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Zezwolenie Wojewody Śląskiego
na budowę węzła „Olszyce”
skrzyżowaniu z drogą powiatową ul.
Zawiszy Czarnego w Lędzinach. Decyzja właśnie się uprawomocniła.
Dzięki temu rozstrzygnięciu Wojewody Śląskiego ruszą dalsze procedury
i prace inwestycyjne o bardzo szerokim
zakresie. Węzeł drogowy „Olszyce”
powstanie dzięki współpracy Skarbu
Państwa, samorządu oraz inwestora
prywatnego. Inicjatorem budowy jest

Gmina Lędziny, a w imieniu Gminy
wszystkie prace wykona i sfinansuje
firma Goodman Delta Logistics. Spółka
ta udzieliła już miastu pełnego zabezpieczenia finansowego zaprojektowanej budowy.
Inwestycja ta daje szanse na rozwój
naszego miasta i nowe miejsca pracy,
ponieważ na Zamościu powstanie nie
tylko węzeł drogowy, ale również centrum logistyczne.

Na zdjęciu: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i burmistrz Krystyna
Wróbel.
Po rozpoznaniu wniosku Burmistrza
Miasta Lędziny Krystyny Wróbel,
w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa
– Generalnym Dyrektorem Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Katowicach, a Gminą Lędziny

– Burmistrzem Miasta Lędziny, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek
w dniu 30 listopada 2017 r. wydał
decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.:
Budowa węzła drogowego „Olszyce” w ciągu drogi krajowej S1 na

Radni przyjęli
budżet na rok 2018
Rada Miasta przyjęła budżet na 2018
rok zaproponowany przez burmistrz
Krystynę Wróbel. To jest budżet
mieszkańców. Zaplanowane w nim
inwestycje są odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby - mówi
burmistrz.

Niestety nie wszystkie mogliśmy
uwzględnić, bo ilość pieniędzy jest ograniczona. - dodaje. Według szacunków
w przyszłym roku wydamy 75 252
799,23 zł, przy dochodach na poziomie
66 923 664,50 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z wypracowanych wolnych
środków w wysokości 7 688 134,73 zł
oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 641 000 zł na dofinansowanie programu niskiej emisji.
Ogółem na inwestycje zostanie wydane 15 568 060,52 zł. Z czego na budowę
i remont dróg gminnych przeznaczono 3 283 658,00 zł. Największą przyszłoroczną inwestycją będzie budowa

nowego budynku dla przedszkolaków
przy ulicy Paderewskiego w Lędzinach.
Zaplanowano na nią 5 100 000,00 zł.
Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony zostanie w następnym wydaniu
gazety samorządowej.
Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Samorządności
oraz Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach. Większość radnych też
pozytywnie ustosunkowała się do propozycji burmistrz. Budżet poparło 10.
radnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowali: Ewa Fojcik, Hubert
Handy, Karol Kolny, Tomasz Kostyra,
Aleksander Koziol, Arkadiusz Kula, Tadeusz Kowalczyk, Elżbieta Ostrowska,
Zdzisław Rudol i Anna Wysocka.
Nie poparło budżetu 5. radnych.
Od głosu wstrzymali się radni: Janusz
Gondzik, Tomasz Kwoka, Halina Sinder
i Edward Urbańczyk, zaś Robert Żmijewski zagłosował przeciwko przyjęciu
zaproponowanego projektu budżetu.

SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY GMINY LĘDZINY
Z okazji nadchodzącego
Nowego 2018 Roku
Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, ciepła i miłości w rodzinach,
wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń, wielu sukcesów,
satysfakcji i optymizmu
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wszystkim mieszkańcom oraz gościom,
którzy powitają Nowy Rok w naszej Gminie
życzymy udanej i szampańskiej zabawy.
Burmistrz Miasta Lędziny KRYSTYNA WRÓBEL
wraz z Pracownikami Urzędu Miasta
oraz Przewodnicząca Rady Miasta ELŻBIETA OSTROWSKA
wraz z Radnymi

