazd
Kolejowy”, a autobusy linii 253 od przystanku „Smardzowice Oficerska” będą
kursować do przystanku „Lędziny Kopalnia Ziemowit” ulicami Oficerską i Racho−
wy. Analogicznie w kierunku przeciwnym.

Autobus linii 253 nie będzie obsługiwał przystanku „Hołdunów Restauracja”.

Sąd odrzucił skargę referendystów
Z powodu niedotrzymania ustawo−

wego terminu Wojewódzki Sąd Admi−
nistracyjny w Gliwicach odrzucił skargę
inicjatorów referendum w sprawie od−
wołania Burmistrza i Rady Miasta. Re−
ferendyści usiłowali zaskarżyć w WSA
postanowienie Komisarza Wyborczego
w Katowicach, który uznał, że inicjato−
rzy nie powiadomili mieszkańców
o przedmiocie referendum w sposób
wskazany w ustawie o referendum lo−
kalnym (a dokładniej w art. 13 tej usta−
wy) i wniosek referendalny odrzucił. Na
złożenie skargi w siedzibie sądu mieli
14 dni od dnia doręczenia postanowie−

nia. Wprawdzie – jak napisał sąd w uza−
sadnieniu – „skarga została w pierwszej
kolejności przedłożona w biurze po−
dawczym Wojewódzkiego Sąd Admini−
stracyjnego w Gliwicach w dniu […]
(czyli w terminie – przyp.red.), jednak−
że pełnomocnik (wynajęty przez refe−
rendystów radca prawny – przyp.red.)
oświadczył następnie pracownikom
biura, że domaga się wydania skargi,
gdyż dokonał mylnej czynności i zamie−
rza ją nadać za pośrednictwem urzędu
pocztowego „. W efekcie skarga na po−
stanowienie Komisarza Wyborczego
dotarła do WSA już po terminie.

80−lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, któ−
re zorganizowano w ośrodku szkoleniowo−hodowla−
nym „Trutowisko−Murcki” na polanie Hamerla w le−
sie murckowskim, obfitowało w lędzińskie akcenty.

W liczącym około 70 członków RKP „Bieruń”, skupiają−
cym hodowców pszczół z czterech gmin naszego powiatu
(oprócz Bojszów) i z okolicznych miast (w tym z Tychów,
Mysłowic i Oświęcimia) najliczniejszą 18−osobową grupę
stanowią lędzinianie. Wiceprezesem i gospodarzem koła są
też nasi mieszkańcy, bo Edmund Bryjok i Edward Szweda. 

Obaj zostali też podczas uroczystości uhonorowani, mię−
dzy innymi przez Zbigniewa Binko, prezesa Śląskiego

Związku Pszczelarzy. Bryjok najwyższym odznaczeniem
pszczelarskim, czyli popiersiem ks. Jana Dzierżona, za cało−
kształt bardzo aktywnej działalności na rzecz śląskiego
pszczelarstwa, natomiast Szweda złotą odznaką ŚZP (jako je−
den z sześciu działaczy). 

Dwaj mieszkańcy naszego miasta, wspomniany Edmund
Bryjok i Teodor Mateja, znaleźli się w gronie siedmiu pszcze−
larzy uhonorowanych odznaczeniami „Zasłużony dla Rolni−
ctwa”. Kolejny lędzinianin Oskar Krzemień otrzymał jako je−
dyny srebrny medal ŚZP, inny lędzinianin Damian Siwek był
wśród pięciu osób, którym wręczono srebrne odznaki ŚZP.
Jednym z dwóch hodowców, którzy otrzymali pamiątkowe
grawertony z gratulacjami za aż 45−letnią działalność w kole,
był również nasz mieszkaniec – Stanisław Jabłoński. 

Prezes koła, bierunianin Stanisław Czempas i wiceprezes
Bryjok wręczyli też okolicznościowy grawerton z podzięko−
waniami Mirosławowi Leszczykowi za wieloletnie propago−
wanie pszczelarstwa w prasie lokalnej i regionalnej, podzię−
kowali także symbolicznie paniom Annie Bryjok (żonie Ed−
munda) i Krystynie Krzemień (żonie Oswalda) za dużą po−
moc w organizacji i przeprowadzeniu jubileuszowych uro−
czystości. 

Dodajmy, że do mszy św. grał i śpiewał Franciszek Mos−
kwa wraz z duetem dziewcząt Barbara Żołna i Elżbieta Wag−
styl, w czasie biesiady towarzyskiej pszczelarzy zespół „Lę−
dzinianie” pod jego kierunkiem dał blisko godzinny koncert,
a następnie pan Franciszek i wspomniany duet dziewcząt up−
rzyjemniali muzyką folkową i śpiewem dalszą część uroczy−
stości. ml

W ramach powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego poszczególne odcinki drogi
ekspresowej mają wynosić odpowie−
dnio na terenach następujących gmin:
Ledziny – 6 650 mb, Imielin – 800 mb,
Bieruń – 4 700 mb i Bojszowy – 600
mb, łącznie około 13 km. 

Spotkanie otworzył wiceburmistrz
Marek Bania, a wzięli w nim również
udział przewodnicząca oraz wiceprze−
wodniczący Rady Miasta, Teresa Ciepły,
Kazimierz Gut i Jerzy Żołna. Po multi−
medialnej prezentacji ze strony przedsta−
wicieli KV PIiA oraz GDDKiAOK, od−
powiadali oni potem przez około półtorej
godziny na pytania z sali, wyjaśniali wąt−
pliwości. 

Jeszcze długo po spotkaniu trwały
indywidualne rozmowy z projektanta−
mi. Dotyczyły one między innymi
spraw związanych z wykupem gruntów
przewidzianych na drogę ekspresową,
wyburzeń budynków, ekranów akusty−
cznych itp. Mirosław Leszczyk

Konsultacje społeczne w Piaście

Zapytań i wątpliwości
było mnóstwo
Około 80 uczestników wzięło udział w konsultacjach społecznych, które zorganizowano 29 sierpnia w sali Piast.
Konsultacje, jedne z czterech w powiecie bieruńsko−lędzińskim (także w Imielinie, Bojszowach i Bieruniu), zor−
ganizowali przedstawiciele konsorcjum KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne sp. z o.o., czyli wykonaw−
cy oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, czyli inwestora, by zaprezento−
wać obecny stan przygotowań do budowy około 40−kilometrowej drogi ekspresowej S−1 na odcinku od węzła
„Kosztowy II” do węzła „Suchy Potok” w pobliżu Bielska Białej. 

Po spotkaniu dyskusja trwała jeszcze długo.
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W sobotnie popołudnie i wieczór, 25 sierpnia, na
boisku osiedla Ratusz odbył się doroczny piknik rodzin−
ny, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultu−
ry, a sponsorem Urząd Miasta. 

Zainaugurował go mecz piłki nożnej lędzińskich
drużyn amatorskiej ligi powiatowej, w którym „Wzgó−
rze” pokonało „Interię” w stosunku 8:3, po czym radne
Krystyna Wróbel, Anna Wójcik−Ścierska i Anna Gajer
wraz z wolontariuszkami miejscowego Powiatowego
Zespołu Szkół, Dominiką Kitą, Dominika Wagstyl
i Edytą Fik organizowały różne gry i zabawy ruchowe
dla dzieci, a następnie koronną konkurencję pikniku,
czyli wyścig rodzinny „Sadzenie ziemniaków”, w któ−
rej najlepszymi okazały się rodziny Białoniów, Chwi−

stków, Wagstylów i Palków. Pod kierunkiem dyrektor
MOK−u, Joanny Figury, odbył się konkurs plastyczny
dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych, a wo−
lontariuszki Marysia Urbańczyk i Magda Tomalka ma−
lowały twarze wszystkim chętnym, nie tylko dzie−
ciom. 

Nagrody, upominki i słodycze wręczali goście hono−
rowi imprezy, przewodnicząca Rady Miasta, Teresa
Ciepły i wiceburmistrz Marek Bania. Jak co roku druży−
na OSP Lędziny przeprowadziła też widowiskowy po−
kaz sprawności bojowej. Nie zabrakło pieczenia kiełba−
sek przy ognisku, a biesiadowanie umilał śpiewem
i muzyką zespół Zamach−Band, złożony z braci Patryka
i Kamila Załachowskich. ml

Lędzińskie akcenty jubileuszu pszczelarzy

Pierwszy z lewej Edward Szweda z Lędzin.
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Wakacje pożegnali piknikiem

Uczestnicy konkursu rodzinnego.
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Po wakacyjnej ciszy i pustce znów za−
ludniły się mury lędzińskich placówek
oświatowych. 3 września dzieci i mło−
dzież rozpoczęły nowy rok szkolny.
W Powiatowym Zespole Szkół ucznio−
wie klas pierwszych powitali w auli bar−
dzo licznych i zacnych gości, wśród któ−
rych byli przedstawiciele władz powiatu
bieruńsko−lędzińskiego z wicestarostą
Henrykiem Barcikiem oraz władz lę−
dzińskich z przewodniczącą Rady Mia−
sta, Teresą Ciepły, radny wojewódzki
Piotr Czarnynoga, przedstawiciel Kom−
panii Węglowej S.A. w Katowicach,
Adam Przywara, przedstawiciele KWK
„Ziemowit” z dyrektorem Piotrem Nie−
łacnym, reprezentanci wojska, policji,

straży pożarnej itd. Jeszcze przed we−
jściem do budynku szkolnego, ku ich
nieskrywanemu zaskoczeniu, byli witani
przez ziemowicką orkiestrę dętą pod dy−
rekcją Bronisława Latochy.

