numer 6 (166)/wrzesień 2017

ISSN / 1732 - 6818

2

„NOWE OTWARCIE”
BUDYNKU
„CENTRUM”

4-5

INWESTYCJE
MIASTA
LĘDZINY

7

DOŻYNKI
GMINNE
W LĘDZINACH

Minister Sportu i Turystyki
w Lędzinach
4 sierpnia 2017 r. w Urzędzie
Miasta Lędziny odbyło się
spotkanie z Ministrem Sportu
i Turystyki Witoldem Bańką.
W spotkaniu uczestniczyła również
senator Czesław Ryszka. Burmistrz
Miasta Lędziny Krystyna Wróbel
przedstawiła aktualną działalność
sportową na terenie Gminy oraz
stan obiektów sportowych.
To była bardzo ważna wizyta – mówi
burmistrz Krystyna Wróbel – ponieważ
potrzeby inwestycyjne w infrastrukturę
sportową na terenie Lędzin są bardzo
duże. Modernizacja budynku sportowego Centrum, stadionu miejskiego
i budowa hali sportowej przy SP1 – to
sprawy najpilniejsze.
Spotkanie było okazją do dyskusji
nad problemami związanymi z modernizacją obiektów sportowych na terenie Gminy Lędziny oraz możliwościami
pozyskania środków ministerialnych na
planowane inwestycje.

12 września w Sali Sejmu Śląskiego
w Katowicach odbyło się zgromadzenie metropolii. Szefem metropolii został wybrany Kazimierz
Karolczak.

Na zdjęciu od lewej: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka,
Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel, Senator Czesław Ryszka.

„Partner” nowym gospodarzem Ponad 5 mln na budowę
budynku sportowego „Centrum” nowego przedszkola
„Kończy się w ten sposób spór kompetencyjny
o to, kto i co powinien robić w tym obiekcie. Jest
jeden gospodarz i on będzie za wszystko odpowiedzialny. Mieszkańcy od wielu lat wyrażali
swoje zaniepokojenie pogarszającym się stanem
budynku. Gmina i Fundacja nawzajem przerzucały się odpowiedzialnością za brak inwestycji.”
– mówi burmistrz Krystyna Wróbel – „Tak dalej
być nie mogło. Dlatego podjęłam oczekiwaną
przez mieszkańców decyzję i powierzyłam zadanie prowadzenia budynku „Centrum” najmocniejszej finansowo miejskiej spółce „Partner”.”
Spółka prowadziła dotychczas zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odbieraniem ścieków. Nowa sfera działalności związana
z zarządzaniem nieruchomościami i zaspokajaniem
potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu wymusiła konieczność wzmocnienia
kadrowego. Ponadto obecny stan techniczny budynku wymaga wielu inwestycji w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów
techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.
Stąd pojawiła się konieczność poszukania fachowca o bardzo szerokich kwalifikacjach i dużym

Mamy szefa
metropolii.
Został nim
Kazimierz
Karolczak

Zdecydowaną większością głosów 11 do 3 Rada Miasta
Lędziny uchwaliła zmiany w budżecie zabezpieczające
ponad 5 mln zł na budowę nowego przedszkola przy ul.
Paderewskiego.

doświadczeniu. Rada Nadzorcza spółki „Partner”
ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa,
w którym określiła wysokie wymagania wśród
których były m.in. wiedza z zakresu zarządzania
nieruchomościami, uprawnienia budowlane i doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków
zewnętrznych – w tym funduszy europejskich.
Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów.
Decyzją komisji konkursowej na stanowisko wiceprezesa został rekomendowany były burmistrz
Bierunia Bernard Pustelnik. „Zrobię wszystko, aby
moja wiedza i doświadczenie, które zdobyłem
w Bieruniu, posłużyły mieszkańcom Lędzin. Mocne strony i mankamenty budynku „Centrum” znam
nie tylko z rozmów z użytkownikami obiektu, ale
również z własnych obserwacji. Od ponad 12 lat
z całą rodziną korzystam z basenu w Lędzinach.
W Lędzinach moja córka i żona nauczyły się pływać. ” – powiedział wiceprezes „Partnera”.

O konieczności tej inwestycji burmistrz Krystyna
Wróbel mówiła wielokrotnie. Takie są też oczekiwania
i potrzeby mieszkańców, którzy mają dzieci w wieku
przedszkolnym. Za uchwałą, która zapewniła pieniądze
na budowę przedszkola głosowali: Ewa Fojcik, Hubert
Handy, Karol Kolny, Tomasz Kostyra, Aleksander Koziol,
Arkadiusz Kula, Tadeusz Kowalczyk, Elżbieta Ostrowska,
Halina Sinder, Anna Wysocka, Edward Urbańczyk. Natomiast Robert Żmijewski, Janusz Gondzik i Tomasz Kwoka uchwały nie poparli i wstrzymali się od głosu. Radny
Zdzisław Rudol był na sesji nieobecny.
Przypomnijmy, że burmistrz Krystyna Wróbel i Rada
Miasta obecnej kadencji obejmowała miasto zadłużone na
około 34,1 mln zł. Taki dług zostawili poprzednicy obecnym władzom. Kredyty i obligacje obejmowały do spłacenia kwotę 20,4 mln zł. Kolejne 13,7 mln zł złotych miasto
było winne spółce górniczej. Po niespełna trzech latach
obecnej kadencji spłaciliśmy ponad 9,2 mln zobowiązań.
To wynik racjonalnej i ostrożnej polityki finansowej prowadzonej przez Urząd Miasta kierowany przez burmistrz
Krystynę Wróbel.

Zgromadzenie rozpoczęło się od
wyborów przewodniczącego. To odpowiednik przewodniczącego rady
miasta w mieście. Prezydent Tychów
Andrzej Dziuba zgłosił prezydenta
Katowic Marcina Krupę. Był on jedynym kandydatem. Zagłosowało za nim
39 miast, wstrzymały się dwa. Nikt nie
był przeciw.
Zaraz po wyborze prezydent Katowic przejął prowadzenie obrad. Do
porządku posiedzenia wprowadził
punkt dotyczący wyboru szefa zarządu metropolii oraz pozostałych czterech członków zarządu.
Kandydaturę Kazimierza Karolczaka – wicemarszałka województwa
śląskiego, na szefa zarządu metropolii
zgłosił Zbigniew Podraza – prezydent
Dąbrowy Górniczej. Był on jedynym
kandydatem. W tajnym głosowaniu
poparło go 37 miast. Przeciw było
jedno, a wstrzymały się trzy.
Następnie nowo wybrany szef
metropolii przedstawił kandydatów
na członków zarządu. Byli to Danuta Kamińska – skarbniczka Katowic,
Krzysztof Zamasz – były prezes
Enei, Grzegorz Kwitek – urzędnik
z Gliwic oraz Karolina Wadowska
– prezes Parku Przemysłowego
„EkoPark” w Piekarach Śląskich. Ich
kandydatury uzyskały wymagane
poparcie i uzupełniły skład zarządu
metropolii.
Następnie włodarze miast wchodzących w skład metropolii jednogłośnie przyjęli budżet metropolii,
wieloletnią prognozę finansową na
lata 2017–2020 oraz statut metropolii. Teraz nadszedł czas pracy na rzecz
mieszkańców naszego regionu.