Metropolia
na Śląsku
i Zagłębiu.
Nowa taryfa
w komunikacji
miejskiej
Na terenie Lędzin i pozostałych 40
gmin zrzeszonych w związku metropolitalnym województwa śląskiego
od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywała jednolita taryfa w komunikacji miejskiej.
Nowa, ujednolicona taryfa wprowadza
ceny biletów, które są niższe od tych, które dotychczas obowiązywały na terenie
obsługiwanym przez KZK GOP i MZKP
w Tarnowskich Górach. Nieznaczna podwyżka tytułem ujednolicenia taryfy będzie dotyczyła pasażerów korzystających
z usług MZK w Tychach. Władze metropolii przekonują jednak, że wprowadzenie
nowej taryfy także im się opłaci, ponieważ
dzięki niej zyskają dostęp do całego rynku metropolii i podróżując do miast spoza
MZK Tychy nie będą już musieli kupować
dodatkowych biletów.
Od 1 stycznia wprowadzono też bezpłatną komunikację miejską dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów (do
16 roku życia) na terenie miast metropolii. Miałoby to kosztować ok. 9 mln
zł, a pieniądze te pochodziłyby ze składek wpłacanych do budżetu metropolii
przez zrzeszone w niej gminy. Z tego samego źródła pochodzić miałby 1 mln zł
na sfinansowanie bezpłatnych przejazdów w „dni smogowe” (z możliwości takiej mógłby skorzystać kierowca, który
zostawiłby samochód na parkingu oraz
jeden zabrany przez niego pasażer).
Bilety jednorazowe obowiązywać
będą przez dłuższy niż dotychczas czas.
Zamiast dotychczasowych 15, 30 i 60
minut, bilety będą ważne przez: 20, 40
lub 90 minut. Ceny biletów papierowych
KZK GOP pozostają bez zmian, natomiast obniżce ulegają ceny biletów jednorazowych kupowanych na kartę ŚKUP
(z: 3,10 zł, 3,70 zł, 4,60 zł na: 3,00 zł, 3,60
zł, 4,40 zł) oraz przez telefony komórkowe (odpowiednio z: 3,20 zł, 3,80 zł, 4,80
zł na: 3,00 zł, 3,60 zł, 4,40 zł).
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Realizujemy to, co obiecaliśmy
mieszkańcom
mówi burmistrz Krystyna Wróbel i wspierający ją miejscy radni. W roku 2014 mieszkańcy wybrali program komitetu wyborczego obecnej
burmistrz. Mijają trzy lata. Warto podsumować dokonania władz miasta i sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja złożonych obietnic wyborczych.
Jak się okazuje, większość z nich została już wykonana. Analizując efekty pracy burmistrz Krystyny Wróbel i Rady Miasta warto pamiętać o tym,
że towarzyszy im zmniejszanie zadłużenia miasta. Do końca roku 2017 zadłużenie będzie wynosić ok. 15 mln (na koniec 2014 roku zadłużenie
wynosiło ponad 20 mln). Od początku obecnej kadencji oddaliśmy także ok. 6,2 mln spółce węglowej, tytułem zwrotu podatków nienależnie
pobranych przez gminę w latach 1998–2010.
Racjonalne zarządzanie finansami gminy nie
byłoby możliwe bez współpracy burmistrza
i większości radnych. – mówi Krystyna Wróbel.
Moje plany, czy pomysły pojedynczych radnych
nie miałyby szans na realizację, gdyby nie zgoda
większości Rady Miasta. – dodaje burmistrz. I za
tę współpracę pragnę podziękować tym radnym,
którzy wspierają nasze wspólne przedsięwzięcia.
Mam nadzieję na dalsze współdziałanie, przynoszące pozytywne efekty naszemu miastu. – mówi
burmistrz.
Rozmawiam z mieszkańcami. Podobnie jak radni. Znamy oczekiwania mieszkańców. Niestety
budżet, który mamy do dyspozycji nie pozwala na
to, żeby je wszystkie szybko zrealizować. Wiele
inwestycji już wykonaliśmy, a wiele jest zaplanowanych i czeka na swoją realizację. Nie jest sztuką
robić wszystko na kredyt i zadłużać miasto ponad
miarę. Sztuką jest tak gospodarować pieniędzmi,
żeby na wszystko starczyło i żeby nie popaść
w spiralę zadłużenia. – dodaje burmistrz Krystyna
Wróbel.

Raport z realizacji
programu
wyborczego
Inwestycje
w infrastrukturę miejską

< remonty dróg – ul. Wandy, Paderewskiego,
Różana, Palmowa boczna, Gajowa, Trójkątna,
Zakole, Czeremchy, dojazd do SP3 i OSP, droga
przeciwpożarowa przy SP1,
< montaż krawężników ul. Traugutta, Przodowników,
< utwardzenie ul. Fredry– droga boczna i drogi
łączącej ul. Łukasińskiego i Reymonta,
< remont instalacji wodociągowej w ul. Sosnowej, Kwiatowej i zaplanowanych odcinkach ul.
Lewandowskiej,
< remont płotu przy rondzie – zbieg ul. Lędzińskiej z ul. Kontnego
< modernizacja placu zabaw na oś. Rachowy,
< wykonanie siłowni pod chmurką na skrzyżowaniu ul. Pokoju i Jagiellońskiej.

Inwestycje wspólnie
z Powiatem Bieruńsko–
Lędzińskim
< budowa chodnika przy ul. Lipowej (dawna
Szenwalda) i ścieżki pieszo–rowerowej przy ul.
Goławieckiej,
< przebudowa drogi gminnej wraz z budową
oświetlenia drogowego na ul. Miłej
< remont ul. Murckowskiej i Gwarków,
< budowa ronda Hołdunowska–Murckowska–
Gwarków,
< budowa chodnika na ul. Ułańskiej

Inwestycje w edukację
<w
 ymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw
i opiekę
oświetleniowych na lampy efektywne energetycznie na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju,
<w
 ykonanie lub wymiana oświetlenia na ul.
Wiosennej, Szkolnej, Sosnowej, Pogodnej, Hołdunowskiej, Gwarków, Paderewskiego, Różanej, Palmowej bocznej,
<w
 ykonanie skweru z miejscami parkingowymi
– Plac Kordiana, Plac Chrobrego i skweru na
Placu Tyszki,
< u tworzenie mieszkań socjalnych – ul. Pokoju
37
< a daptacja pomieszczeń SP2 i SP3 dla oddziałów przedszkolnych, budowa i rozbudowa placów zabaw,
< z akup i montaż wiat przystankowych,

< uruchomienie Żłobka Miejskiego,
< remonty i modernizacja obiektów – wykonanie
klimatyzacji w Przedszkolu nr 2, modernizacja
nawierzchni sali gimnastycznej w SP1 i SP3,
dostosowanie sal do potrzeb dzieci przedszkolnych w SP3 i SP2, malowanie pomieszczeń we
wszystkich placówkach,
< remont płotów przy SP1, SP2 i MZOZ,
< utwardzenie miejsc postojowych przy SP1
i SP3,
< wykonanie w ramach budżetu obywatelskiego: pracowni językowej i fizyczno –chemicznej
w SP2 oraz multimedialnej pracowni językowej
i szkolnego centrum informacji w SP1.

<w
 ykonanie projektu i zabezpieczenie środków
na budowę nowego przedszkola przy ul. Paderewskiego w Lędzinach.