Już w słowie wstępnym dyrektor lę−
dzińskiego PZS, Ewa Matusik, wyjaśniła
powody tak wyjątkowej inauguracji roku
szkolnego. Po 19−letniej przerwie pla−
cówka ta powróciła do kształcenia w za−
wodzie górnika i od 3 września naukę
rozpoczęła pierwsza klasa technikum
górnictwa podziemnego. Ponadto dyrek−
tor Matusik ogłosiła nowy rok szkolny
„Rokiem Anielina Fabery” z okazji przy−
padającej 8 czerwca 2013 roku setnej ro−
cznicy urodzin patrona szkoły. ml

Kształcenie górnicze wraca do PZS w Lędzinach

Klasa górnicza z dyrektorem Piotrem Niełacnym.
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Powakacyjne zebranie otwarte człon−
ków Lędzińskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin miało, jak zwykle, dwa główne
cele – podsumowanie dotychczasowych
tegorocznych działań i osiągnięć stowa−
rzyszenia i uzgodnienie planów działal−
ności do końca grudnia. We wtorkowe
popołudnie, 4 września, w sali konferen−
cyjnej Powiatowego Centrum Społe−
czno−Gospodarczego zebrało się sporo,
bo ponad 50 osób. Zdecydowana więk−
szość członków stowarzyszenia liczące−
go aż 135 osób była jednak nieobecna,
więc prezes Krystyna Cuber apeluje do
nich za pośrednictwem BIL−a, ażeby jak
najszybciej się z nią i i pozostałymi
członkami zarządu skontaktowali. Za−
chęca też ogół członków i sympatyków
LSNRONiIR do częstego
„wchodzenia”” na jego stronę interneto−
wą: www.niepelnosprawni.org 

Wracając do wspomnianego zebrania,
prezes Cuber w telegraficznym skrócie

przypomniała o współudziale stowarzy−
szenia w organizacji i przebiegu powia−
towych igrzysk osób niepełnospra−
wnych, powiatowego biwaku żeglarskie−
go dla osób niepełnosprawnych oraz
o organizacji wakacyjnych zajęć z hipno−
terapii dla dzieci oraz młodzieży. Od
września cotygodniowe zajęcia z hydro−
terapii na basenie krytym odbywać się
będą w środy, a nie w czwartki. Zajęcia
z rehabilitacji rozpoczną się w paździer−
niku. Tradycyjne ognisko integracyjne
na pożegnanie lata zaplanowano na 15
września (napiszemy o nim w następnym
numerze BIL−a), a dwie wycieczki inte−
gracyjne na 29 września (pętlą beskidzką
i do Brennej) oraz jedną na 6 październi−
ka do Zatora, pod warunkiem, że znaj−
dzie się na te wyjazdy dostateczna ilość
chętnych. Na 13 października offroado−
wy Klub Kajman w Lędzinach zaprosił
stowarzyszenie do udziału w corocznym
integracyjnym rajdzie samochodami te−
renowymi na Wopience. ml

Zebranie organizacyjne 
LSNRONiIR

Wpłaty na ognisko LSNRONiIR.
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18 sierpnia pożegnaliśmy Czesławę
Franciszkę Tobiasz, naszą Koleżankę,
emerytowaną nauczycielkę Szkoły Pod−
stawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr
3 w Lędzinach Hołdunowie. 

Czesława Tobiasz, córka Zofii i Franci−
szka Michalików, urodziła się 17 czerwca
1949 roku w Mordarce koło Limanowej.
20 lat później ukończyła Liceum Pedago−
giczne w Limanowej i rozpoczęła pracę
zawodową w charakterze nauczycielki
szkoły podstawowej w pobliskim Pasier−
bcu. Do Lędzin Hołdunowa przeprowa−
dziła się w 1970 roku, gdzie zaczęła praco−
wać jako kierownik świetlicy i nauczyciel−
ka klas I−III w Szkole Podstawowej nr 3.
W tym okresie wzięła ślub z Antonim To−
biaszem i 17 kwietnia 1972 roku urodziła
synów bliźniaków, Adama i Mirosława. 

1 września 1974 roku rozpoczęła pra−
cę w sąsiedniej Szkole Podstawowej nr 2,
najpierw na stanowisku kierownika świet−
licy, a potem jako nauczycielka klas I−III.
W szkole tej uczyła aż do emerytury, któ−
rą uzyskała w 1999 roku po 30 latach pra−
cy pedagogicznej.

Wyróżniała się w pracy z dziećmi, sy−
stematycznie doskonaliła swój warsztat
dydaktyczno−wychowawczy, ukończyła
kursy dokształcające. Była wieloletnią
bardzo zaangażowaną opiekunką szkol−
nego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzie−
ci, prowadziła drużyny zuchowe, anga−
żowała się w działalność Związku Nau−
czycielstwa Polskiego. Na bieżąco inte−
resowała się dziećmi z rodzin biednych
i wielodzietnych oraz zagrożonych pato−
logiami społecznymi, dokonywała dla
nich zakupów odzieży, przyborów szkol−
nych itp. ze składek TPD. Zabiegała o to,
by dzieci te otrzymywały ciepłe posiłki
finansowane przez MOPS, hołdunowską
parafię czy osoby prywatne. 

Cieszyła się dużym autorytetem wśród
uczniów i ich rodziców, była bardzo sza−

nowana przez koleżanki i kolegów nau−
czycieli oraz ceniona jako opiekunka stu−
dentek−praktykantek. Za swą wzorową
pracę pedagogiczną otrzymała nagrodę
inspektora oświaty w 1980 roku, nagrodę
dyrektora szkoły w 1989 roku oraz nagro−
dę jubileuszową w 1999 roku.

Czesiu! Odeszłaś od nas tak szybko,
tak niespodziewanie, że nie zdążyliśmy
nawet ze sobą dłużej porozmawiać, po−
dzielić się nowinkami. Zresztą ostatnie
rozmowy zdominowane były tematem
chorób i dolegliwości – naszych, koleża−
nek i kolegów czy znajomych, ale przez
myśl nam nie przeszło, że Ty będziesz
pierwszą lędzińską nauczycielką, którą
w 2012 roku Bóg zabierze do siebie. Wy−
brał dla Ciebie za dzień śmierci 15 sier−
pnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Pewnie ma to związek
z tym, co podkreślił w swej homilii pod−
czas mszy żałobnej ks. dr Józef Przybyła,
że byłaś bardzo dobrym przykładem
chrześcijańskiego życia zarówno w domu,
jak i w pracy.

Zapamiętamy Cię, jako osobę skrom−
ną, uczciwą, pracowitą, sumienną, obo−
wiązkową, koleżeńska i religijną, przykła−
dną matkę i kochającą babcię, słowem
wzór godny naśladowania!

Niech pamięć o Tobie będzie zawsze
w naszych sercach i umysłach

Koleżanki i Koledzy

Wspomnienie o Czesławie Tobiasz
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Dożynkowy festyn 8 września rozpo−
czął się tradycyjnie od przekazania chle−
ba. Tym razem od starostów: Damiana
Świergota i Magdaleny Mateji przyjął go
Sławomir Wawrzyniak, szef koła powia−
towego PSL. Uroczysta msza, natomiast,
odprawiona została w kościele w Górkach
w niedzielę tydzień wcześniej. Potem dla

każdego z około 200 uczestników impre−
zy był kołocz, kawa i kawałek dożynko−
wego chleba. Oraz gry i zabawy dla do−
rosłych i dzieci a na koniec – impreza ta−
neczna. Konkurencje były pomysłowe:
dzieci tańczyły pokazowo „kaczuszki”,
panowie kulali bal słomy (wygrał Łukasz
Nowak) albo wyciskali beczkę po piwie

(najlepszy był Łukasz Wojciuch), panie
z kolei rzucały torebką na odległość (nie−
pokonana okazała się Justyna Czyrwik).
Ponadto strażacy z OSP wtajemniczali
chętnych w arkana swojej profesji, Da−
mian Socha urządzał dzieciom przejaż−
dżki na swoim kucyku a gospodarze mog−
li podziwiać maszyny rolnicze zgroma−
dzone na dożynkowej wystawie.