lędziny teraz

„Nowe otwarcie”
budynku „Centrum”
Po przejęciu zarządzania budynkiem „Centrum” przez spółkę „Partner”, które nastąpiło w dniu 1 września 2017 r.,
zarząd spółki podjął decyzję w sprawie ogłoszenia przerwy technicznej. W tym czasie przeprowadzono niezbędne
czynności konserwacyjno– remontowe.
Na prace te złożyło się przede
wszystkim czyszczenie niecki basenowej, jacuzzi i brodzików. W latach
poprzednich zadania te wykonywano
w okresie wakacyjnym. Podczas tej
tygodniowej przerwy przeprowadzono
również malowanie i odgrzybianie oraz
regenerację pomp i osprzętu.
Pytany o plany na przyszłość wiceprezes Bernard Pustelnik odpowiada:
W przyszłości planujemy powiększenie oferty zarówno jeśli chodzi
o funkcje basenu jak i całego budynku „Centrum”. Obiekt znajdujący się
w środku miasta posiada potencjał,
który należy wykorzystać. Jak powszechnie wiadomo trzecie piętro jest
wyłączone z eksploatacji. Pierwotnie
planowano tam budowę kręgielni.
Wśród ciekawych pomysłów, które warto rozważyć jest budowa groty
solnej, sauny na podczerwień, pokoju

z podgrzewanymi fotelami do odpoczynku, wiadro bosmana czy brodzik
z lodowata wodą. W tym miejscu może
powstać centrum wspinaczkowe, kręgielnia wraz z infrastrukturą, strefa
SPA, mini–ekoland dla dzieci, pomieszczenia dla osób starszych pełniące
funkcję miejsca dziennego pobytu wraz
z opieką specjalistów, korty do squsha.
Wokół budynku może też powstać miniarboretum.
O ostatecznym przeznaczeniu i funkcji budynku „Centrum” zadecydują mieszkańcy i radni. Jednak obecnie
do najpilniejszych spraw należy remont
przeciekającego dachu, dostosowanie
budynku do obowiązujących przepisów
techniczno–budowlanych i przeciwpożarowych oraz jego termomodernizacja. Ponadto parkiet hali sportowej wymaga cyklinowania a siłownia wymiany
sprzętu.

Niecka basenu w czasie czynności konserwacyjno-remontowych

Pozyskał 60 mln zł dla Bierunia,
dziś pracuje dla Lędzin
Rada Nadzorcza spółki „Partner”, po przeprowadzonym konkursie, powołała Bernarda Pustelnika – byłego burmistrza Bierunia na stanowisko wiceprezesa spółki. O decyzji komisji
zdecydowało wszechstronne wykształcenie
kandydata, jego skuteczność w pozyskiwaniu
środków z Unii Europejskiej oraz doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi.
Bernard Pustelnik był burmistrzem Bierunia
w kadencji 2010–2014. W tym czasie pozyskał
z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł kwotę
około 60 mln zł. Kilka inwestycji sfinansowanych


z tych środków to między innymi: remont basenu
w Bieruniu Starym za około 2 mln złotych. Kolejne
7,5 mln zł przeznaczono na rozbudowę strefy ekonomicznej, około 2 mln zł wydatkowano na remont
hal sportowych. Za jego kadencji w Bieruniu wyremontowane zostały drogi po powodzi za kwotę
25,7 mln zł, za 1,2 mln zł przeprowadzono remont
dworca autobusowego w Bieruniu Starym, za 6 mln
zł wybudowano 20 km sieci światłowodowej, a 1,5
mln zł wydatkowano na utworzenie regionalnego
centrum kulturalno– gospodarczego.
W skutecznym działaniu pomogło mu doświadczenie jakie zdobywał zarządzając Cen-

trum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu oraz
wszechstronne wykształcenie. Jest absolwentem
wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej.
Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zarządzania
środkami publicznymi i uzyskany tytuł Menedżer Publiczny. Ukończył studia podyplomowe
w oparciu o międzynarodowy program Master off
Business Administration (dyplom uczelni University of Central Lancashire w Preston Wielka Brytania). Posiada licencję zarządcy nieruchomości,
uprawnienia budowlane, uprawnienia elektryczne
i energetyczne SEP dozorowe i wykonawcze.
comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin
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Około stu
przedszkolaków
przybyło w tym roku
szkolnym
To efekt zmian w oświacie zgodnie z którymi, gmina ma ustawowy obowiązek
zapewnić miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla wszystkich
trzylatków, których rodzice wyrażą taką wolę. I ten obowiązek Lędziny spełniły.

Cena Wody
i ścieków pozostaje
bez zmian
- mówi wiceprezes „Partnera” Bernard Pustelnik. Nikt nie ma zamiaru
ich podnosić ze względu na przejęcie basenu, czy hali sportowej.
Rozpowszechniane fałszywe informacje na ten temat niepotrzebnie tylko
denerwują mieszkańców – dodaje. Przy
okazji warto też zdementować nieprawdziwe dane na temat cen wody i ścieków
oferowanych przez spółkę „Partner”.

Bojszowy
Chełm Śląski
Lędziny – „Partner”
Imielin
Bieruń

Liczba dzieci, które od września
skorzystają z opieki przedszkolnej
wzrosła o około 100. Niektórzy rodzice
trzylatków mają zastrzeżenia do tego,
gdzie komisje rekrutacyjne działające
przy
placówkach
oświatowych
zakwalifikowały ich dzieci. Jednakże
ilości miejsc w przedszkolach nie można
zwiększyć, bo ilość pomieszczeń jest
taka jaka jest. Dlatego przeprowad-

zono wszystkie niezbędne inwestycje
dostosowujące oddziały przedszkolne
do potrzeb trzylatków.
Pomysł aby „przesunąć” sześciolatków z przedszkoli do szkół, aby zrobić
miejsce trzylatkom, jest niezgodny z prawem. Dzieci to nie klocki, które można
sobie „przesuwać”. Nie można przenosić starszych dzieci z jednego obiektu
do innego, jeśli rodzice nie wyrażą na

Łączna cena 1 m3
wody i ścieków
18,70 zł
17,32 zł
17,18 zł
15,80 zł
13,28 zł

to zgody. Tak stanowi prawo. A rodzice
starszych dzieci powiedzieli w swoich
deklaracjach jasno: chcemy, aby nasze
dzieci kontynuowały edukację w przedszkolu, w którym ją zaczęły. Śląski Kurator Oświaty nie wniósł zastrzeżeń do
organizacji wychowania przedszkolnego w Lędzinach. A rozwiązanie zastosowane w naszym mieście funkcjonuje
również w innych gminach.

Akcja Straży Miejskiej „Bezpieczna Droga
do Szkoły”

Podwyżki dla najmniej
zarabiających
pracowników oświaty
Zgodnie z rządowymi założeniami
reformy oświatowej w lędzińskich
placówkach oświatowych nikt nie
stracił pracy z powodu reorganizacji.
Ponadto – zgodnie z propozycją
burmistrz Krystyny Wróbel w budżecie miasta wygospodarowano 173 tys.
zł na drugą już w tej kadencji podwyżkę dla pracowników administracji

4 września, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Straż Miejska zorganizowała akcję „Bezpiecza droga do
szkoły”. Celem tej akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych. Akcja
trwała przez kilka pierwszych dni nowego roku szkolnego.
Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na

„Osoby dobrze poinformowane” twierdzą, że „Partner” ma najwyższe stawki
– i tu w zależności od ich fantazji, jedni podają że na Śląsku a inni, że wręcz
w Polsce. A jak to wygląda w naszym
powiecie - prezentuje poniższa tabela.
W tabeli oczywiście mowa o cenie
wody dostarczanej przez „Partnera”
i ściekach odprowadzanych przez
spółkę. Kwoty te uwzględniają dopłaty
poszczególnych gmin.

i obsługi. O rozdziale środków, tak jak
w przypadku poprzedniej podwyżki,
zadecydowali dyrektorzy placówek
oświatowych. Do nich należało właściwe rozdysponowanie przyznanych
pieniędzy. Zgodnie z intencją Rady
Miasta, podwyżki otrzymali pracownicy administracji i obsługi, których wynagrodzenie zasadnicze było niższe niż
obecnie obowiązujące wynagrodzenia
minimalne.

szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym lędzińska Straż Miejska podejmuje działania mające na celu
poprawę bezpieczeństwa.
4 września od godzin porannych patrolowane były drogi
w pobliżu lędzińskich szkół. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracali uwagę na ruch pieszych, szczególnie dzieci
udających się do szkoły.


lędziny teraz

inwestycje mias
Nowy Plac Zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2
W okresie wakacyjnym został wykonany Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach, w ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia
i pięć elementów zabawowych. Wartość zadania to 77818,63 zł.

BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Zakończył się etap projektowania budynku przedszkola
przy ul. Paderewskiego w Lędzinach. Projektant firma
Telbiuro Architektoniczne ze Skierniewic złożyła doku-

mentację projektową w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę
w/w obiektu.

Wizualizacja przedszkola - rzut z góry

Skwer Kordiana
Zakończyły się prace remontowe na Skwerze Kordiana.
W ramach tego zadania wykonane zostały miejsca postojowe równoległe oraz tereny zielone składające się

z kilku rodzajów krzewów: irga dammera 166 szt, sosna
górska 221, dereń biały 60 szt. Koszt wykonania inwestycji to 64941,54 zł.

Utworzenie pracowni językowej
i fizykochemicznej w SP 2
W okresie wakacyjnym zostały wykonane dwie nowe pracownie naukowe w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 2 im.
G.Morcinka w Lędzinach. Wykonawca robót firma Ergotop z Ziembic dokonała kompleksowego wyposażenia pracowni językowej w sprzęt multimedialny ułatwiający naukę języka obcego oraz wyposażył pracownie fizykochemiczną w niezbędne instalacje wewnętrzne, umeblowanie, szkło laboratoryjne
wraz z odczynnikami. Koszt wykonania inwestycji to 71 667 zł.

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
PRZY UL. GOŁAWIECKIEJ 36
Zakończył się etap projektowy Termomodernizacji budynku Szkoły. Projektant firma FSProjekt z Lędzin złożyła
dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę
w/w obiektu.

Pracownia językowa
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sta lędziny 2017
Ul. Lewandowskiej

Plac Chrobrego

W okresie wakacyjnym przy ul. Lewandowskiej zostały zakończone prace związane z wymianą wodociągów razem
z przyłączeniami. Koszt zadania to 142440,49 zł

W okresie wakacyjnym na placu przy ul. Chrobrego wykonane zostały nasadzenia roślin i krzewów ozdobnych wraz z uzupełnieniem podłoża. Koszt
zadania to 8564,08 zł

Ul. Sosnowa
Trwa procedura wyłonieniawykonawców budowy sieci oświetlenia drogowego i sieci wodociągowej przy ul.Sosnowej
i ul. Kwiatowej. Termin wykonania zadania planowany jest do końca roku.

Plac zabaw przy SP3
W okresie wakacyjnym została wykonana modernizacja placu zabaw przy
SP3, w ramach inwestycji dołożono dwa bujaki , pomost oraz wykonano
podłoże. Koszt zadania to 24554,78 zł

ul. Sosnowa

ul. Kwiatowa

Ul. Wiosenna

Ul. Azaliowa

Zakończono budowę oświetlenia na ul. Wiosennej. Koszt
zadania to 53037,60 zł

Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji przy ul. Azaliowej. Termin realizacji zadania do końca listopada.

Ul. Długosza
Zakończył się etap projektowania sieci oświetlenia przy ul. Długosza. Realizacja zadania - do końca października, koszt ok 17 000 zł. Trwa procedura
wyboru wykonawcy chodnika – rozstrzygnięcie zaplanowano na 15 września.

Siłownia
zewnętrzna
ul. Jagiellońska
W okresie wakacyjnym została
wykonana siłownia zewnętrzna
przy ul. Jagiellońskiej. W ramach
inwestycji wykonano osiem urządzeń wraz z podłożem oraz małą
infrastrukturą. Koszt zadania to
52 728,59 zł


LęDZiny TeRaZ

WAKACJE W LĘDZINACH
Realizacja projektu „Wakacje bez uzależnień” dobiegła końca. W ramach programu w miesiącach lipcu oraz sierpniu w czterech placówkach: Miejskim
Ośrodku Kultury, Zespole Szkół w Goławcu, Miejskim Klubie Sportowym oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się różnorodne zajęcia.
Projekt finansowany był ze środków Gminnego funduszu alkoholowego które Gmina pozyskała od przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w mieście. Łączny koszt projektu kształtował się w wysokości 64 000,00 zł. Uczestnicy byli zaangażowani w zadania
indywidualne i grupowe. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych formach aktywności i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wszystkie zajęcia
zostały przeprowadzone zgodnie z planem i otrzymały pozytywne opinie zarówno dzieci jak i opiekunów uczestniczących w projekcie.

MiejSki ośroDek kULtUry

6

miejSki klUb SPortowy

miejSka biblioteka PUblicZNa
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dożynki gminne w lędzinaCh
Korowodem dożynkowym i Mszą Świętą o godzinie 11:00 w kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła
rozpoczęło się w niedzielę (27 sierpnia) święto plonów w naszym mieście.
Sumie dożynkowej przewodniczył
ksiądz proboszcz Ryszard Breguła.
– Pojawiają się nowe wynalazki, w zapomnienie idą nazwy narzędzi rolnych.
Maszyny wprawdzie przyśpieszają
pracę. (...) Ziemia nasza jednak wciąż
czeka na ludzi o wielkim sercu i o zamiłowaniu do roli i do jej owoców – mówił w homilii. Zgromadzeni w kościele
gospodarze modlili się o Boże błogosławieństwo nie tylko plonów, ale i domostw, rodzin i całego ich życia.
Po Mszy dożynkowej, świętowanie
przeniosło się do Restauracji “Pinocy”.
Tam rolnicy mieli okazję celebrować święto plonów w obecności przedstawicieli
władz miasta i powiatu. Tegorocznymi
starostami dożynkowymi byli państwo Elżbieta i Tomasz Palka. Prowadzą oni własne gospodarstwo rolne o profilu produkcja
roślinna. Ich wspólna firma specjalizuje się
w sprzedaży środków do produkcji rolnej
i ogrodniczej. Na ręce burmistrz Krystyny
Wróbel przekazali oni chleb dożynkowy,
rozdany potem wszystkim biesiadnikom.
Burmistrz wraz z Przewodniczącą
Rady Miasta Elżbietą Ostrowską, osobiście podziękowały każdemu z obecnych na imprezie gospodarzy. Rolnicy

otrzymali okolicznościowe pisemne
podziękowania oraz... czapki z dożynkowym logo Miasta Lędziny.
Odbyły się również wybory najlepszej
korony dożynkowej. – Do ich wyplatania zużywa się tysiące kłosów zbóż
– tłumaczyła Elżbieta Palka – Wieniec

dożynkowy ma kształt korony z krzyżem
na szczycie. Zbieranie kłosów zaczyna
się już w lipcu, kiedy zboże jest zielone.
W wieńcu wykorzystywane są wszystkie rodzaje zbóż, które trzeba wysuszyć
i podzielić na małe wiązki. Jest to bardzo
pracochłonne. Następnie trzeba wszyst-

ko uwić na konstrukcje z drutu. To miejscowe lędzińskie gospodynie, o duszach
artystek, czynią ze szkieletów prawdziwe cuda. Mozolnie ubierają nagie druty
w gęste sploty złotych kłosów – dodała,
podkreślając pracochłonność tych dzieł.
Ostatecznie, komisja na czele z probosz-

czem Bregułą i senatorem Czesławem
Ryszką za najlepszą tegoroczną koronę
uznała dzieło gospodyń z Górek i Goławca.
Relacja z dożynek na Górkach i Smardzowicach w następnym numerze
MI
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Zapraszamy wszystkich
Mieszkańców Lędzin
do Głosowania
na projekty w Ramach
Budżetu Obywatelskiego 2018
Głosowanie trwa od 7 września do
30 września. Prawo do oddania
głosu na jeden wybrany projekt ma
każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.
Swój głos oddać można na
trzy sposoby:
= osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w
Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu),
= korespondencyjnie (na adres: Urząd
Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55,
43-143 Lędziny),
Lp.