Sport i rekreacja
Modernizacja Ośrodka Rekreacji Sportowej
„Zalew” w Lędzinach
< z amontowanie kurtyn wodnych na basenie,
<w
 ykonanie placu zabaw,
<w
 ykonanie alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury oraz montażem ławek
i koszy,
<w
 ykonanie oświetlenia obiektów,
< u porządkowanie i wykonanie niwelacji terenu,
nasadzenie drzew, przycięcie i korekta żywopłotów, wykonanie trawników.
Zmiana administratora Ośrodka Rekreacyjno–Sportowego „Centrum” w celu realizacji
zadań statutowych gminy oraz przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku. Całym
obiektem – w tym basenem krytym, administruje miejska spółka PGK „Partner”.
Wykonanie w ramach budżetu obywatelskiego:
<m
 odernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół
na Goławcu,
< p lacu zabaw pomiędzy osiedlem Centrum
I i Centrum II
< s iłowni pod chmurką na terenie Zespołu Szkół
na Goławcu,
< s iłowni pod chmurką przy ul. Ks. Kontnego,
< p lacu zabaw przy ul. Murckowskiej,
< b oiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze
sztucznej trawy na Górkach,
< s iłowni pod chmurką pomiędzy osiedlem Centrum I i II,
< s iłowni pod chmurką wraz z oświetleniem przy
ul. Grunwaldzkiej.

Usługi komunalne
i komunikacyjne
< p odłączenie mieszkańców do kanalizacji w ramach programu „Uporządkowania gospodarki
ściekowej w Gminie Lędziny” – liczba osób
podłączonych do kanalizacji zwiększyła się
o ponad 10000,

< podjęcie działań zmierzających do obniżenia
cen za wodę. Wieloletni wzrost cen wody został zatrzymany już na początku tej kadencji.
W roku 2015 cena za wodę z tyskiego RPWiK
miała wzrosnąć o 0,14 zł, a w wyniku negocjacji osiągnięta została wartość o 0,15 zł niższa
od proponowanej przez RPWiK. W roku 2017
cena wody nie wzrosła o 2,17 zł, jak ogłosiła to
publicznie opozycja, ale obniżyła się o 0,15 zł,
< podjęcie działań zmierzających do obniżenia
cen za ścieki. Obecne władze miasta i „Partnera” podjęły działania mające na celu obniżenie
kosztów wykonania przyłączy do kanalizacji.
W ich efekcie koszt jednego metra instalacji
i jednej studzienki został zmniejszony aż o 40
% w stosunku do kosztów, które ustaliły poprzednie władze. Dzięki temu cena za ścieki została zmniejszona z planowanych przez
poprzednie władze 12,40 zł do 9,45 zł (po
uwzględnieniu dopłaty z budżetu miasta).
< uratowanie przed upadłością miejskiej spółki
komunalnej „Ekorec”,
< przyjęcie Lędzin do KZK GOP,
< rozwój linii komunikacyjnych – wydłużenie linii
536 do Mysłowic.

Stworzenie urzędu
przyjaznego dla
mieszkańców i petentów
< zorganizowanie punktu obsługi mieszkańców
na parterze urzędu,
< przeniesienie kasy urzędu na parter,
< wprowadzenie SMS–owego Systemu Powiadamiania Mieszkańców,
< modernizacja strony internetowej urzędu.

Rozwój terenów
inwestycyjnych
< utworzenie Strefy Ekonomicznej na terenach
przy dawnej Cegielni – podpisana została
umowa z KSSE w sprawie pozyskania inwestora.
< finalizowana jest sprawa budowy węzła drogowego „Olszyce” – we współpracy z inwestorem prywatnym i GDDKiA oraz utworzenia
„Centrum logistycznego Lędziny”.

Miejski Żłobek w Lędzinach
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Chodnik na Smardzowicach

Ul. Miła

Lampy na ul. Oficerskiej, Pokoju i Lędzińskiej

Plac zabaw Centrum I i Centrum II

Ciąg pieszo-rowerowy ul. Goławiecka

Rondo na skrzyżowaniu ulic: Murckowskiej, Gwarków i Hołdunowskiej

Ul. Paderewskiego

Burmistrz Krystyna Wróbel uniewinnionA
Sąd Okręgowy w Katowicach na posiedzeniu 19 grudnia 2017 r. wydał
prawomocny wyrok podtrzymujący uniewinnienie burmistrz Krystyny Wróbel
od stawianych jej zarzutów dotyczących łamania praw pracowniczych.
Przypomnijmy, że 22 czerwca 2017 r. wyrok uniewinniający w tej sprawie wydał
Sąd Rejonowy w Tychach. Ale od tego rozstrzygnięcia odwołała się zwolniona
pracownica Urzędu Miasta w Lędzinach, która pełniła rolę oskarżyciela
posiłkowego. Sąd odwoławczy nie podzielił jednak jej zdania i podtrzymał
uniewinnienie Krystyny Wróbel.
To kolejne prawomocne rozstrzygnięcie organów państwa, które potwierdza fałszywość
oskarżeń i pomówień kierowanych w stosunku
do burmistrz Krystyny Wróbel o rzekome łamanie praw pracowniczych. W listopadzie 2016 r.
Prokuratura Rejonowa w Katowicach umorzyła
postępowanie dotyczące rzekomego łamania
praw pracowniczych w Urzędzie Miasta Lędziny.
Doniesienia w tej sprawie złożone do katowickiej
prokuratury okazały się pozbawione jakichkolwiek podstaw.
W tym miejscu zasadnym wydaje się pytanie o celowość składania fałszywych oskarżeń