Niewątpliwą atrakcją był przyjazd
państwa Palków na festyn bryczką, któ−
rą ciągnął traktor.

Organizatorów wsparł wiedzą i do−
świadczeniem Miejski Ośrodek Kultury
a finansowo – Urząd Miasta. Referat
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód
Górniczych UM na dożynki w Górkach,
Lędzinach (dla Lędzin, Zamościa i Bly−
chu odbyły się 9 września, msza w koście−
le pw. Św. Anny) i Smardzowicach (dla
Smardzowic i Hołdunowa odbyła się
2 września, msza w kościele pw. Chrystu−
sa Króla) wyasygnował w sumie 11 tysię−
cy złotych.

Dożynkowo w dzielnicach
Tegoroczny komitet organizacyjny dożynek w Górkach i Goławcu, utworzony przy miejskim kole Polskiego
Stronnictwa Ludowego, zdominowała młodzież. Oprócz zaangażowanego od lat w góreckie dożynki Franciszka
Mateji (na jego łące, jak zawsze, odbyła się impreza) w jego skład weszli: Damian Świergot jako przewodniczą−
cy, Krystian Holewa i Maria Krenczyk.

D. Świergot i M. Mateja z dożynkowym bochnem.
a
rc

Hipoterapia na maneżu
Po raz drugi coroczne wakacyjne zajęcia hipoterapeutyczne

zorganizowane zostały na placu zwanym maneżem, czyli ujeż−
dżalnią koni, usytuowanym za budynkiem Powiatowego Cen−
trum Społeczno−Gospodarczego przy ul. Lędzińskiej 24
(wcześniej przez kilka lat odbywały się w gospodarstwie ho−
dowlanym Józefa Habeloka w Smardzowicach). Nawierzchnia
tego placu została – zgodnie z sugestiami zarządu Lędzińskie−
go Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin – naprawiona przez starostwo i 3 lipca wicestarosta
Henryk Barcik w towarzystwie Anny Piekorz, naczelnik Wy−
działu Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji mógł ofi−
cjalnie przekazać maneż do ponownego użytku. Obecność wi−
cestarosty i naczelnik wykorzystała prezes Krystyna Cuber
oraz członkowie zarządu LSNRONiIR, Barbara Hachuła i Je−
rzy Wodzisz, nie tylko do podziękowań, ale także do zasuge−
rowania kolejnych działań służących poprawie warunków
podczas zajęć hipoterapeutycznych, w tym częściowego zada−
szenia tego placu dla ochrony przed deszczem, zainstalowania
ławek dla osób oczekujących w kolejce itp.

Podobnie, jak rok temu, wakacyjne zajęcia organizowane
były we wtorkowe popołudnia i sobotnie przedpołudnia,
a prowadziła je hipoterapeutka i fizjoterapeutka Katarzyna
Gomułka z Mysłowic wraz z mężem Marcinem. Uczestni−
czyły w nich grupy niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,

głównie z LSNONiIR, ale także ze stowarzyszeń: imieliń−
skiego i chełmskiego.

W charakterze wolontariuszek oprowadzających na maneżu
dwie klacze: 8−letnią Hrabinę maści gniadej i jej przyrodnią sio−
strę 6−letnią Herę maści srokatej ze wspomnainej stajni Habelo−
ka, uczestniczyło w tym roku pięć dziewcząt z dawnego 9−oso−
bowego nieformalnego klubu jeździeckiego „Gepel”: lędzinian−
ki Magda Habelok, Kasia Klecka, Magda Mendelska, Gabrysia
Gąsior i Joasia Nowak z Krasów. – Połączyła nas kiedyś miłość
do koni a zarazem chęć czynienia czegoś dobrego dla innych lu−
dzi – mówi Magda Habelok i dodaje – Dzieci wolą jeździć na
oklep i do tego celu właśnie najbardziej się nadają wymienione
klacze, gdyż są spokojne i powolne, a przede wszystkim bardzo
opanowane i cierpliwe, pozwalają dzieciom bez żadnych opo−
rów na przytulanie się czy głaskanie. Mirosław Leszczyk

Na początek oswajanie z koniem.
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Przed pierwszą po wakacjach sesją Rady Miasta odbyły się

posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady. Oprócz zaopinio−

wania projektów uchwał na sesję, komisje omawiały tematy ze

swoich zakresów merytorycznych. I tak Komisja Handlu, Usług,

Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego skupiła się na spra−

wozdaniu rocznym z działalności Targowiska Miejskiego za

ubiegły rok i pierwsze półrocze tego roku. Poruszano kwestie:

przeglądu dachu hal targowych, zmiany regulaminu Targowiska,

którą komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja ds. Ochrony

Środowiska skoncentrowała się na stanie utrzymania potoku

Goławieckiego który zlokalizowany jest w Górkach. Komisja ds.

Infrastruktury przedyskutowała m.in.: kwestie związane z wielo−

letnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

w gminie na poszczególne lata, w tym kwestie finansowania

konkretnych zadań oraz przydzielenia lokalu, który umożliwiłby

rozszerzenie działań w zakresie Klubu Dawców Krwi. Plan roz−

woju sieci wodociągowej w najbliższych latach był także wiodą−

cym tematem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Samo−

rządności. Wątek ten przewinął się również przez posiedzenia

wszystkich pozostałych komisji (poza Rewizyjną), bowiem zaró−

wno Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Ty−

chów, jak i burmistrz, zaproponowali wprowadzenie do niego no−

wych zadań. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przed−

łożone propozycje. 

Natomiast Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania

uchwał Rady Miasta podjętych na XXIII Sesji Rady Miasta Lędzi−

ny w dniu 28.06.2012 roku oraz kontroli sprawozdania Burmi−

strza Miasta z działalności za okres od 26.06.2012 r. do

24.08.2012 r.

Jedyne wyjazdowe posiedzenie w sierpniu odbyła Komisja

Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy

Społecznej, której członkowie dokonali lustracji szkół przed

nadchodzącym rokiem szkolnym.

Tematem głównym sesji Rady Miasta była informacja Komi−

sji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Po−

mocy Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do

nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sfor−

mułowanie wniosków. Radni głosowali też projekty uchwał omó−

wionych na komisjach. Mimo jednak pozytywnej opinii wszy−

stkich komisji na temat wprowadzenia zmian do wieloletniego

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie

Lędziny na lata 2012 – 2015, uchwała na sesji nie uzyskała

większości. Radni postanowili wspomniany projekt wraz z po−

wiązanymi z nim uchwałami o zmianach w budżecie miasta

i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na la−

ta 2012 – 2019 rozpatrzyć raz jeszcze.

Zmiany w budżecie i WPF przyjęto ostatecznie na nadzwyczaj−

nej sesji 11 września, a plan rozwoju sieci jest przedmiotem

dalszych analiz. W związku z tym odbyło się już w Urzędzie Mia−

sta spotkanie prezesa RPWiK z burmistrzem, jego zastępcą, na−

czelnikiem Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej oraz

przedstawicielami Rady Miasta. Temat przejdzie raz jeszcze

przez wszystkie komisje w październiku.

13 września zebrały się wszystkie komisje na połączonym

posiedzeniu, by podjąć decyzję w sprawie aktualizacji Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Lędziny. Opinia radnych okazała się jednogłośnie pozy−

tywna.

Z PRAC RADY MIASTA 
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W poniedziałkowe popołudnie, 20
sierpnia, w holu magistratu, odbył się
wernisaż wystawy obrazów Klubu Pla−
styka „Kontrast” w Lędzinach pt. „Let−
nie malowanie”. 16 plastyków prezen−
tuje tu aż 59 prac o różnej tematyce
i wykonanych w różnych technikach. –
Jest to pierwsza wystawa z planowane−
go cyklu pod wspomnianym tytułem –
mówiła jej pomysłodawczyni i główna
organizatorka, przewodnicząca klubu
Beata Kozioł. – Są tu prace nowe, je−
szcze nigdzie nie eksponowane. Po−
wstawały w plenerze, w pracowni klu−
bu i w zaciszu domowym. 

Po raz pierwszy, na zaproszenie prze−
wodniczącej klubu, w wystawie Kontra−
stu uczestniczy Anna Maria Rusinek
z Imielina, od niedawna należąca do nie−
formalnej grupy ceramiki artystycznej
działającej pod egidą DK „Sokolnia” –
Prezentuję tu dwa obrazy, pejzaże
z Tresnej, wykonane techniką olejną
i akrylową. Bardzo podoba mi się sam
pomysł organizowania takich wystaw,
dzięki czemu miłośnicy malarstwa mogą
wypowiadać się na przeróżne sposoby –
podkreśla.