Nazwa projektu

Lokalizacja

PIKNIKI RODZINNE RADNYCH
Na przełomie miesiąca sierpnia i września odbyły się w naszym mieście Pikniki Rodzinne Radnych Miasta
Lędziny pod Patronatem Burmistrza. Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła
wysoka frekwencja mieszkańców. W czasie pikników odbyły się liczne gry, zabawy i konkursy zakończone
wręczeniem nagród przez Burmistrza Miasta. Nie zabrakło także atrakcji takich jak dmuchańce dla dzieci,
malowanie twarzy, wystawa gołębi, występy okolicznych artystów, pokaz laserowy i ognisko z tradycyjną
kiełbaską. Późnym wieczorem odbywały się zabawy taneczne.

= za pomocą interaktywnego formularza do głosowania

Piknik Rodzinny na Centrum I i Centrum II

Piknik Rodzinny na Centrum I i Centrum II

Piknik Rodzinny na Centrum I i Centrum II

Piknik Rodzinny na Placu Farskim

Piknik Rodzinny na Placu Farskim

Piknik Rodzinny na Placu Farskim

Piknik na Smardzowicach

Piknik na Smardzowicach

Piknik na Smardzowicach

Piknik Rodzinny przy ul. Grunwaldzkiej

Piknik Rodzinny przy ul. Grunwaldzkiej

Piknik Rodzinny przy ul. Grunwaldzkiej

Poniżej przedstawiamy listę
projektów wraz z wynikami
weryfikacji, z podziałem na
okręgi:
Szacunkowy
koszt
projektu

Opis projektu

Okręg Nr 1 Górki - Goławiec

1

Rozbudowa
placu zabaw oraz
wykończenie boiska
w Górkach

Lędziny, plac zabaw
ul. Szenwalda

50.000 zł

W ramach projektu przewidziano
wykończenie ogrodzenia wokół boiska
sportowego, uporządkowanie miejsca
wokół placu zabaw oraz jego rozbudowę
poprzez dołożenie kolejnych urządzeń
(m.in. piaskownica, stół do chińczyka).

Okręg Nr 2 - Lędziny
Lędziny, plac zabaw
przy
ul. Kontnego

30 132,60 zł

Celem projektu jest budowa parku
do stretworkoutu składającego się z
zespołu drążków do podciągania oraz z
barierek do wykonywania pompek wraz z
nawierzchnią.

1

Budowa parku do
streetworkoutu

2

Budowa boiska do
mini piłki nożnej
z nawierzchnią ze
sztucznej trawy
pomiędzy Osiedlem
Centrum I i Centrum
II

Lędziny,
os. Centrum I i II oraz
ul. Jagiellońska
z ul. Pokoju

W ramach projektu przewidziano budowę
boiska do mini piłki nożnej obok obecnego
boiska w sąsiedztwie nowej siłowni i placu
zabaw pomiędzy Osiedlem Centrum I i
II. Ponadto, w ramach placu zabaw
100 000,00 zł Centrum
i edukacji leśnej przy ul. Jagiellońskiej
przewidziano zakup i montaż zestawu
sprzętu rekreacyjnego (m.in. bujak,
huśtawka) wraz z tablicami informacyjnymi
na temat roślin i zwierząt.

3

Poprawa warunków
życia mieszkańców
na osiedlu PKP

Lędziny,
os. Długosza

Projekt zakłada budowę pięcioelementowej
siłowni plenerowej wraz z podłożem w
100 000,00 zł okolicy boiska oraz rozbudowę istniejącego
osiedlowego placu zabaw (m.in. huśtawki,
karuzela, bujaki).

4

Ścieżka asfaltowa
wokół niecki Zalewu
w Lędzinach

Lędziny, niecka
Zalewu
w Lędzinach

5

Budowa placu zabaw
na osiedlu Ziemowit

Lędziny, plac zabaw
os. Ziemowit

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano budowę
ścieżki asfaltowej o szerokości 2m i
długości 500 m usytuowanej na koronie
niecki Zalewu w miejscu obecnego
niekompletnego chodnika na podbudowie
z kruszywa łamanego zagęszczanego.

W ramach projektu przewidziano
stworzenie bezpiecznego i ciekawego
miejsca zabaw składającego się m.in. z
100 000,00 zł huśtawek,
zjeżdżalni, piaskownic, kiwaków,
karuzel wraz z bezpieczną nawierzchnią i
ogrodzeniem.

Okręg Nr 3 – Hołdunów



1

Chodnik do kościoła
od ul. Mickiewicza

Lędziny,
ul. Mickiewicza

2

„Czym skorupka za
młodu… - dzieci
najlepszą inwestycją
w przyszłość”
Miasteczko ruchu
drogowego oraz
gry podwórkowe i
korytarzowe

Lędziny,
ul. Hołdunowska 72
(Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2)

3

Dzielnicowy plac
zabaw i sportu
Smardzik

4

Budowa bazy
sportowej w
dzielnicy Świniowy

Lędziny,
ul. Ułańska

Lędziny,
ul. Murckowska

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano budowę
chodnika biegnącego skwerkiem leśnym
łączącym ul. Mickiewicza z parkingiem
kościelnym.

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano
utworzenie miasteczka ruchu drogowego
na terenie istniejącego placu na
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz
zagospodarowanie korytarzy grami
korytarzowymi.

100 000,00 zł

W ramach projektu przewidziano budowę
siłowni zewnętrznej składającej się z
podwójnych urządzeń wraz z podłożem
oraz uzupełnienie niedokończonego placu
zabaw o 2 urządzenia (bocianie gniazdo,
karuzela).

99.990,00 zł

W ramach projektu przewidziano m.in.
budowę trawiastego boiska do piłki nożnej,
trawiastego boiska do piłki siatkowej,
stołu do tenisa stołowego, piłkochwytów,
bramek aluminiowych do piłki nożnej,
stojaka na rowery oraz altany.
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III Olimpiada Świetlic
Wsparcia Dziennego pod
Patronatem Burmistrza
Miasta Lędziny
29.08.2017r. odbyła się III Olimpiada Świetlic Wsparcia Dziennego.
Tegorocznym gospodarzem było miasto Lędziny. Zawody odbyły się
na Placu Farskim.
Wśród konkurencji, w jakich
współzawodniczyły świetlice – Świetlica Wsparcia Dziennego z Bierunia,
Świetlica Wsparcia Dziennego z Bojszów, Świetlica Socjoterapeutyczna
z Imielina i Świetlica Socjoterapeutyczna z Lędzin, znalazły się konkurencje drużynowe (mini hokej, przekładanie hula hop, skakanka i występ
cheerleaderek) oraz indywidualne
(podbijanie piłeczki rakietką, skok
z miejsca na odległość, rzut piłką
lekarską i policyjny tor przeszkód).
Konkurencje indywidualne odbywały
się w dwóch kategoriach wiekowych:
7–10 lat i 11–16 lat. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody oraz
medale za zdobycie miejsca na podium indywidualnie, a także puchary
za zdobycia miejsca na podium dru-

żynowo. Najważniejszym pucharem
Olimpiady był Puchar Kibica, który,
podobnie, jak w poprzednich latach,
trafił w ręce Świetlicy z Lędzin. Pogoda i humory dopisywały. Dziękujemy

wszystkim, którzy uświetnili ten dzień
swoją obecnością – zaproszonym gościom i wszystkim wychowankom wraz
z ich opiekunami. Do zobaczenia za
rok w Bojszowach.