w tej samej sprawie do różnych instytucji. Naraża
to nasz miasto na koszty obsługi prawnej, odrywa
pracowników i burmistrza od ich obowiązków. Zamiast pracować muszą jeździć do prokuratury czy
sądu składać zeznania, by w końcu okazało się, że
zarzuty stawiane burmistrz Krystynie Wróbel są
bezzasadne i że w Urzędzie Miasta Lędziny prawa
pracownicze są przestrzegane.
W całej tej sprawie niepokojące jest to, że bezpodstawne zarzuty wobec burmistrz Krystyny
Wróbel wykorzystywane są politycznie i społecznie, na czym cierpi wizerunek Miasta oraz Burmistrza.
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inwestycje miasta lędziny 2017
Ozdoby Świąteczne na terenie Gminy
Na terenie Gminy wykonano zestaw
elementów iluminacji świątecznych
w technice LED wraz z uchwytami . Zakres prac obejmował wszystkie czynności związane z wykonaniem elementów iluminacji świątecznych, oraz ich
transportem do Urzędu Miasta Lędzin.
Dodatkowe iluminacje pojawiły się na
nowych miejskich lampach tj. na: osiedlu Rachowy, ul. Pokoju, ul. Lędzińskiej,
ul. Gwarków.

Modernizacja Ośrodka Rekracyjno
– Sportowego Centrum – półmetek
Miejska spółka „Partner” w imieniu
Gminy Lędziny rozpoczęła prace
modernizacyjne w Ośrodku Rekreacyjno Sportowym Centrum na które
radni przeznaczyli 251 000 zł.
W ramach zaplanowanych inwestycji
między innymi, takich jak; malowanie
hali sportowej, hali do tenisa z przeznaczeniem na salę taneczną i gimnastyczną oraz siłowni, zakupu nowego
sprzętu w tym do siłowni w której będzie położona nowa nawierzchnia z mat
amortyzujących dokonano już wielu
prac i remontów. Końcem roku będą

rozpoczęte roboty cykliniarskie podobnie jak montaż nowego oświetlenia
wspomnianych obiektów sportowych.
Podjęto także czynności związane z fugowaniem zarówno plaży basenowej
jak i powierzchni miedzy saunami. Została zakupiona najnowszej generacji
maszyna – kombajn firmy karcher do
czyszczenia płytek podłogowych na
basenie a prace związane z rekuperacją
(odzyskiem energii cieplnej) zakończyły się powodzeniem.
Na hali sportowej i sali tenisowej
zostaną zawieszone znaki tożsamości
miasta Lędziny tj. logo i herb.

UL. Pogodna
Hala Sportowa w trakcie remontu

Zakończono budowę oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej, Kwiatowej i ul. Pogodnej.

Rachowy – modernizacja
placu zabaw

Kafelki
przed fugowaniem

Kafelki
po fugowaniu

Sala do tenisa
w trakcie remontu

Profesjonalne urządzenie do
czyszczenia płytek na basenie

Zakończyły się prace związane z modernizacją placu zabaw.
W ramach projektu zostały dołożone urządzenia zabawowe,
m.in bujaki oraz stół do ping-ponga.

Ul. Wandy
Wykonano nawierzchnię asfaltowo–betonową na odcinku
od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Szewczyka. Na tym
samym odcinku wyremontowano także chodnik.
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY

9 grudnia na Placu Farskim odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. W świątecznej atmosferze odwiedzający mieli możliwość zakupu ozdób
świątecznych, słodyczy, upominków wykonanych często przez naszych okolicznych rękodzielników. Dla najmłodszych czekało wiele atrakcji
takich jak zagroda ze zwierzętami, malowanie twarzy, możliwość zrobienia ozdób świątecznych czy pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. W trakcie
wydarzenia rozstrzygnięto również świąteczne konkursy organizowane przez MOK na najładniejszą kartkę świąteczną i ozdobę. Również miejska
biblioteka włączyła się do jarmarku, w której siedzibie dzieci i ich opiekunowie mogli ozdobić pyszne pierniki. W tym samym czasie w sali
tanecznej odbył się turniej szachowy.

WOŚP w Lędzinach zagra po raz XV
14 stycznia 2018 r. po raz 26 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem celem
Finału będzie wyrównanie szans leczenia noworodków na podstawowych oddziałach
neonatologicznych poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie
i zdrowie dzieci.

Możliwość niesienia pomocy najmłodszym, to przede wszystkim zasługa ofiarności darczyńców, a w szczególności moc ludzi dobrej woli, którzy
wrzucają pieniądze do puszek kwestujących wolontariuszy.
W Lędzinach będziemy organizowali
Finał WOŚP po raz 15. Tę jubileuszową
imprezę przygotowuje Regionalne Forum Obywatelskie TWÓRCY JUTRA.
Odbędzie się ona na Sali Widowiskowo
– Kinowej „Piast”. Rozpocznie się o
godzinie 15.00, a zakończy „Światełkiem do Nieba” o godzinie 20.00. W
trakcie imprezy zaprezentowany zostanie zróżnicowany i atrakcyjny program
artystyczny. Do przygotowań, tak jak w
latach poprzednich, zaangażowały się
wszystkie lędzińskie placówki oświatowe, wielu przedsiębiorców, Urząd
Miasta oraz lędziński MOK.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkich do udziału
w tym wydarzeniu. Tym bardziej, że
przygotowujemy wiele niespodzianek
dla uczestników.
Szymon Simonicz – szef sztabu
lędzińskiego Finału WOŚP
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Uroczystość
odpustowa w Ośrodku
Błogosławiona Karolina

Seniorzy z Lędzin
w siedzibie Parlamentu
28 listopada 2017 roku, seniorzy z Lędzin i słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku mieli okazję zwiedzić siedzibę Sejmu i Senatu.