Na wernisażu gościła 6−osobowa gru−
pa pań z Tychów. – Na wystawie obra−
zów klubu Kontrast jesteśmy już po raz
kolejny – mówi Anna Sławińska. – Głó−
wnie dla malarstwa bierunianki Krysty−
ny Boroń oraz lędzinianki Ewy Pawłow−
skiej, ale podziwiamy też z głębi serca
prace pozostałych plastyków – dodaje.

Wystawę będzie można oglądać do
24 września. Mirosław Leszczyk
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Jesień Organowa tuż!
Koncertem w lędzińskim kościele

św. Anny zainaugurowany został
w niedzielę, 9 września, XIII Festiwal
Jesień Organowa w Powiecie Bieruń−
sko−Lędzińskim. W ramach partner−
skiej współpracy najpierw Lędzin,
a ostatnio także powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego z czeskim miastem i powia−
tem Unicov, zaproszono tu młode, po−
chodzące właśnie z Unicova (chociaż
ostatnio związani są już z Ołomuńcem)
rodzeństwo Jitkę i Jaroslava Kocurkóv.
Zaprezentowali oni bardzo ciekawą
i urozmaiconą muzykę, od XVIII−wie−
cznych dzieł epoki baroku, w tym J. S.
Bacha i G. F. Haendla, aż po współ−
czesne utwory O. Kettinga i O. Machy
napisane w modernistycznym stylu.

Jitka Kocurkova grała na organach,
natomiast jej brat Jaroslav grał na
trzech rodzajach trąbek: klasycznej,
małej trąbce piccolo i długiej trąbce
barokowej. Lędzińscy melomani któ−
rzy w liczbie ponad dwustu osób przy−
byli na ten koncert, docenili kunszt
młodych, ale już pewnych siebie czes−
kich artystów i szczerze ich oklaski−
wali. 

Imprezę tradycyjnie prowadził i zna−
komite komentarze muzyczne wygła−
szał Roman Jochymczyk, a wśród go−
ści dostrzegliśmy między innymi staro−
stę Bernarda Bednorza, radnego sejmi−
ku województwa śląskiego Piotra
Czarnynogę i emerytowanego dyrekto−
ra kopalni „Ziemowit” Antoniego Pi−
szczka. ml

Program „Jesieni...” 
można znaleźć na stronie 

www.powiatbl.pl 
oraz na plakatach.

Jaroslav Kocurek.
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Jitka Kocurkova.

Miejski Ośrodek Kultury by uatrakcyjnić „Imprezkę na
Trawce” przygotował loterię, gdzie głównymi nagrodami by−
ły 4 koszulki polo (ufundowane przez Urząd Miasta w
Lędzinach), z autografami gwiazd wieczoru czyli: Dawida
Podsiadło, Anny Antonik, Ewy Kapały, Jakuba Sikory. Do−
datkowo każdy z uczestników, który wypełnił ankietę doty−
czącą „Imprezki”, otrzymał ufundowane przez Urząd Miasta
Lędziny opaski odblaskowe z napisem „Imprezka na trawce−
Lędziny 2012”

Koncert rozpoczął młody, ale bardzo utalentowany lędzi−
nianin Robert Myalski grający pod pseudonimem artysty−
cznym D.J In Griss. Na godzinę 18.00 organizatorzy zapro−
sili zespół Blue Band Blues, który w tym roku prezentuje
się na scenach w całej Polsce.Warto dodać, iż zespół za−
kwalifikował się na Rawę Blues Festiwal w katowickim
Spodku. Po godzinnym koncercie Jakub Sikora, uczestnik
programu „Mam talent”, zagrał parę solówek na harmonijce
i wylosował szczęśliwca, który otrzymał w/w koszulkę z
autografami. Trafiło na 12−letniego lędzinianina Miłosza
Szymańskiego, który nie krył swojej radości – Bardzo się
cieszę, bo uwielbiam słuchać jak pięknie gra na tej harmo−
nijce. 

Po losowaniu przyszła kolej na chyba najbardziej oczekiwa−
ną przez żeńską widownię gwiazdę czyli Dawida Podsiadło−
zwycięzcę II edycji programu „X factor”, po nim zaprezentowa−
ły się Anna Antonik – uczestniczka programu „X factor”, oraz
Ewa Kapała – uczestniczka programu „Bitwa na głosy”.Każda z
wymienionych wcześniej osób tradycyjnie losowała szczęśliwca
po odbiór koszulki. Po występach dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach – Joanna Figura w imieniu Burmistrza
Miasta przekazała list gratulacyjny i upominki utalentowanym
lędzińskim artystkom oraz Blue Band Bluesowi. 

O godzinie 20.00 na scenie pojawili się dwaj bracia Kamil
i Patryk Załachowscy, którzy tanecznymi i skocznymi rytma−
mi bawili publiczność do godziny 21.30. Właśnie w tym cza−
sie na scenie pojawił się Łukasz Urbisz, działający pod
pseudonimem D.J Kree, którego od początku inspirują przede
wszystkim mocne undergroundowe brzmienia i którym jest
wierny do dziś.

Z wpisów na stronie lędzińskiego Facebooka i treści
ankiet, jakie uczestnicy wypełniali w trakcie trwania imprezy
wynika, że „Imprezka na Trawce” na stałe zagości nie tylko
w kalendarzu Miejskiego Ośrodka Kultury ale i w kalen−
darzach mieszkańców Lędzin. Mirosław Leszczyk, mok

Ogródek pełen gwiazd
Bardzo dobrym pomysłem, jak się okazało, było zorganizowanie w ogródku Miejskiego Ośrodka Kultury „Im−
prezki na trawce”, pięciogodzinnego koncertu solistów i zespołów znanych z popularnych telewizyjnych progra−
mów rozrywkowych. W piątkowe popołudnie i wieczór 27 lipca zgromadzili się tu liczni ich fani z Lędzin oraz
z okolicznych miejscowości (głównie młodzież, ale i całe rodziny), by przyjemnie spędzić czas.

Letnie malowanie Kontrastu

Podczas wernisażu Kontrastu.
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Najbliższe plany koła DFK 
Członkowie Towarzystwa Społeczno−Kulturalnego

Niemców województwa śląskiego – Koła nr 3 w Lędzinach,
czyli Deutsche Freundschafts Kres in Lendzin, 8 sierpnia przy
kiełbasce z grilla ustalili plan najbliższych działań. 15 wrześ−
nia pojadą na grzyby do Krapkowic albo w rejon Olsztyna ko−
ło Częstochowy. Dwa tygodnie później wezmą udział w inte−
gracyjnym spotkaniu kół DFK z całej Polski w Hali Stulecia
we Wrocławiu. 8 listopada, natomiast, wraz z kołami DFK
z Tychów i Bierunia, zorganizują doroczne spotkanie pod naz−
wą Herbstfest, czyli festyn jesienny. ml

Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach 
prosi o zgłaszanie 

jubilatów obchodzących w 2012 roku 
50., 55., 60. lub 65. rocznicę ślubu 

oraz 90. rocznicę urodzin. 
Zgłoszenia można dokonać osobiście 

w Urzędzie Miasta Lędziny, 
pokój 07 lub telefonicznie 

pod nr (32) 216 65 11−13, wew. 118.

Po czterech kolejnych zagranicznych
plenerach wyjazdowych członkowie Klu−
bu Plastyka „Kontrast” postanowili w tym
roku poszukać inspiracji twórczych
w którymś z najciekawszych zakątków
naszego kraju. Uzgodniono, że będzie to
Polańczyk w Bieszczadach. Wyjazd na−
stąpił w piątkowy poranek, 31 sierpnia,
a już po południu część „Kontrastowi−
czów” przystąpiła do szkicowania malo−
wniczych terenów. Inni udali się na space−
ry w poszukiwaniu inspiracji malarskich.

W sobotę podzielono się na dwie
grupy, jedna pozostała na miejscu,
a druga pojechała na Połoninę Wetliń−
ską. Tam szlakiem żółtym pod nazwą
„Końska Droga” od Przełęczy Hyżnej
im. J. Harasymowicza (872 m n.p.m.)
plastycy weszli na Hasiakową Skałę (1
228 m n.p.m.). Na szkicowanie nie by−
ło czasu, ale po krótkim odpoczynku
w schronisku PTTK „Chatka Puchat−
ka”, fotografowano piękne krajobrazy
Połoniny Wetlińskiej i Połoniny Caryń−

skiej oraz widoki Bieszczad słowackich
i ukraińskich. Widać było nawet zaporę
na Solinie. Fotografie te posłużą plasty−
kom jako materiał do tworzenia obra−
zów. Tego jeszcze dnia wszyscy „Kon−
trastowicze” odbyli widokową wycie−
czkę statkiem po Jeziorze Solińskim.
Zapewne jej plonem będą też obrazy na
wystawę poplenerową.