Lędziny na Podium –
Wielka Gala Mistrzów
Handlu 2017 w Sali
Sejmu Śląskiego
W sali Sejmu Śląskiego na uroczystej gali plebiscytu „Dziennika
Zachodniego” Mistrzowie Handlu
2017 wręczono nagrody laureatom
z 32 powiatów województwa śląskiego i najlepszym handlowcom etapu
wojewódzkiego. Czytelnicy “Dziennika Zachodniego” wybrali najlepszych
handlowców w czterech kategoriach:

sprzedawca, sklep, butik i kwiaciarnia
roku. Nagrody wręczał Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego
oraz Marek Twaróg, redaktor naczelny
„Dziennika Zachodniego”. Pierwsze
miejsce w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2017 w kategorii kwiaciarnia roku
zdobyła: Kwiaciarnia Sonia, Celestyna
Kędziora, Lędziny – Gratulujemy!

Ogólnopolska
Konferencja Naukowa
„FAS I PRZYWIĄZANIE”
11.09.2017r. o godz. 9:09 w sali widowiskowo – kinowej „Piast” w ramach
obchodów Światowego Dnia FAS
w Polsce odbyła się już po raz XVII
Konferencja naukowa pn. „FAS
i przywiązanie”.
Celem konferencji było ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki
i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum
Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie
systemu terapii i wsparcia.
W roku 2001 fundacja Fastryga we
współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Lędzinach zainicjowała obchody Dnia FAS w Polsce,
zapoczątkowując społeczną debatę dotyczącą szkód zdrowotnych wywołanych
spożywaniem alkoholu przez kobiety
ciężarne. Fundacja podjęła współpracę
w tym obszarze z wieloma ośrodkami:
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Spo-

łecznej Województwa Śląskiego, Śląskim
Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Katedrą i Klinika Psychiatrii
i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Osoby które brały udział w konferencji zyskały:
= nową perspektywę w rozumieniu zaburzeń przywiązania u dzieci z FAS/
FASD,
= wiedzę na temat najnowszych badań związanych z funkcjonowaniem
systemu przywiązania i roli regulacji
emocjonalnej i wpływu różnych czynników na tworzenie więzi,
= wiedzę na temat narzędzi przydatnych
w pracy z dziećmi z FASD i zaburzeniami przywiązania oraz ich rodzinami wspierających rozwój w obszarze
zaufania, bezpieczeństwa, regulacji
emocjonalnej, autonomii.
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WITAJ
SZKOŁO!
Wybiła już ta
wrześniowa godzina,
Gdy rok szkolny się
zaczyna. Znów dni
przyjdą pracowite nad
szkolną książką i nad
zeszytem. W Lędzinach
dzieci uśmiechnięte – po
wakacjach wypoczęte.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2017/2018 wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy
aby zdobyta wiedza umożliwiła osiąganie kolejnych sukcesów w następnych
etapach edukacji, a szkoła była dla Was
tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie
bezpieczeństwa. Sale lekcyjne w Lędzińskich Szkołach są przygotowane
na wypoczętych uczniów – niech czas
spędzony w szkole będzie fascynującą,
intelektualną przygodą oraz mądrą zabawą, wypełnioną twórczą energią.
Nauczycielom i Rodzicom życzymy,
żeby trud który wkładacie w wychowanie i kształcenie tych młodych ludzi
zaowocował w przyszłości.

Reforma Systemu Oświaty - co się zmieniło od 1 września ?
W dniu 1 września 2017 r. weszła
w życie reforma systemu oświaty przeprowadzona na podstawie
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, wprowadzająca
zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
Dotychczasowa sześcioletnia szkoła
podstawowa staje się ośmioletnią
szkołą podstawową, natomiast gimnazjum zostaje włączone do szkoły
podstawowej lub przekształcone
w szkołę podstawową. W wyniku
reformy ustroju szkolnego w Gminie
Lędziny nastąpiły następujące zmiany w strukturze gimnazjów i szkół
podstawowych.

Podjęte
działanie

Szkoły przed reformą systemu oświaty

Szkoły po reformie systemu oświaty
od dnia 01.09.2017 r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach,
ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka
w Lędzinach, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny

Gimnazjum włączone
do:

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Gustawa Morcinka w Lędzinach,
ul. Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny

Gimnazjum
przekształcone w:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w
Lędzinach, ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga
w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny
Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36,
43-144 Lędziny w tym:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach, ul.
Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny
Zespół Szkół
przekształcony w:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach, ul. Goławiecka 36, 43-144 Lędziny

Gimnazjum nr 3 w Lędzinach

Wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 3 w Lędzinach
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia
2017r. Składał się z trzech części.
W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali
zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego
(w dwóch odrębnych arkuszach),
a w części drugiej – matematycznoprzyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii oraz z matematyki
(również w dwóch odrębnych ar10

kuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania
z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

(PP) albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym (PR).
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie Gimnazjum nr 3

w Lędzinach bardzo dobrze poradzili
sobie z zadania we wszystkich arkuszach. Wyniki szkoły są wyższe od
wyników w powiecie, województwie

i kraju. Dane pochodzą z informacji
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
w 2017 r. Centralnej Komisji Egzaminacyjne i OKE w Jaworznie.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 (wynik w %)
HISTORIA i WOS

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PRZYRODA

JĘZYK ANGIELSKI
PP

JĘZYK ANGIELSKI
PR

JĘZYK NIEMIECKI
PP

G3 Lędziny

73,00

86,67

59,00

61,30

79,70

56,80

68,00

powiat

59,39

72,72

48,41

53,14

68,71

49,22

59,33

województwo

58,62

69,76

45,76

51,69

68,18

49,36

54,84

kraj

59,00

69,00

47,00

52,00

67,00

49,00

54,00
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Tour de Pologne
w Lędzinach

Drodzy Mieszkańcy, przypominamy iż zgodnie
z art. 145 kodeksu wykroczeń Kto zanieczyszcza lub
zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności,
a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród,
trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny
do 500 złotych albo karze nagany.

Zmiany w obszarze
Karty Dużej Rodziny

1 sierpnia mieszkańcy Lędzin mogli obserwować zmagania
kolarzy biorących udział w Tour de Pologne. Upalna pogoda
nie odstraszyła kibiców, którzy głośno dopingowali swoich
faworytów.

O bezpieczeństwo kolarzy i widzów zadbali funkcjonariusze policji i Straży Miejskiej oraz jak zwykle niezawodni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.

Wydryj koło z piwnicy
Rodzinny Piknik Rowerowy pod Patronatem Burmistrza
Miasta Lędziny to kolejna impreza organizowana przez
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni. Jak zwykle celem jest
świetna wspólna zabawa (tym razem mocno sportowa)
oraz pomaganie – wciąż zbierane są pieniądze na chorego na mukowiscydozę Jacka Janiela (akcja Nie śpimy–Pomagamy!).
Zapraszamy na krótką wycieczkę po Lędzinach i Bieruniu oraz rodzinny festyn na zakończenie. Start w Lędzinach
z parkingu przy kościele św. Anny, następnie kierunek na bieruński rynek i z powrotem do Lędzin na Plac Farski. Przygotowano krótką i bezpieczną trasę o dystansie 15 kilometrów,

głównie polnymi ścieżkami. Na wycieczkę zapraszamy więc
każdego: zaprawionych rowerzystów i absolutnych amatorów, silnych nastolatków i kilkuletnie dzieci z rodzicami.
Wszystkich zainteresowanych rodzinnym rowerowaniem
zapraszamy w niedziele 24 września, a zapisać możecie się
już teraz, poprzez stronę internetową rowerowyrajd.pl lub
telefonicznie pod nr. 530 976 104. – ZAPISYPRZEDŁUŻONE DO DNIA ZAWODÓW
Początek wspólnej zabawy w Lędzinach na parkingu przy
kościele pw. św. Anny (zbiórka o 12:15, start wycieczki punktualnie o 13). Finałowy rodzinny festyn z kiełbaską i muzyką
(nie tylko dla rowerzystów) odbędzie się w Lędzinach na
Placu Farskim.