22 listopada 2017 r. w Ośrodku Błogosławiona Karolina odbyła się uroczystość odpustowa, poświęcona wspomnieniu Błogosławionej Karoliny
Kózkówny. Punktem centralnym obchodów była Msza Św., koncelebrowana
przez księży z Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz terenu powiatu pod
przewodnictwem Ks. dyrektora Krzysztofa Bąka.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, wśród których nie zabrakło pani Krystyny Wróbel Burmistrza Miasta
Lędziny. Podopieczni Ośrodka dziękowali opiekunom za pomoc, wsparcie oraz
serdeczną troskę w każdej życiowej sytuacji.

SPOTKANIE
Z BISKUPEM

Przewodnikiem po obiektach parlamentarnych był senator Czesław Ryszka, który pokazał lędzińskim seniorom
również swój pokój w hotelu. Pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu zaprezentowali
skrócony wykład dotyczący historii i
współczesności polskiego parlamentaryzmu. Uczestnicy wycieczki mieli
również możliwość spotkania się z
innymi parlamentarzystami, między
innymi z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Po obiedzie, na
który senator zaprosił Lędzinian do
sejmowej stołówki, seniorzy zwiedzili
warszawskie Stare Miasto. Urzekła ona
uczestników wycieczki, o czym świadczy ich relacja oraz chęć uczestnictwa
w kolejnych wyjazdach.
Wizyta seniorów w Warszawie odbyła się na zaproszenie senatora Czesława Ryszki. Okazją było rozpoczęcie
obchodów setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Opieku-

nem grupy była dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury Joanna Figura, która
pełni również funkcję koordynatora
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w na-

szym mieście. Senator Czesław Ryszka na zakończenie wycieczki przekazał życzenia bożonarodzeniowe dla
wszystkich mieszkańców.

O sporcie, z opłatkiem
14 grudnia w sali OSP w Lędzinach
odbyło się spotkanie członków i gości
Klubu Seniora przy MKS Lędziny.

Dnia 17.11.2017 r. o godz. 14:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 odbyło
się spotkanie Biskupa Marka Szkudło z nauczycielami szkół SP3 i SP2.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, Pani Burmistrz Krystyna Wróbel,
proboszcz Marek Płaza i wikariusze katecheci Dariusz Neterowicz i Grzegorz
Kwiecień. Spotkanie w SP2 zakończyło cykl spotkań, które odbywają się w ramach wizytacji parafii i bierzmowania młodzieży z Lędzin.


Wszystkich powitał prezes Klubu
Seniora, Józef Brom. Wspólną, przedświąteczną modlitwę poprowadził ks.
Leon Loska. Uczestnicy podzielili się
opłatkiem, odśpiewali kolędę i zapalili
zimne ognie. Upominki dla klubowiczów wręczyła obecna na spotkaniu
burmistrz miasta, Krystyna Wróbel.
W opłatku uczestniczył także starosta
bieruńsko–lędziński, Bernard Bednorz.
W ciepłej i świątecznej atmosferze, nie

zabrakło również wątków piłkarskich,
bo seniorzy z błyskiem w oku dopytywali Kazimierza Rozmysłowskiego,

prezesa MKS Lędziny o obecną kondycję sportową i organizacyjną klubu.
MI
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Z ŻYCZENIAMI DLA GÓRNIKÓW 
Dnia 29.11.2017 r. na zaproszenie
Dyrekcji Kopalni Ziemowit dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach zwiedzały kopalnię w przeddzień święta górniczego Barbórki.
Młodzież oraz dzieci z lędzińskich szkoł i przedszkoli ugoszczono
w gabinecie Dyrektora Kopalni. Tam
też zaprezentowały swoje artystyczne
umiejętności oraz złożyły życzenia dla
wszystkich górników z okazji ich śwęta.
Spotkanie uprzyjemniły słodkości.
Dzieci mogły na własne oczy zobaczyć, jak wygląda kopalnia. Odwiedziły

cechownię, dyspozytornię oraz tąpownię, podziwiały również obraz ukazujący wizerunek św. Barbary. Widziały
także mapę całej kopalni oraz monitory, na których górnicy kontrolują całość prac wydobywczych. Na koniec
wycieczki Dyrektor kopalni zaprosił
dzieci za rok, zachęcając do zwiedzania i oglądania, tego co w kopalni jest
najciekawsze.
Przypomnijmy, że górnictwo węgla
kamiennego na ziemi lędzińskiej ma bogate tradycje, sięgające pierwszej połowy XIX wieku. W tym właśnie czasie
powstała kopalnia „Radość Henryka”.

Budowę kopalni „Ziemowit” podjęto
podczas II wojny światowej. 3 grudnia
1952 r. Kopalnia Węgla Kamiennego
„Ziemowit” rozpoczęła wydobycie.
Obchodzimy 65 – rocznicę funkcjonowania, ważnej dla naszego
miasta, kopalni „Ziemowit”, która
do 30 czerwca 2016 r. była największą kopalnią nie tylko w Polsce, ale także w Europie.
1 lipca 2016 r została połączona
z KWK „Piast” w Bieruniu. Obecnie
KWK Piast – Ziemowit jest zakładem
górniczym wchodzącym w skład Polskiej Grupy Górniczej.