Inspiracji malarskich nie zabrakło
i w trzecim dniu wyjazdu. W drodze do
domu plastycy zwiedzili bowiem w Sa−
noku największy w kraju skansen kul−
tury ludowej, składający się z ponad stu
budynków drewnianych pochodzących
z różnych części Bieszczad i Beskidu
Niskiego oraz sanockie Muzeum Histo−
ryczne, gdzie zgromadzono bogatą (po−
nad 600 prac) kolekcję ikon oraz gale−
rię prac malarskich, graficznych i foto−
graficznych nieżyjącego już sanoczani−
na Zbigniewa Beksińskiego.

Plony tej wyprawy będziemy oglą−
dać w holu lędzińskiego ratusza na do−
rocznej wystawie poplenerowej klubu,
prawdopodobnie w listopadzie br.

Mirosław Leszczyk

Na malowniczym szlaku.
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Szukali inspiracji w Bieszczadach

Ewa Kapała ma wielu fanów.
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Jakub Sikora i Milosz Szymański.
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Przyczyna takiego stanu rzeczy?
Utrata kontroli zachowań spowodowa−
na chorobą, uzależnieniem, stanem
emocjonalnym, zaniedbaniem, czy po−
czucie zagrożenia realizacji własnych
celów, czy też może ochrona przed tra−
gedią innego rodzaju? Działanie nie−
świadome, czy w pełni zaplanowane?
Wyniki pracy śledczych pokazują, że
jedno i drugie. Niestety, konsekwencje
zawsze te same, tragiczne w skutkach
i niczego nie usprawiedliwiające. Je−
szcze bardziej przerażające jest to, kim
są sprawcy tych zabójstw. To nie przy−
padkowi mordercy, zwyrodnialcy, de−
generaci, psychopaci, czy pedofile. To
najbliżsi ofiar, ojcowie, matki i inni
członkowie rodzin. 

W umyśle przeciętnego człowieka,
w dodatku rodzica, nie może się po−
mieścić informacja o tym, że zabójcą
własnego dziecka może być jego ro−
dzona matka, że matka może zaplano−
wać nie poddający się zwykłej racjo−
nalizacji scenariusz zdarzeń, kończą−
cy się czasem dobrze zagraną rozpa−
czą. 

Trudno znaleźć usprawiedliwienie
dla takich czynów.

Wszelkie doniesienia medialne bu−
dzą ogromne emocje odbiorców. Sły−
szy się słowa potępienia dla sprawców,
roi się od komentarzy, domysłów, tłu−
my zbierają się w miejscach popełnie−
nia zbrodni i w miejscach pochówku
małych ofiar, dochodzi do zbiorowej
histerii. W miejscach związanych
z ofiarami pojawiają się tysiące kwia−
tów, zniczy i maskotek. Ludzie piszą li−
sty do zmarłych, czczą miejsca ich spo−

czynku. Sprawców trzeba chronić
przed reakcją tłumu. 

Można zastanawiać się nad sensem
takiej manifestacji uczuć, bo cóż ona
zmienia. Nie przywróci życia bezbron−
nym, małym istotom. Powstaje pyta−
nie: czy można było coś zmienić,
uniknąć niepotrzebnych śmierci,
ochronić niewinne niczemu istnienia.
Czy można?

To pytanie winien zadać sobie każdy
z nas. Żyjemy przecież w określonej
zbiorowości. W swoim otoczeniu ma−
my rodziny, znajomych, sąsiadów.
W jakiś sposób, mniej czy bardziej za−
żyły, utrzymujemy z nimi kontakty. Po−
siadamy wiedzę o tym co się dzieje
w rodzinach w naszym otoczeniu,
o tym, że ktoś się żeni, rozwodzi, rodzi
i umiera. Mamy swój osąd faktów i wy−
darzeń. Możemy mieć wpływ na ich
przebieg.

Drogi Czytelniku!
Spójrz na zamieszczony nekrolog.

Pomyśl, czy w Twoim środowisku, al−
bo w środowisku, w którym bywasz,
wszystko jest w porządku. Czy nie
dzieje się coś, co budzi Twoje wątpli−

wości lub niepokój. Czy osoby, które
znasz, zachowują się prawidłowo, nie
zdradzają oznak lęku, nie mają proble−
mów z podejmowaniem kontaktrów ze
znajomymi i rodziną, nie ukrywają cze−
goś przed nimi, czy ich dzieci rozwija−
ją się i funkcjonują jak inne zdrowe

dzieci, nie są zaniedbywane, okaleczo−
ne, wystraszone, czy za ścianą nie sły−
chać krzyków i płaczu. Twoje spostrze−
żenia mogą mieć wpływ na jakość czy−
jegoś życia, a czasem mogą je komuś
uratować. Masz prawo i obowiązek
reagować. 

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że
w Twoim otoczeniu komuś dzieje się
krzywda: jest osamotniony, zaniedby−
wany, bity lub znieważany, cierpi,
zgłoś to odpowiednim służbom. Jeśli
obawiasz się reakcji otoczenia, możesz
to zrobić zachowując anonimowość.

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu komuś dzieje się krzywda: jest

osamotniony, zaniedbywany, bity lub znieważany, cierpi....

Reaguj!
Wymienione w nekrologu, to dzieci, ofiary tragicznych zdarzeń odnotowanych na terenie kraju w ciągu niespeł−
na dwóch lat (2011 – 2012), zdarzeń, nagłośnionych przez media, a więc nie wszystkich. Jeśli dodać do tego li−
czbę dzieci zaginionych (około 4 tysięcy rocznie). to statystyki przedstawiają się zatrważająco. 

Jeżeli jesteś świadkiem przemo−
cy w rodzinie, krzywdzenia kogo−
kolwiek, powiadom lub skonsultuj
problem z jedną z wymienionych
poniżej instytucji:

Komenda Powiatowa Policji
w Bieruniu, ul. Turystyczna, 43−
150 Bieruń, tel. 32 323 32 00

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Lędzińska 24, 43−143
Lędziny, tel. 32 216 78 19

Miejski Ośrodek Pomocy Społe−
cznej w Lędzinach, ul. Lędzińska
47, 43−143 Lędziny, tel. 32 216
67 91, 32 216 71 35

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lędzi−
nach, ul. Lędzińska 47, 43−143
Lędziny, tel 32 216 67 91

lub 
swojego lekarza rodzinnego

bądź wychowawcę, pedagoga czy
psychologa w placówce oświato−
wej, do której uczęszcza Twoje
dziecko.

Możesz także zadzwonić na info−
linię Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
tel. 0 800 120 002

Nigdy nie pozostawaj obojętny!
Krzywdzeni chcą, by ktoś im po−
mógł!

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sier−
pnia 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 Lędzi−
nach, obręb Hołdunów, k.m. 2, przy ul. 30 Lecia, oznaczonej numerem geo−
dezyjnym 2551/241 o pow. 0,0403 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej grun−
tów pod pozycją 676, o klasoużytku B.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny
w księdze wieczystej KA1T/00013784/3 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy III
i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie
jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Działka nr 2551/241 położona jest przy drodze publicznej gminnej ul. 30 Le−
cia, posiada kształt wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 10 m. Bezpośre−
dnie sąsiedztwo otoczenie i sąsiedztwo to zabudowa jednorodzinna szerego−
wa, nowa zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz osiedle domków fiń−
skich i grunty niezabudowane. Odległość od najbliższych obiektów handlo−
wo−usługowych ok. 500 m, od ośrodka zdrowia oraz przystanku komunikacji
miejskiej ok. 1 km. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć wodociągowa,
sieć gazowa, kanalizacyjna i energetyczna, przebiegają w ulicy 30 Lecia. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospoda−
rowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków za−
gospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę
Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z później−
szymi zmianami), działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny
mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensywności zabudowy – do adaptacji. Za−
gospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Działka przeznaczona jest pod za−
budowę mieszkaniową stanowiącą uzupełnienie przestrzeni w istniejącej za−
budowie szeregowej.