W dniu 28.07.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
sposobu unieważnienia Karty Dużej
Rodziny, wzorów graficznych oraz
szczegółowego zakresu informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku
o przyznanie Karty Dużej Rodziny
(Dz. U z 2017 r. poz. 1454).
Przedmiotowe rozporządzenie określa
m.in. szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu.
W związku z powyższym od 1 sierpnia 2017r. obowiązuje nowy wzór
wniosku o przyznanie Karty Dużej
Rodziny lub wydanie duplikatu Kar-

ty Dużej Rodziny, do którego należy
dołączyć oświadczenie o planowanym
terminie ukończenia nauki w szkole lub
szkole wyższej, pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka oraz o władzy rodzicielskiej.
Wzór wniosku zawiera tylko jedną
stronę (strona nr 3) do wypełnienia
danych członka rodziny wielodzietnej.
Stronę tę należy powielić w zależności
od tego, ilu członków rodziny dotyczy
dany wniosek.
Wniosek wraz z oświadczeniami
dostępny jest na stronie internetowej
miasta www.ledziny.pl w zakładce: Dla
mieszkańców/Karta Dużej Rodziny lub
do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny.
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Helmut Szewczyk nie schodzi z podium
W powszechnej opinii nikt z lędzińskich sportowców tak mocno nie rozsławił Lędzin w naszym kraju, jak Helmut Szewczyk – kolarz szosowy,
który był jednym z czołowych zawodników teamu Górnik Lędziny, klasyfikowanego w latach 60–tych i 70–tych ubiegłego wieku w ścisłej
czołówce drużyn kolarskich w Polsce. I nadal rozsławia, bowiem od wielu już lat ściga się w kategorii masters, czyli weteranów kolarstwa i co roku
kilkakrotnie „wskakuje na pudło” – by użyć jego słów.

Nie inaczej było w sobotnie południe,
1 lipca, kiedy to wywalczył druga lokatę
w kategorii 70 B (zawodników w przedziale wiekowym 75–79 lat) podczas
ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego
masters „O Bielińską Truskawkę”, rozegranego u podnóża Łysogór, na drogach
gminy Bieliny, znanej jako truskawkowe
zagłębie.
Pan Helmut bardzo urozmaiconą trasę o długości 33 km pokonał w 1 godz.
5 min. 44 sek i dał się pokonać jedynie
swemu przyjacielowi a zarazem rywalowi z wyścigów Stanisławowi Paterce
z Głogowa, ale wyprzedził za to innego
przyjaciela i rywala – Witolda Szpilczyńskiego z Lublina.

– Trasa była wymagająca, sporo pagórków i zakrętów, a meta znajdowała się
w przysiółku Huta Szklana, pod Świętym
Krzyżem – mówił. – Śmiało można ją
nazwać selektywną, więc tym bardziej
się cieszę, że dotrzymałem innym koła
i zameldowałem się na mecie jako drugi
w swojej kategorii wiekowej.
23 lipca, w niedzielne przedpołudnie,
nasz kolarz stanął na najwyższym stopniu podium i zdobył tytuł mistrza Polski
masters w swojej kategorii wiekowej
(M70B) podczas zawodów, które odbyły
się w Serocku nad Jeziorem Zegrzyńskim z okazji obchodów 600–lecia nadania praw miejskich tej miejscowości.
W trzech grupach (Masters i Cyklosport,

Amatorów oraz Branży IT), podzielonych
na 27 kategorii, łącznie startowało aż 581
zawodniczek i zawodników.
Pokonanie 54–kilometrowej trasy zajęło panu H. Szewczykowi tylko
1 godz.36 min.14 sek. Kolejne miejsca
w tej kategorii zajęli : Bogdan Ziębiński
(WKS Legia Warszawa) w czasie 1 godz.
36 min. 26 sek. oraz Stanisław Paterka
(TC Chrobry Głogów) : 1 godz. 39 min.
11 sek. – Cieszą mnie i złoty medal, i dyplom i rzeczowe upominki, ale jeszcze
bardziej koszulka mistrza Polski z białym
orłem na czerwonym tle, którą zakładał
mi Dariusz Banaszek, prezes Polskiego
Związku Kolarskiego – zwierzał się pan
Helmut po ceremonii dekoracji. – Dla

tej chwili warto było trenować i rywalizować w różnych wyścigach. Jestem
wdzięczny mojej żonie, córce Iwonie,
wnuczkom i innym bliskim mi osobom,
że mnie wspierały i podtrzymywały na
duchu – podkreśla. Nic dziwnego, że
zaraz po zwycięstwie podzielił się on
telefonicznie swoją radością z wymienionymi najbliższymi.
W sobotnie południe, 2 września,
H. Szewczyk powtórzył swój ubiegłoroczny sukces i wywalczył w kategorii wiekowej M70b tytuł wicemistrza
Polski masters w kolarstwie górskim
podczas zawodów, które rozegrano ponownie na terenie gminy Szaflary koło
Nowego Targu. Trudną trasę długości

31, 6 km przejechał w czasie 1 godz. 15
min.51,022 sek. Ponownie szybciej od
niego pojechał wspomniany Stanisław
Paterka.
– Po deszczu droga była śliska i trzeba było jechać bardzo ostrożnie, by nie
wylecieć z trasy, zwłaszcza na zjazdach
i zakrętach – mówił po wyścigu. – Na
dodatek było zimno i wiał dosyć silny
wiatr, więc zakładaliśmy getry, po dwie
lub trzy koszulki, a ja pod kask włożyłem
nawet zimową czapeczkę. Tym niemniej
jestem usatysfakcjonowany, warto było
się tu ścigać – dodał.
My też bardzo cieszymy się z kolejnych sukcesów pana Helmuta i mocno
trzymamy za niego kciuki !

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Lędzinach - Ruszył Nabór
Ruszył nabór nowych nieaktywnych
zawodowo słuchaczy UTW Lędziny.
UTW jest dla wszystkich naszych
mieszkańców, którzy zaprzestali swoją
aktywnośc zawodową.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach powstał z myślą o aktywizacji
intelektualnej i społecznej osób, które
zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka
nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe
można oddać się robieniu tego, co daje
przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom
na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie
zainteresowań, poznanie nowych osób
i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony
przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw – wyboru najodpowiedniejszego dla siebie
rodzaju zajęć, później – systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne
znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności a także
dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie
12

i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia
psychofizycznego.
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawierała wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe. Co drugi poniedziałek
począwszy od 7 września 2009 roku
o godzinie 16.30 sali widowiskowo
– kinowej „ Piast” w Lędzinach odbywają się obowiązkowe wykłady dla
słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Ich tematyka jest
zróżnicowana; dotyczy m.in. zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki,
polityki społecznej, medycyny, kultury,
filozofii, turystyki, dziennikarstwa, literatury , sportu i innych dziedzin w zależności od zainteresowań słuchaczy. Pozostałe formy zajęć nieobowiązkowych
– do wyboru odbywają się w grupach
ćwiczeniowych i są to : lektoraty języka
obcego, ćwiczenia z obsługi komputera
– IT, warsztaty komunikacji i relaksacji,
zajęcia muzyczno - ruchowe, warsztaty
muzyczne, warsztaty psychologiczne,
warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty
rękodzielnicze .
Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba

w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach, która zakończyła działalność
zawodową i jest zainteresowana dalszą
edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma
znaczenia , można zostać słuchaczem
niezależnie od stopnia wykształcenia.
Zainteresowani mogą korzystać z wymienionych powyżej zajęć, otrzymują
indeks a później dyplom ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
, które mają charakter symboliczny.
W Uniwersytecie Trzeciego Wieku
nie ma obowiązku uczestniczenia
we wszystkich zajęciach, nie ma również stresujących kolokwiów, zaliczeń
i egzaminów jak na tradycyjnych
uczelniach. Wiedzę i umiejętności
nabywa się więc z przyjemnością,
nawiązując przy okazji nowe relacje
z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.
Opłata za jeden semestr wynosi 50
zł.
Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lędzinach jest mgr Maria
Inglot-Gonera, zaś koordynatorem
jest mgr Joanna Figura tel kontaktowy
508313376
comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin

numer 6 (166)/wrzesień 2017

13

LęDZiny TeRaZ

nowy Prezes, nowy
trener, nowy sezon

szaChiśCi Ponownie
w altriP

Międzysezonowa przerwa w piłkarskiej iV lidze upłynęła w Lędzinach
pod znakiem zmian organizacyjnych.
Zmienił się skład zarządu klubu, zaś
drużyna podjęła przygotowania już
z nowym trenerem. Wejście w sezon
nie było najefektowniejsze, ale kolejne mecze pozwalają wierzyć, że
będzie lepiej.
12 lipca odbyło się walne zgromadzenie członków MKS Lędziny, na którym rezygnację z funkcji prezesa złożył
Marek Demko. Na jego miejsce wybrany został Kazimierz Rozmysłowski.
Skład zarządu uzupełnił Marcin Majer,
który zastąpił również ustępującego
Dawida Karlika. W zarządzie niezmiennie pozostają Marcin Podleśny, Marcin
Trzciński i Mariusz Luberda.
Kazimierz Rozmysłowski to postać
od lat związana z lędzińskim futbolem.
Niegdyś jako junior, następnie zawodnik w III–ligowym Górniku, potem
jako trener MKS, do niedawna zaś
jako prowadzący juniorów występujących w lędzińskich rezerwach. Pytany
o to, czy jego serce bije dla MKS, odpowiada żartobliwie „zawsze biło, bije
i bić będzie – oby jak najdłużej”. Podstawowym celem sportowym na następny sezon jest dla niego utrzymanie
drużyny w IV lidze. – Trzon drużyny,
która walczyła w poprzednim sezonie
zostaje. Będzie on uzupełniany wyróżniającymi się zawodnikami z szerokiej
kadry. Chciałbym również, by została
utrzymana drużyna rezerw, która prezentowała się w poprzednim sezonie
w B–klasie – mówi Rozmysłowski.
Prezes liczy też na stopniowe wyprostowanie kwestii organizacyjnych,
w czym obiecał pomagać – w miarę
możliwości – ustępujący prezes Marek Demko.
Drużynę przejął łukasz Jagoda, który pierwszy trening poprowadził w Lę-

dzinach 13 lipca. Trener był dotychczas
związany z małopolską piłką, ostatnio
prowadził IV–ligową Sosnowiankę
Stanisław Dolny. Jak sam przyznaje, chciał spróbować śląskiej piłki, bo
zawsze podobały mu się w tutejszych
klubach waleczność, zaangażowanie,
wybieganie – cechy wolicjonalne. Pytany, o jedną cechę, którą najbardziej
ceni u zawodników, rzuca bez wahania:
„zaangażowanie”!
– Byłem świadom tego, co mnie tutaj czeka: ciężka praca i budowa nowej
drużyny. Stawianie również na wychowanków, którzy będą w stanie oddać
serce za drużynę, utożsamiać się z klubem. Na pułapie IV ligi powinno grać
sporo miejscowej młodzieży, jednak
samą młodzieżą na takim poziomie nie
można się utrzymać. Stąd też chciał-

bym, by dotychczasowy trzon drużyny
pozostał. Jestem dobrej myśli.
MKS rozegrał w przerwie międzysezonowej szereg sparingów, na których
zgrywała się częściowo zmieniona kadra. W Lędzinach gościł nawet słynny
Hutnik Kraków (0:0). Nasz klub dobrze
rozpoczął przygodę w Pucharze Polski.
Przeszedł LKS Wisłę Małą (7:0!) i LKS
Wisłę Wielką (3:2). Kolejny rywal – Polonia łaziska Górne – będzie już bardziej wymagający. W lidze lędzinianie
rozkręcają się wyjątkowo ospale. Serię
bez zwycięstwa MKS przerwał dopiero w piątej kolejce, zwyciężając GKS
II Tychy 4:3. Wcześniej zanotował trzy
porażki i jeden remis. Dobrze prezentują
się lędzińskie rezerwy. W rozgrywkach
tyskiej B–klasy mają na koncie cztery
zwycięstwa i jedną porażkę.
MI

Tradycją są już spotkania szachistów z Lędzin z zaprzyjaźnioną
drużyną z niemieckiego altrip. Tym
razem to nasi reprezentanci gościli
z wizytą w nadrenii–Palatynacie. To
już siedemnaste polsko–niemieckie
spotkania przy szachownicy. Bilans
dotychczasowych potyczek wypada
korzystnie dla naszych zawodników.
Również tym razem to lędzinianie
wygrali – po zaciętym pojedynku – 4:3.
Zwycięstwo w swojej rozgrywce odnotował Rafał Król, natomiast swoje
partie zremisowali Bogusław Dzierżak,
Thomas Wielek, Paweł Kwaśniewski,
Marek Lizak, Józef Kaleta i Jarosław
Dzierżak. W zestawieniu wszystkich
spotkań to ekipa szachistów tutejszego Górnika prowadzi 10,5 do 6,5. Jed-

rzymskie wakaCje
hołdunowskiej Parafii
Siedmiodniowy wyjazd do Włoch
zaliczyli w sierpniu ministranci z parafii
Chrystusa Króla w Hołdunowie - wraz
ze swoimi rodzinami. Głównym celem
ich wyprawy było zobaczenie najważniejszych zabytków Rzymu, czuwanie
przy grobie Jana Pawła II oraz udział
w modlitwie Anioł Pański z papie-

1

nak chyba nie o rywalizację tu chodzi
a o dobrą zabawę i szachowe przyjaźnie.
Tradycyjny mecz obu miast to zresztą niejedyny występ, w którym nasi
szachiści wzięli udział podczas niemieckiej eskapady w dniach 30 czerwca
– 3 lipca. Odbył się wówczas również
turniej szachów indywidualnych, który
wygrał Rafał Król. Z kolei, przy okazji
lokalnego święta „Fischerfest”, drużyna Górnika wzięła udział w turnieju szachów błyskawicznych. W silnej
stawce 23 drużyn lędzińscy miłośnicy
królewskiej gry zajęli siódme miejsce. Szachiści znaleźli również czas na
zwiedzenie malowniczego miasteczka
Freinsheim. Kolejne, osiemnaste już
spotkanie – odbędzie się w przyszłym
roku w Lędzinach.
MI

żem Franciszkiem na Placu św. Piotra.
Poza Rzymem, lędzińscy pielgrzymi
odwiedzili również Wenecję oraz Asyż.
Organizatorem autokarowej pielgrzymki był wikary, ks. Rafał Procek.
Wyjazd był dofinansowany ze środków
Urzędu Miasta Lędziny w ramach “małych grantów”.
MI

comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin
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Przepis na Ciasto „LEŚNY MECH”
Autor – Pani Maria Michniak
Składniki
Ciasto:
• 450 g mrożonego szpinaku
• 250 g cukru
• 3 duże jajka
• 1 szklanka oleju
• 1 szklanka mąki tortowej
• 1 szklanki mąki krupczatki
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa:
• 500-600 ml śmietany 36%
• 1 serek mascarpone
• 2 łyżki cukru waniliowego
Dodatkowo:
• czekoladowe grzybki i/lub Dżem
• Sposób przygotowania