Wszystkim górnikom,
zwłaszcza tym
zatrudnionym w KWK Piast – Ziemowit,
z okazji zbliżającego się Nowego Roku
życzymy, aby w trakcie wykonywania codziennych
obowiązków towarzyszyło Wam zawsze
poczucie bezpieczeństwa.
Niech Wasza praca przynosi jak najwięcej zadowolenia
i jak najmniej problemów.
Obyście zawsze wracali cali i zdrowi do domu.
Szczęść Boże!
Przewodnicząca Rady Miasta Burmistrz Miasta Lędziny
Elżbieta Ostrowska wraz z Radnymi Krystyna Wróbel

Święto niepodległości
w Lędzinach

10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
10 listopada Burmistrz Miasta Lędziny wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz Panią Dyrektor Szkoły

Podstawowej nr 1 w Lędzinach Anną Truty złożyła kwiaty pod dwoma pomnikami: pod pomnikiem Powstańców
Śląskich oraz pod obeliskiem Pomordowanych Więźniów
Auschwitz.
W zdarzeniu tym udział wzieli licznie przybyli uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach.
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Jasełka w Lędzińskich Szkołach i Przedszkolach

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi,
Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Miejskie
MiejskiePrzedszkole
Przedszkolenr
nr11

Miejskie Przedszkole nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi
Jak co roku uczniowie Szkół i Przedszkoli mieli możliwość uczestnictwa
w przedstawieniu przybliżającym tematykę bożonarodzeniową.
Były piękne i barwne stroje, tradycyjne kolędy, pastorałki i piosenki. W jasełkach pojawiły się postacie Świętej Rodziny, aniołków, gospodarzy oraz pastuszków. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a naszym naj-

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Przedszkolnymi
młodszym z okazji Świąt Bożego Narodzenia Pani Burmistrz wręczyła maskotki
– Świąteczne Renifery, składając wszystkim życzenia. Przedstawienia Jasełkowe
w naszej Gminie uznano za wyjątkowo piekne.
W świątecznej atmosferze, przekazujemy również wszystkim życzenia od
Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer:

Święta Bożego Narodzenia to czas radości przeżywany w gronie Rodziny,
Bliskich, Przyjaciół, czas, w którym pragniemy pielęgnować więzi z drugim człowiekiem, czerpać radość z obdarowania
innych nie tylko prezentami, ale także
możliwością wspólnego przeżywania
świątecznych chwil.
Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia
były czasem wypełnionym wspólnym,
rodzinnym świętowaniem w szczęśliwej,
spokojnej, pełnej wzajemnej serdeczności
i miłości atmosferze.
Niech zostaną zapamiętane jako radosne
chwile życzeń i rozmów przy wigilijnym
stole, świątecznej choince, przy blasku
Gwiazdy Betlejemskiej, a nadchodzący
Nowy Rok 2018 niech przyniesie same
dobre dni.
Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

IV OLIMPIADA PIERWSZAKA
23 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach odbyła
się IV Olimpiada Pierwszaka. Jak
co roku uczniowie klas pierwszych
wszystkich lędzińskich szkół podstawowych stawili się do wspólnej
zabawy sportowej.
W tym roku hasłem przewodnim olimpiady były „Świąteczne porządki”.
Zawodnicy musieli nauczyć się obsługiwać zmywarkę, rozwieszać pranie,

trzepać dywany oraz odkurzać kurze.
Następnie udali się do supermarketu po
świąteczne prezenty, które trzeba było
szybko zanieść do domu, pokonując
przy tym różne przeszkody. Po sprzątaniu i zakupach pięknie udekorowali stół
wigilijny. Wszystkie umiejętności opanowali perfekcyjnie, co zapewne docenią
ich rodzice w czasie porządków, gdyż
pierwszoklasiści obiecali im pomóc. Organizatorami olimpiady byli nauczyciele:
Katarzyna Cetnar i Damian Parusel.

„Interart” Za rok jubileusz

I LĘDZIŃSKI MARATON PŁYWACKI
Dnia 2 grudnia na pływalni krytej ośrodka “Centrum”
w Lędzinach odbył się maraton pływacki. Zawodnicy
mieli za zadanie przepłynąć w ciągu godziny jak najwięcej długości pływalni.
Na starcie zameldowało się 22 zawodników. Najlepszymi
wśród kobiet okazały się: Anna Kruk która przepłynęła 4050
metrów, druga była Aleksandra Morkisz - 3900 metrów,
trzecia Natalia Kapica - 2700 metrów. Mężczyzni, najlepszy:

Dziewiąte Powiatowe Warsztaty
Plastyczne dla Osób Niepełnosprawnych „Interart” odbyły się
1 grudnia w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
w Lędzinach.
Warszaty zgromadziły 130 uczestników
- uczniów klas integracyjnych lokalnych
szkół podstawowych i gimnazjum, którym pomagali wolontariusze ze Szkoły


Karol Popiela - 4725 metrów, drugi Tomasz Sikora - 4050
metrów, trzeci Ninomysław Jakubczyk - 3650 metrów.
Organizatorzy: UKS Orka Lędziny, UM Lędziny, PGK
Partner
Warto dodać że lędzińska pływalnia otrzymała prawo
organizacji przyszłorocznej Otyliady czyli ogólnopolskiego
nocnego maratonu pływackiego który rozgrywany będzie na
początku marca 2018r.
MI

Podstawowej nr 15 w Mysłowicach.
- Uczestnicy świetnie się bawią - podkreśliła dyrektor hołdunowskiej placówki, Lidia Ciepły-Bugara - Szyją
przytulanki, sowy, chmurki, koty. Sami
dekorują, sami zszywają, wypychają.
Jest przednia zabawa.
Dyrektor już teraz zaprosiła wszystkich za rok. Wtedy to warsztaty odbędą się po raz dziesiąty, co będzie można
nazwać małym jubileuszem.MI
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Koncert zespołu „Oberschlesien”
25 listopada , o godzinie 19:00 w sali widowiskowej „Piast” ,Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, zorganizował koncert
zespołu „Oberschlesien”. Ten zespół zasłynął
mieszanką industrial metalu ze śląskimi akcentami i przez swoje brzmienie od razu kojarzył
się z grupą Rammstein.
Fani zespołu nie zawiedli, na koncert przybyło 200
osób. Jak twierdzi sam zespół „ŚLONKO GODKA
TO MUZYKA!” Oberschlesien zmienia stereotyp
Śląskości karykaturalnej i często trywialnej.” Pokazujemy wszystkim, że można pisać, śpiewać i myśleć
po śląsku. Jesteśmy od wielu pokoleń związani
ze Śląskiem, regionem pełnym pięknych tradycji
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Naszą
muzyką twórczością chcemy udowodnić, że Śląsk
jest fajny, kreatywny i nowoczesny.”
Zespołowi dziękujemy za świetny, widowiskowy
koncert, na który złożyły się nie tylko umiejętności
wokalno– muzyczne, ale również niezwykła , industrialna scenografia, oraz robiące duże wrażenie
efekty świetlne. Publiczności zaś za liczne przybycie, super zabawę i pozytywną dawkę energii.

Wystawa Twórczości Klubu
Plastyka „Kontrast”

W poniedziałek, 20 listopada,
w holu Urzędu Miasta przy muzyce
orkiestry dętej KWK Piast odbył się
wernisaż wystawy poplenerowej.
Wystawa twórczości Klubu Plastyka
„Kontrast” jest poplonem dwóch plenerów malarskich:
1) Pleneru Malarskiego w Rybaczówce w Górkach zorganizowanego
przez UM w Lędzinach w ramach obchodów Dni Lędzin
2) Pleneru Malarskiego z cyklu Widziane z Górki Klemensowej pt. „Od
Lędzin po Bratysławę”.

Tematyka zaprezentowanych obrazów jest, dosyć różnorodna. Głownie
są to lędzińskie pejzaże, ale sporo jest
też scen rodzajowych, martwej natury.
Podobnie rzecz ma się z technikami
plastycznymi – przeważają obrazy
olejne, ale są też akwarele, pastele,
akryl itp.
Wystawę obejrzeli nie tylko zaproszeni oficjalni goście ale także
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, po zakończeniu wykładu
Pani Barbary Bocheńskiej pt. „Prawa
i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej”

W szachach o Puchar Burmistrza
21 listopada o godzinie 13:30 w ośrodku „Centrum” odbyło się uroczyste zakończenie Ligii Szkół i Indywidualnych Mistrzostw Szkół w szachach o Puchar
Burmistrza Miasta. Wszystkim Gratulujemy!!
„Wielkie zwycięstwo nigdy nie może przyjść łatwo – nie byłoby wówczas żadną
sztuką, ani zwycięstwem” Klemens Rudnicki.
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Dzielnicowi z terenu
miasta Lędziny

Rejon nr 3

Rejon nr 4

Rejon obejmuje ul. Hołdunowską numery nieparzyste od
skrzyżowania ul. Pokoju z ul. Lędzińską i parzyste do skrzyżowania z ul. Fredry, ul Fredry prawa strona od ul. Hołdunowskiej do ul. Podmiejskiej, ul. Ułańska wraz z przyległymi,
Świniowy, Smardzowice trasa S-1 do granicy miasta, ul. Podmiejska prawa strona od ul. Fredry do ul. Ułańskiej.

Rejon obejmuje ul. Hołdunowską numery parzyste od
skrzyżowania z ul. Fredry, ul. Fredry lewa strona od ul. Hołdunowskiej do ul. Podmiejskiej, osiedle domków fińskich,
ul. Podmiejska lewa strona od ul. Fredry do ul. Gwarków, ul.
Gwarków.

Rejon nr 5

Rejon nr 6

Dzielnicowy st. asp. Daniel LASZCZAK 
tel. (32) 323 32 47, 727-032-203

Dzielnicowy mł. asp. Michał MAMOŃ 
tel. (32) 323 32 47, 727-032-207
Rejon obejmuje ul. Lędzińską w całości do ronda, od ronda prawa strona ul. Lędzińskiej patrząc w kierunku Bierunia,
ul. Kolonia Piast, osiedla Centrum I i II, Górki, Olszyce, Zamoście.

Dzielnicowy sierż. sztab. Mateusz ORLIKOWSKI 
tel. (32) 323 32 47, 727-032-215

Dzielnicowy sierż. sztab. Kornel KULAS
tel. (32) 323 32 47, 727-032-212
Rejon obejmuje ul. Lędzińską od ronda lewą stronę z ul. przyległymi, ul Pokoju od numeru 30, ul. Oficerską, Paderewskiego,
Długosza, Kopalnianą oraz ulice do nich przyległe Rejon obejmuje ul. Hołdunowską numery parzyste od skrzyżowania z ul.
Fredry, ul. Fredry lewa strona od ul. Hołdunowskiej do ul. Podmiejskiej, osiedle domków fińskich, ul. Podmiejska lewa strona
od ul. Fredry do ul. Gwarków, ul. Gwarków.

APEL STRAŻY MIEJSKIEJ
POMAGAJMY
Straż Miejska w Lędzinach apeluje do Mieszkańców, którzy mają kontakt z osobami bezdomnymi aby w razie nadejścia mrozów nie pozostawali obojętni na ich los. Każdy przypadek przebywania bezdomnego na
mrozie powinien być niezwłocznie zgłoszony straży miejskiej, policji lub
innym służbom ratunkowym. Brak reakcji na takie sytuacje skutkować
może śmiercią osoby bezdomnej.

Schronisko dla osób bezdomnych
„Dom nadziei” znajduje się w Lędzinach
na ul. Pokoju 37.
Nr. tel.: 32 216-67-91 lub 514-920-341
Policja: 32 323-32-55
Straż Miejska 32 216-62-91;
600 279 573; 600 279 543. Telefon alarmowy 112
Reagujmy, jeśli wiemy, że w naszej okolicy znajdują się ludzie bez dachu nad
głową. Nie przechodźmy obok nich obojętnie w mroźne dni. Silne mrozy są dla
nich śmiertelnym zagrożeniem. Nasza postawa może uratować im życie.

Straż Miejska w Lędzinach, na zdjęciu od prawej:
Rafał Czarnuch - Komendant, Wojciech Kawała,
Krzysztof Śmiłowski, Jerzy Bajura, Dariusz Dolina
Lędziny, ul.Lędzińska 55, parter, pok. nr 09
(wejście od strony bankomatu)
tel.: (32) 216 65 11 do 13,
w. 132, 600 279 573, 600 279 543
e-mail: straz@ledziny.pl

Akcja ZIMA
Dyrekcja Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach informuje

Informujemy, iż w tym roku funkcję koordynatora
„Akcji Zima” pełni Piotr Goj. Odpowiada on za zimowe utrzymanie
dróg gminnych i powiatowych na terenie Lędzin.
Numer telefonu do Piotra Goja: 698 639 025
10

Szanowni Pacjenci, informujemy że od 1 stycznia 2018 r
obowiązywać będą nowe godziny rejestracji pacjentów
w Przychodni Specjalistycznej MZOZ przy ul. Pokoju 17 .
Rejestracja do poradni lekarza rodzinnego oraz poradni specjalistycznych
czynna będzie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00
Rejestracja telefoniczna czynna będzie
od poniedziałku do piątku od godziny 9.00
Ponadto informujemy, iż w nowym roku 2018 nocna i świąteczna opieka
zdrowotna udzielana jest w Przychodni Specjalistycznej MZOZ
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Wszelkich informacji o nowych godzinach i zasadach rejestracji można uzyskać
telefonicznie pod numerami
32 3266253 lub 32 3267374 .
Dyrekcja MZOZ
comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin

numer 8 (168)/grudzień 2017

Burmistrz Miasta
oraz Miejski Ośrodek Kultury
Zapraszają
Kalendarz imprez styczeń 2018 r
data

nazwa
wydarzenia

godzina

miejsce

koszt

15.01.18 r.

Ogłoszenie
konkursu
fotograficznego
„ Zima w
obiektywie 2018”

Siedziba MOK

bezpłatne

18.01.18 r.

Przegląd Kolęd,
Pastorałek i
Jasełek

10:00

sala
widowiskowa
„Piast”

bezpłatne

16:30

Gala
Przeglądu
Kolęd,
Pastorałek
i Jasełek

bezpłatne

sala
widowiskowa
„Piast”

60,00 zł

25.01.18 r.

Kościół p.w.
Matki Bożej
Różańcowej

26.01.18 r.

Kabaret
Młodych Panów

17:30/ 20:30

30.01.18 r.

zajęcia w ramach
programu „ Ferie
z MOK 2018”

11:00-13:00

bezpłatne

31.01.18 r.

zajęcia w ramach
programu „ Ferie
z MOK 2018”

11:00-13:00

bezpłatne

Piernik Świąteczny Pani Małgosi
Składniki:
25 dag cukru, 40 dag miodu,
5 jajek, 1/2 kg mąki, 2 łyżki
proszku do pieczenia, 3 łyżki
kakao, 15 dag masła, 5 łyżek
koniaku, 1 torebka przypraw
do pierników, po 10 dag
posiekanych migdałów, orzechów włoskich i laskowych, po
10 dag rodzynek, pokrojonych
suszonych śliwek i skórki
pomarańczowej, połamana
na małe kawałki tabliczka
czekolady deserowej.
Wykonanie:
Rozpuścić cukier, miód, masło
z dodatkiem przyprawy korzennej. Ubić 5 jajek dodając
kakao i koniak. Masę jajecznoPani Małgorzata Strzemp
kakaowo-koniakową dodać do
miodu z dodatkami i połączyć.
Dosypać mąkę z proszkiem do pieczenia, dodać bakalie, wymieszać.
Wlać na natłuszczoną i wysypaną bułką tartą blachę do połowy
wysokości. W razie potrzeby użyć dwóch blaszek, bo piernik mocno
rośnie. Piec w temp. 180 stopni C. przez 70 minut. Można przełożyć
powidłami i polać polewą czekoladową.
Polewa Czekoladowa:
20 dag cukru pudru, 4 łyżki kakao, 2 łyżki stopionego masła, 2 łyżki
gorącego mleka.
SMACZNEGO !

Wydawca:
Urząd Miasta Lędziny

Redaktorzy:
Marcin Iciek

Poziomo
1. Wyspy Żółwie
6. Mydełko z piosenki
7. Włoski producent samochodów
9. Substancje łączące powierzchnie
10. Ozdoby zdobiące stroje ludowe
11. Osoba wpływowa
12. Cenny nad morzem
13. Niejedna po deszczu
14. Gatunek tkaniny
18. Ogrodzenie lodowiska
19. Kamień półszlachetny
20. Liczne na górskich stokach
Pionowo
1. Skupisko gwiazd
2. Jednostka luminancji źródła światła
3. Dział ortopedii i stomatologii
4. Komiczna scenka
5. Tajemniczy posąg z Egiptu
6. Biuro śledcze USA
8. Banialuki, brednie
10. Przód lodowca
12. Owieczka
15. Średniowieczny sztylet
16. Inkaski bóg słońca
17. Srebrzysty metal
18. Wirująca zabawka

krzyżówka KLASYCZNA

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.
Redaktor Naczelny
Daria Mikiciuk

Kontakt:
promocja@ledziny.pl

Projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
Druk: Polskapresse Sosnowiec
11

lędziny teraz

12

comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin