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

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

w dniu 1 października 2012 r. o godz. 14.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

II. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzi−
nach, obręb Lędziny, k.m. 11 przy ul. Ks. Kontnego, oznaczonej numerem
geodezyjnym 138/7 o pow. 0,0541 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej grun−
tów pod pozycją 1575, o klasoużytku Ps IV.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny
w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III
księgi wieczystej wpisane są obciążenia, które nie dotyczą nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób
trzecich.
Działka nr 138/7 położona jest w obrębie Lędziny przy ul. Ks. Kontnego. Bez−
pośrednie sąsiedztwo to zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, handlowo−
usługowa oraz grunty budowlane niezabudowane i grunty rolne. Działka po−
siada kształt zbliżony do trapezu, jest płaska i porośnięta trawą. Od strony
północnej działka przylega do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielo−
rodzinnym III kondygnacyjnym, od wschodu do gruntu niezabudowanego,
od zachodu do gruntu wydzielonego pod drogę wewnętrzną dojazdową o na−
wierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem, od południa przylega do pasa
drogowego ul. Ks. Kontnego. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć wodo−
ciągowa, sieć gazowa, kanalizacyjna i energetyczna, przebiegają w ulicy Ks.
Kontnego. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania prze−
strzennego miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Ra−
dę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r.
(z późniejszymi zmianami) przedmiotowa działka położona jest na obszarze

oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe o niskiej intensywności za−
budowy – do adaptacji. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podsta−
wie decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

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

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

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 1 października 2012 r. o godz. 14.30

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

Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie
wadium w pieniądzu w terminie do dnia 25 września 2012 r. go−
tówką w kasie lub przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miasta Lę−
dziny: 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 przetar−
gu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, za−
mknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negaty−
wnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który prze−
targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru−
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej−
scu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat. 
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg
stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to−
warów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postą−
pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie póź−
niej niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdze−
nie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzone−
go przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związa−
nych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego,
dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we włas−
nym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządko−
wania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie uja−
wnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamie−
rzoną 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 zmiana−
mi).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Prze−
targowej:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
dokument tożsamości,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieru−
chomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrze−
żeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści
niniejszego ogłoszenia oraz ich akceptacji,
osoby reprezentujące uczestników przetargu, winny posiadać udzielone
im pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu.

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

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21
sierpnia 1997 r. (tekst 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 roko−
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn.
zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej pow.
2,9050 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko−lędzińskim,
województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 12, przy ul.
Lędzińskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją
1575, składającej się z działek oznaczonych numerami: 210/22 (ŁIII)
o pow. 1,9749 ha i 214/22 (RIVb, ŁIII, dr) o pow. 0,8980 ha, zapisane
w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Sąd Rejono−
wy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz
212/22 (ŁIII) o pow. 0,0321 ha, zapisana w księdze wieczystej
KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Bu−
dowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych. 
W dziale III księgi wieczystej KA1T/00021882/9 wpisane jest ograni−
czone prawo rzeczowe nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do
zbycia. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. W dziale III
księgi wieczystej KA1T/00017272/9 wpisane są ograniczone prawa rze−
czowe nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Dział IV
księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Nieruchomość nie jest przed−
miotem praw i zobowiązań względem osób trzecich. 
Działki nr 210/22, 212/22 i 214/22 położone są w Lędzinach przy dro−
dze powiatowej ul. Lędzińskiej, w peryferyjnej strefie miasta, w niedale−
kiej odległości od ul. Turyńskiej posiadającej kategorię drogi wojewó−
dzkiej, która łączy miasta Tychy, Katowice, Gliwice z miastami Bieruń
i Oświęcim. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa usłu−
gowo−magazynowo−składowo−handlowa oraz grunty rolne. Dalsze oto−
czenie to istniejąca zabudowa zabudowa jednorodzinna z usługami wbu−
dowanymi. Kompleks działek nr 210/22, 212/22 i 214/22 posiada
kształt zbliżony do prostokąta, jest płaski, porośnięty trawą, nieogrodzo−
ny. Od strony zachodniej pasa drogowego ul. Lędzińskiej przebiega wo−
dociąg ? 400. Po stronie wschodniej ul. Lędzińskiej, a zachodniej stronie
działki nr 210/22, przebiega sieć energetyczna i teletechniczna, a w są−
siedztwie działki usytuowana jest słupowa stacja transformatorowa,
z której wykonane są przyłącza energetyczne do istniejącej zabudowy
usługowej. Równolegle do ul. Lędzińskiej, w odległości około 14 mb
przez działkę nr 210/22 przebiega gazociąg przesyłowy ? 80. Warunki
zjazdu z ul. Lędzińskiej należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg
w Bieruniu.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwier−
dzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia
26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) nieruchomość położona
jest na terenach produkcyjno−usługowych. 
Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji ustala−
jącej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora. 
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości
zostały przeprowadzone w następujących terminach: I przetarg – 28 paź−
dziernika 2011 r., II przetarg – 27 marca 2012 r., III przetarg – 10 lipca
2012 r. Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.680.000,00 zł netto

(słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
Wadium ustalone zostało na kwotę 84.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 30 października 2012 r. o godz. 13.00

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wa−
dium w terminie do dnia 24 października 2012 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 rachun−
ku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia od−
wołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wy−
nikiem 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 doliczo−
ny 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 wywoławczej nieru−
chomości, 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 po−
twierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowa−
dzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich ko−
sztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbę−
dnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzys−
kania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także
niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci
nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidują−
cych 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 wno−
si zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi
w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Mi−
nistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze−
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz
ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dokument toż−
samości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodar−
czej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyj−
nych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpi−
som do rejestrów – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospo−
darczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentu−
jącej podmiot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie po−
stępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentujących
oferentów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waż−
nych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzenne−
go (II piętro, pok. 203−205, tel. 32/ 216 62 91, 216 63 01, 216 65−11 do −
13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu.) 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na
stronie internetowej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji publicznej,
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55 – do dnia przetargu.



8 i 9 września na kortach ośrodka
Zalew rozegrano doroczny otwarty
turniej tenisa ziemnego o puchar
starosty bieruńsko−lędzińskiego
w kategorii mężczyzn. Rywalizowało
w nim 20 tenisistów amatorów z Lę−
dzin oraz okolicznych miast i gmin. 

Podobnie jak rok temu zwyciężył
37−letni Paweł Burliga z Chełmka, któ−
ry w finale pokonał po zaciętym dwu−
setowym (6: 3 i 6: 3) pojedynku 44−let−
niego Zbigniewa Więcława z Tychów,
ongiś mieszkańca Lędzin. – W półfina−
le stoczyłem ciężki trzysetowy mecz
z 21−letnim lędzinianinem Patrykiem
Stuchlikiem i w finale, mimo że się bar−
dzo starałem, nie sprostałem już rywa−
lowi – mówi pan Zbigniew. – Paweł
w zasadzie na korcie nie robi błędów,
a ja nie miałem na tyle mocnej piłki, że−
by go dzisiaj przełamać – dopowiada. 

W meczu o trzecie miejsce 22−letni
tyszanin Tomasz Wieczorek pokonał,
także po bardzo wyrównanym pojedyn−
ku, wspomnianego Patryka Stuchlika,
który jednak zaznacza – Co prawda

w ubiegłym roku wywalczyłem w tym
turnieju trzecią lokatę, a obecnie czwar−
tą, tym niemniej jestem w pełni usatys−
fakcjonowany osiągniętym rezultatem.
Znamienne, że puchary i dyplomy wy−

mienionym tenisistom wręczali wspólnie
i starosta Bernard Bednorz i wicestarosta
Henryk Barcik. – To świadczy, że nie tyl−
ko poziom turnieju podnosi się z roku na
rok, ale także wzrasta jego ranga – zau−

ważyli Eugeniusz Pluszczyk, reprezentu−
jący organizatora zawodów, czyli Funda−
cję Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej
i Turystyki w Lędzinach oraz ich sędzia
Edward Rosa. ml
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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 sier−
pnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spo−
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho−
mości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w Lędzinach,
obręb Lędziny, k.m. 5, przy ul. Pokoju 84 wraz z udziałem w nie−
ruchomości wspólnej. 
Własność wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księgach wieczystych
prowadzonych są przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Tychach, ul. Budowlanych 33: 
– KA1T/00032972/7 dla lokalu nr 22 przy ul. Pokoju 84, stanowiącego

odrębną nieruchomość. Działy III i IV wolne są od wpisów.
– KA1T/00030363/1 dla nieruchomości gruntowej. W dziale III wpisa−

ne jest prawo zarządu nieruchomości wspólnej na rzecz Zakładu Usługo−
wo−Handlowego „HONORATA” sp. z o.o. w Lędzinach. Dział IV wolny
jest od wpisów.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielolokalowym, posadowio−
nym jest w Lędzinach przy ul. Pokoju 84 na działkach oznaczonych nume−
rami 2315/76, 2326/76, 2361/76, 2370/76, 2373/76 o łącznej pow. 4223 m2
(symbol użytku B, grupa rejestrowa G.1870). Budynek w średnim stanie
technicznym, V kondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z dachem płas−
kim, usytuowany w III linii zabudowy ul. Pokoju. Najbliższe otoczenie sta−
nowi zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowo−usługowe, obiekty służ−
by zdrowia i szkoła. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się dworzec auto−
busowy oraz obiekty KWK „Ziemowit”. Dzielnica jest zagospodarowana
i urządzona.
Lokal mieszkalny nr 22, o pow. użytkowej 22,7 m2, składa się z 1 poko−
ju, kuchni (bez okna), łazienki z wc, przedpokoju. Położony jest na II pię−
trze (III kondygnacja). Powierzchnia przynależna do lokalu mieszkalnego
– piwnica o pow. 3,2 m2. Udział lokalu w częściach wspólnych budyn−
ku i gruncie wynosi 259/43903 części. Lokal wymaga remontu. Lokal
posiada wspólny przedpokój (wydzielony za zgodą administratora budyn−
ku z korytarza wspólnego), z którego jest wejście do 4 lokali mieszkal−
nych.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kie−
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzo−
nym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia
26.09.2002 r. (z późn. zm) nieruchomość położona jest na terenie oznaczo−
nym jako tereny mieszkaniowo−usługowe o wysokiej intensywności zabu−
dowy – do adaptacji. 
CCeennaa  wwyywwoołłaawwcczzaa  nniieerruucchhoommoośśccii  wwyynnoossii::  4433..000000,,0000  zzłł  ((ssłłoowwnniiee::  cczztteerrddzziieeśśccii
ttrrzzyy  ttyyssiiąąccee  zzłłoottyycchh))..  
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
WWaaddiiuumm  uussttaalloonnee  zzoossttaałłoo  nnaa  kkwwoottęę  22..115500,,0000  zzłł  (słownie: dwa tysiące sto
pięćdziesiąt złotych).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 1 października 2012 r. o godz. 13.30

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Oględzin lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zbycia można do−
konać w dniu 17 września 2012 r. po uprzednim skontaktowaniu się z Wy−
działem Geodezji.... UM Lędziny (II piętro, pok. 203−205).
Ogólne warunki w/w przetargu:
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
– w pieniądzu – w terminie do dnia 25 września 2012 r. poprzez
dokonanie wpłaty w kasie UM Lędziny bądź przelewem bankowym na
rachunek 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 prze−
targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem nega−
tywnym. 

 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 nie−
ruchomości 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. 
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że po−

stąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nierucho−
mości, 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 po−
twierdzenie wpłaty przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie UM
Lędziny bądź datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędzi−
ny. 

 Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzo−
nego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z nabyciem nieruchomości.

 Nabywca mieszkania po zawarciu aktu notarialnego kupna lokalu sta−
je się uczestnikiem wspólnoty, do której mają zastosowanie przepisy
ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000
r. Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami).

 Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów usta−
wy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo−
ziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z później−
szymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji
Przetargowej:
 dowód wniesienia wadium (oryginał),
 oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieru−

chomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi za−
strzeżeń, 

 oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi
w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Mini−
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa−
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akcepta−
cji,

 w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
 w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dokument tożsa−
mości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

 w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do re−
jestrów – oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, peł−
nomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,

 pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postę−
powania przetargowego, w przypadku osób reprezentujących oferen−
tów.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waż−
nych powodów.
Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wy−
dział 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 godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie
internetowej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji publicznej, wywiesze−
niu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędziń−
skiej 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 
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej
o całkowitej pow. 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruń−
sko−lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m.
4, przy ul. Hołdunowskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozy−
cją 2110, o użytku Bi, składającej się z działek oznaczonych numerami geode−
zyjnymi 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 prowa−
dzonej 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 trze−
cich. 
Działki nr 2625/157, 2549/157 i 2626/157 położone są w Lędzinach przy dro−
dze powiatowej ul. Hołdunowskiej, w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie
istniejącej zabudowy usługowej, zabudowy magazynowo−handlowo−usługowej,
targowiska miejskiego, pawilonów handlowych i usługowych, zabudowy mie−
szkaniowej oraz torów kolejowych. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość
posiada kształt nieregularny, zbliżony do dwóch figur geometrycznych trape−
zu i prostokąta przyległych do siebie podstawami. Od północy przylega do
gruntów niezabudowanych, od zachodu do torów kolejowych i zabudowy mie−
szkaniowej z usługami, od wschodu do nieruchomości zabudowanych obiek−
tami usługowo−handlowymi i budynkiem mieszkalnym, od południa do drogi
publicznej ul. Hołdunowskiej. Warunki zjazdu z ul. Hołdunowskiej należy uz−
godnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu. Nieruchomość od strony
południowej porośnięta jest około 50 drzewami liściastymi w luźnym rozsta−
wie, mających wpływ na zagospodarowanie działek. Pozostała część wynoszą−
ca około 2/3 powierzchni porośnięta jest pojedynczymi krzakami samosiejka−
mi, która po wycięciu stanowi powierzchnię nadającą się do zabudowy obiek−
tem zgodnie z planem miejscowym.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez
Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3U – te−
ren zabudowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczo−
nych symbolem 3U są usługi i działalności gospodarcze typu: handel detali−
czny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu
biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, groma−
dzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i innych
urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komu−
nikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury techni−
cznej.
Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospo−
darowania terenu określa m.in. podstawową formę zabudowy – zabudowę wol−
nostojącą, wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudo−
wy do powierzchni działki max. 70%. 
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przed−
miotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w następujących terminach: I prze−
targ – 28 października 2011 r., II przetarg – 27 marca 2012 r., III przetarg – 10
lipca 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 30 października 2012 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 pie−
niądzu – w terminie do dnia 24 października 2012 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 nieru−
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej−
scu 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 zo−

stanie podatek od towarów i usług według stawki 23%.
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postą−

pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie
wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 

 Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzone−
go przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związa−
nych z nabyciem nieruchomości.

 Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego,
dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we włas−
nym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządko−
wania terenu.

 W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie uja−
wnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamie−
rzoną 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 zmiana−
mi).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Prze−
targowej: 
 dowód wniesienia wadium (oryginał),
 oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nierucho−

mości 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 – dokument tożsamo−
ści 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 osoby reprezentującej podmiot,

 pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowa−
nia 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, 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 godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie in−
ternetowej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji publicznej, wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 –
do dnia przetargu.

Puchar ponownie dla Burligi

Serwis Burligi z wyskoku.
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Podsumowanie turnieju tenisa ziemnego.

Fundacja Rozwoju Sportu, 
Kultury Fizycznej i Turystyki 

oraz Starostwo Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego 
organizują 29−30.09.2012 r. od godz. 9.00 
Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego 

kat. open kobiet
o Puchar Starosty 

Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego
współfinansowany ze środków Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego.

Zapisy przyjmuje pan Zygmuny Rosa do godz. 9.00 
w dniu turnieju na Ośrodku „Zalew” w Lędzinach 

(korty tenisa ziemnego).
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W lipcowym numerze BIL−a pisaliś−
my, że kilkoro reprezentantów Skat Klu−
bu OSP Lędziny jest w czołówce Grand
Prix Polski w Skata na półmetku tych
rozgrywek. Co prawda po kolejnym,
piątym już turnieju rozegranym w Złoto−
wie, wymienieni w naszym artykule Ja−
cek Zieliński i Adam Kołodziejczyk (nie
grał w tym turnieju) spadli nieco w kla−

syfikacji ogólnej, ale za to Lidia Segeth
utrzymała piąte miejsce wśród kobiet,
natomiast Krzysztof Kołodziejczyk
awansował z piątej na drugą lokatę
w klasyfikacji open obejmującej łącznie
797 zawodniczek i zawodników. Do
rozegrania pozostały jeszcze trzy turnie−
je ogólnopolskie, trzymajmy więc kciu−
ki na naszych skacistów. ml

Kołodziejczyk już drugi

Ostatnim akordem piłkarskiego sezonu 2011/2012 w Tys−
kiej Lidze Juniorów było uroczyste wręczenie pamiątkowego
pucharu dla zwycięskiej drużyny MKS−u Lędziny. Odbyło
się ono 11 sierpnia w przerwie inaugurującego nowe roz−
grywki meczu pierwszej drużyny lędzińskiego klubu z KS
Żory.

Uroczystego uhonorowania zwycięskiej drużyny dokonali
przedstawiciele piłkarskiego Podokręgu Tychy: Wiceprezes
Zarządu Zygmunt Karakuszka oraz Wiceprzewodniczący
Wydziału Gier Jan Ozimina, którzy wraz z Prezesem MKS−u
Lędziny Robertem Żmijewskim złożyli gratulacje całej dru−
żynie oraz życzyli dalszych sukcesów na piłkarskich bois−
kach w nowym sezonie. Wspomniany puchar oraz pamiątko−
wy dyplom w imieniu całego zespołu odebrał jego kapitan
Arkadiusz Smolorz.

Marcin Podleśny

Dekoracja juniorów

Puchar odebrał kapitan drużyny Arkadiusz Smolorz.
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Tradycja rozgrywanych pojedyn−
ków między szachistami Klubu
Szachowego „Górnik” Lędziny
i Schach Klub 1926 Altrip sięga
już dwunastu lat wstecz. W dniach
od 27 do 30 lipca br. ośmiu gości
z Niemiec po raz szósty zawitało
do Lędzin, zapisując kolejny roz−
dział w bogatej historii kontaktów
obu zaprzyjaźnionych klubów.

Tym razem jednak trzech zawodni−
ków z Altrip już po raz drugi (wcześ−
niej w 2006 r.) postanowiło dotrzeć do
Polski w sposób odmienny od kolegów,
tzn. na rowerze. W ten sposób Rainer
Jelinski, Ernst Oberwinkler oraz Kor−
nel Kelemen zawitali do Lędzin poko−
nując wcześniej ok. 1480 km i jadąc
poprzez Niemcy, Austrię, Słowację
i Polskę. 

28 lipca szachiści rozegrali tradycyj−
ny mecz międzypaństwowy oraz ucze−
stniczyli w turnieju indywidualnym, na−
tomiast w niedzielę 29 lipca wraz z sied−
mioma zaproszonymi zespołami
z ościennych klubów, stanęli w szranki
rywalizacji drużynowej w VI Międzyna−
rodowych Drużynowych Mistrzostwach
Lędzin w szachach błyskawicznych.

Dwunasta konfrontacja obu klubów
zakończyła się siódmym w historii
tryumfem lędzińskich szachistów, któ−
rzy zwyciężyli niemieckich kolegów
w stosunku 5:2, odniesionym dzięki wy−
granym pojedynkom Rafała Króla, Paw−
ła Kwaśniewskiego, Marka Lizaka oraz
remisom Anety Gumińskiej, Dawida
Gondzika, Bogusława Dzierżaka oraz
Sebastiana Lizaka. Godne podkreślenia
jest, że żaden z naszych zawodników
tym razem nie przegrał swojej partii.

Lędzinianie swoją dobrą dyspozycję
potwierdzili jeszcze tego samego dnia
w turnieju indywidualnym, zajmując
czołowe pięć miejsc w klasyfikacji ge−
neralnej. W zawodach zwyciężył, jak
na Prezesa Klubu Szachowego przysta−

ło, zdobywca 16 punktów – Bogusław
Dzierżak. Drugie miejsce zajął Dawid
Gondzik, a trzecie Sebastian Lizak.

W niedzielnym 18−rundowym tur−
nieju szachów błyskawicznych, w któ−
rym zawodnicy mają pięć zegarowych
minut na rozegranie każdej partii, wy−
stąpiło dziewięć zespołów. Po raz ko−
lejny gospodarze występujący w skła−
dzie: Dawid Gondzik, Rafał Król, Bo−
gusław Dzierżak, Sebastian Lizak oka−
zali się mało gościnni, zdobywając 31
punktów i wyprzedzając drugą w klasy−
fikacji Unię Bieruń Stary o trzy oczka.
Miejsce na najniższym stopniu podium,
z dorobkiem 23 punktów, zajęli zawo−
dnicy UKS „Jedynka” Tychy. Szachi−
ści z Niemiec musieli zadowolić się
tym razem szóstą lokatą (10 punktów),
ustępując pola także i drugiej drużynie
„Górnika” Lędziny (13 punktów), którą
reprezentowali Aneta Gumińska, Paweł
Kwaśniewski, Bogusław Gondzik oraz
Marek Lizak.

W zawodach wystartowały także
dwa zespoły z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach. Na zakończenie
turnieju szczególne brawa, a także wy−
różnienie w postaci ufundowanych

przez lędzińskich sponsorów nagród
książkowych oraz gier, otrzymali naj−
młodsi szachiści występujący pod szyl−
dem MOK II: Grzegorz Niesyto, Paweł
Soblik, Szymon Freitag, Sebastian
Smoleń, Jakub Przybyłek oraz Tomasz
Sobol. Młodzi adepci szachów wywo−
dzący się z klas I – IV szkół podstawo−
wych, choć zdobyli jedynie punkt w ca−
łej rywalizacji, zebrali nie tylko gratu−
lacje za ambitną postawę, ale i mnó−
stwo doświadczenia, które winno za−
procentować w przyszłości. Odnotujmy
także, że drużyna MOK I (Szymon
Gondzik, Katarzyna Balura, Tomasz
Kołakowski, Marian Przypaliński, Jó−
zef Kaleta, Dariusz Przybyłek) uplaso−
wała się na siódmym miejscu.

Wzajemne wizyty szachistów to nie
tylko rywalizacja sportowa, ale i okazja
do odwiedzenia ciekawych zakątków
Polski oraz Niemiec. W tym roku sza−
chiści z Altrip w ramach imprez towa−
rzyszących w niedzielę popołudniu go−
ścili w pobliskiej Pszczynie, a w ponie−
działek – korzystając z faktu odbywają−
cego się na przełomie lipca i sierpnia
Tygodnia Kultury Beskidzkiej – odwie−
dzili Wisłę. Marcin Podleśny

Altrip 2012

Najmłodsi adepci szachów w pojedynku z zawodnikami z Altrip.
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Spotkanie po półwieczu
Już 21 września (piątek) odbędzie się jubileuszowe spotkanie absol−

wentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach z okazji 50−ej rocznicy jej
ukończenia, czyli koleżanek i kolegów szkolnych z rocznika 1948. Rozpo−
cznie się ono mszą św. w intencji tych absolwentów i ich rodzin odpra−
wioną o godz. 17−ej w kościele św. Anny, a biesiada towarzyska przy mu−
zyce zorganizowana zostanie w barze „Anita”. Zgłoszenia przyjmuje Jerzy
Mantaj, tel. 601−49−03−24. ml

WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO
Komenda Powiatowa Policji 323−32−00

– tel. dyżurnego 323−32−55

– placówka dzielnicowych w Lędzinach 326−45−82

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
Justo−Farm 326−73−74 w. 43 Marta 216−60−31

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

ZGŁASZANIE AWARII
Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227−31−24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wewn. 5440 lub 693−174−143

Pogotowie Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 31 lub 994
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

Gminna Kawiarenka Internetowa 216−71−42

Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96

EKOREC 326−79−90, 326−79−91

– baza przy ul. Fredry 216−60−20

PGK „Partner” 216−61−23, 216−75−26

Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33

Miejska Biblioteka Publiczna 216−75−09

Fundacja RSiKF – Ośrodek Sportowo−Rekreacyjny Centrum 3

26−27−00, 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

– To będzie najbardziej śląski ze
śląskich festynów – zapowiadają dzia−
łacze Ruchu Autonomii Śląska. Bo to
RAŚ – wspólnie z Miejskim Ośrod−
kiem Kultury – organizuje tegoroczny
festyn na pożegnanie lata. I zgodnie
z obietnicami zapowiada się bardzo
śląsko.

Na scenie zobaczymy bowiem An−
drzeja „Tolusia” Skupińskiego, czyli
twórcę kilkudziesięciu śląskich prze−
bojów, a wśród nich mającą już trzy−
dzieści lat „Dorka, Dorka pamien−
tosz…” oraz „Stary paccefaust”, Ma−
riana Makulę – najbardziej znanego

śląskiego barda, twórcę pierwszej ope−
retki po śląsku czy słynnej „Pomsty”.
Wszyscy trzej są zresztą także cenio−
nymi satyrykami. Zaś konferansjero−
wał imprezie będzie Paweł Polok, zna−
ny choćby z serialu Święta Wojna.
Uzupełnią ich wykonawcy lędzińscy,
Ania Antonik i Blue Blues Band.

– Ale śląski festyn to także cała
oprawa – mówi szef RAŚ w powiecie
bieruńsko−lędzińskim Dariusz Dyrda,
wyjaśniając: – Na sztandach nie bydzie
do przykładu kiełbasy z rożna, wuszt
a ku temu zymft a żymła, zabawy do
bajtli bydom po ślůnsku, konkursy do

wszyjstkich tyż ze historie Ślůnska abo
ślůnskij godki. We tych konkursach
nagrodami bydom ślůnski gadżety. 

Niewątpliwą atrakcją będą też dla
dzieci bezpłatne dmuchańce – a dla do−
rosłych możliwość dowiedzenia się
czegoś więcej o Ruchu Autonomii
Śląska, Stowarzyszenia Osób Narodo−
wości Śląskiej czy Ślůnskij Ferajnie –
bo każda z tych organizacji będzie
miała na miejscu swojo „werbunkowo
celta” (czyli namiot promocyjny).

Festyn ma miejsce 22 września (so−
bota), od 16.00 do 21.00. RAŚ i MOK
serdecznie zapraszają.

Przyjdź 22 września na Stawiska!

Rychtig Ślůnski Fest we Dworze