Maria Michniak
Ciasto:
1. Szpinak rozmrażamy i odciskamy
w dłoniach z nadmiaru wody.Do miski wybijamy jajka,dodajemy cukier
i miksujemy na wysokich obrotach do całkowitego rozpuszczenia się
cukru.Dodajemy pomału olej,nie przerywając miksowania.Następnie
dodajemy przesiane oba rodzaje mąki z proszkiem do pieczenia i dokładnie
mieszamy.Na koniec dodajemy szpinak,delikatnie mieszamy.Gotowe ciasto
przekładamy do tortownicy o wymiarach 25 cm,wyłożonej papierem do
pieczenia.Pieczemy w temperaturze 180’C przez 1 godzinę lub do tak
zwanego “suchego patyczka”.Studzimy.
2. Śmietanę ubijamy na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy serek
mascarpone i cukier waniliowy. Z ciasta odcinamy wierzch i rozdrabniamy
odciętą górną część na okruszki.Na ciasto wykładamy śmietanę (przed
nałożeniem śmietany można ciasto posmaorwać dżemem), posypujemy
obficie okruszkami i leciutko dociskamy dłonią,aby nie dpadały. Całość
można udekorować wedle uznania np. grzybkami czekoladowymi
Wydawca:
Urząd Miasta Lędziny

Redaktorzy:
Marcin Iciek

Poziomo
2. Skradł ogień bogom
6. Wyspa na Oceanie Indyjskim
8. Przyrząd optyczny
9. System kodowania znaków
11. Wieś w województwie warmińskomazurskim
12. NSA
13. Antonim anty
18. Bezsilność
19. Stolica Norwegii
20. Szkic literacki
21. Tkanina miła w dotyku
Pionowo
1. Średniowieczny zakon rycerski
2. Przekazanie piłki
3. Wschód (kierunek) po angielsku
4. Gatunek żółtego sera
5. Zdarzenie, ewenement
7. Styl w sztuce
10. Basta, koniec
14. Pod jeżdżącą deską
15. Nicolas, aktor
16. Naładowana cząstka
17. Połowica

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
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BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży
- w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb
Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Wiosennej, składającej się z działek oznaczonych numerami 2500/66 o powierzchni
0,0486 ha i 2501/63 o powierzchni 0,0318 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol
użytku: RV-0,0804 ha (grunty orne).
Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane
jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - prawo drogi i nie dotyczy zbywanej
nieruchomości. W dziale III pod nr wpisu 7 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - prawo
drogi na rzecz osoby fizycznej oraz pod nr wpisu 11 ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 4 m biegnącym
przez działki nr 902/131, 213/22, 125/22, 204/22, 175/22 i 176/22 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki nr 134 i 135 położonej w Lędzinach. Ww. wpisy nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej
jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz Działu III zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Zgodnie ze ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późn. zmianami) - ww. nieruchomość zlokalizowana jest w
strefie oznaczonej jako tereny mieszkaniowo-usługowe.
Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej
na wniosek inwestora.
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług.
Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 100,00 zł
(słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100).
Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 października 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty:
wadium na nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 804 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Wiosennej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się
w dniu 11 października 2017 r. o godz. 11.45
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101,103), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 136, 128,
120 w godzinach pracy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,
a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży
- w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
- niżej wymienionej nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2830/51 o powierzchni
0,1003 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 244, symbol użytku: RVI-0,1003 ha (grunty orne).
Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00018576/7
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III pod numerami
wpisów 2, 3 i 5 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami przeniesione do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych. Działy I-Sp i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy Działu III zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań
względem osób trzecich.
Ww. nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez
Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLI/297/2013 z dnia 24 października 2013 r., zgodnie z którym położona jest na terenie
oznaczonym symbolem 15MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przeznaczeniem terenów o symbolu 15MU jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Forma zabudowy mieszkaniowej: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza.
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług według stawki 23%.
Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 października 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny:
ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium
na działkę nr 2830/51 o pow. 1003 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Zacisze.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się
w dniu 11 października 2017 r. o godz. 11.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101,103), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 136, 128,
120 w godzinach pracy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,
a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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ZA W I A D O M I E N I E

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA LĘDZINY
VII KADENCJI ZAWIADAMIA,
że 18 września 2017 roku w okręgach wyborczych

ODBĘDĄ SIĘ DYŻURY RADNYCH MIASTA LĘDZINY
VII KADENCJI
Harmonogram dyżurów radnych:
W dniu 18 września 2017 roku od godziny 17.00 do godziny 18.00
dyżury będą odbywać się w następujących placówkach:
< Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola
Miarki, ul. Paderewskiego 5
(radni: Ewa Fojcik, Hubert Handy, Arkadiusz Kula);
< Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13
(radni: Janusz Gondzik, Tadeusz Kowalczyk, Elżbieta Ostrowska, Zdzisław
Rudol, Edward Urbańczyk);
< Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola
Miarki ( dawniej: Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka), ul. Pokoju
29
(radni: Halina Sinder, Robert Żmijewski,
Tomasz Kostyra);
< Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2
im. Gustawa Morcinka ( dawniej: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka), ul. Hołdunowska 72
(radni: Karol Kolny, Tomasz Kwoka, Anna Wysocka);
< Szkoła Podstawowa nr 4 (dawniej: Zespół Szkół w Goławcu), ul.
Goławiecka 36
(radny Aleksander Koziol).
< W dniu 18 września 2017 roku od godziny 18.15 do godziny 19.15
dyżur będzie odbywać się w Kole Pszczelarza, ul. Szenwalda 49
(radny Aleksander Koziol)

SERDECZNIE ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW
MIASTA LĘDZINY DO UDZIAŁU W DYŻURACH

OGŁOSZENIE
O dodatkowym naborze wniosków mieszkańców Lędzin,
zainteresowanych montażem ogniw fotowoltaicznych
do produkcji energii elektrycznej (lista rezerwowa C1)
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza dodatkowy nabór wniosków mieszkańców do projektu, polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej
w budynkach jednorodzinnych, położonych na terenie Gminy Lędziny. Wnioski zostaną
wpisane na listę rezerwowa C1
Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie w terminie do 27 września
2017 roku prawidłowo wypełnionych dokumentów tj:
• Deklaracji udziału w Projekcie.
• Ankiety dla uczestnika Projektu.
•Oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu
oraz w okresie jego trwałości. Oświadczenie składa każdy współwłaściciel nieruchomości.
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych - pokój 201 lub przesłać pocztą na adres:
Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny.
Pełna dokumentacja do samodzielnego pobrania, zapoznania się i uzupełnienia, jest
dostępna poniżej w wersji elektronicznej, Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz Referacie
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny.
Warunki udziału w projekcie:
1. Poprawne wypełnienie dokumentacji poprzez uzupełnienie wszystkich pól w poniższych dokumentach:
a) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji
Projektu oraz w okresie trwałości - załącznik nr 1 do Regulaminu (Oświadczenia składają wszyscy współwłaściciele nieruchomości)
b) Deklaracja udziału w Projekcie- załącznik nr 2 do Regulaminu.
c) Ankieta dla uczestnika Projektu - załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Złożenie powyższych dokumentów w Urzędzie Miasta Lędziny pok. 201 (II piętro) w
terminie do 27 września 2017 r.
3. Spełnienie przez potencjalnego uczestnika projektu warunków zawartych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez
montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności
publicznej w Gminie Lędziny”. Warunki udziału w programie zostały szczegółowo
określone w §5 Warunki udziału w Projekcie Regulaminu.
4. Osoby z listy C1 zakwalifikowane zostaną do udziału w programie jedynie w przypadku rezygnacji lub wykluczenia osób z listy podstawowej.
Dodatkowych informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Szkód Górniczych, osobiście pok. 201 (II piętro) lub telefonicznie tel. 32 216 65 11 wew.
125, 127, 161
Załączniki niezbędne do złożenia wniosku do pobrania na stronie www.ledziny.pl
• Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu
oraz w okresie trwałości
• Deklaracja udziału w Projekcie
• Ankieta dla uczestnika Projektu
Pozostałe dokumenty:
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lędziny
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Umowa uczestnictwa w Projekcie
comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin

