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Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad przekazała do 
Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa do uzgodnienia Pro-
gram inwestycji dla zadania pn. 
Rozbudowa drogi ekspresowej S1 
na odcinku Mysłowice - Lędziny.

Szacunkowy łączny koszt zadania 
wynosi 73 228 240 zł i zostanie po-
kryty z budżetu państwa w kolejnych 
latach:
• 2018 r. – 920 000 zł,
• 2019 r. – 5 005 000 zł,
• 2020 r. – 67 303 240 zł.

Okres realizacji 2019 - 2020 (fi-
nansowanie  2018 - 2020).

W ramach zadania przebudowany 
zostanie odcinek drogi ekspresowej 
S1 na odcinku Mysłowice - Lędzi-
ny (od km 549,318 do km 554,761) 
o długości 5,443 km m.in. poprzez: 
korektę elementów geometrii drogi, 
przebudowę oświetlenia drogowego, 
budowę kanałów technologicznych, 
dostosowanie konstrukcji drogi do 
nośności 115 kN/oś, odtworzenie sy-
stemu odwodnienia.

Z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, który upły-
nie w dniu 31 października 2017 r., 
gmina Lędziny rozwiązała z Fun-
dacją Rozwoju Sportu, Kultury Fi-
zycznej i Turystyki umowę użycze-
nia budynku, w którym znajduje się 
kryty basen.

„Gospodarzem obiektu będzie gmi-
na. Mam nadzieję, że przekazanie 
obiektu będzie przebiegało spraw-
nie i bez zbędnych problemów.” 

– dodaje burmistrz. „Ważny jest tu 
oczywiście interes mieszkańców, ko-
rzystających z infrastruktury budynku, 
najemców pomieszczeń, no i oczywi-
ście pracowników tam zatrudnionych. 
Wierzę, że proces uzdrowienia sytu-
acji w tym obiekcie zakończy się suk-
cesem. Mamy prawie 4 miesiące, żeby 
wypracować optymalne rozwiązanie. 
Płynne przekazanie obiektu jest 
szczególnie ważne w przypadku kry-
tego basenu, z którego korzysta wie-
lu mieszkańców. Nie może być mowy 

o jakimkolwiek okresie przerwy 
w jego funkcjonowaniu. Wszystko 
zależy jednak od Zarządu Fundacji.”

Przyczyną wypowiedzenia umowy 
użyczenia jest przeznaczenie tego obiek-
tu na realizację zadań własnych gminy, 
w szczególności na potrzeby zaspoka-
jania potrzeb mieszkańców w zakresie 
kultury fizycznej i sportu tj. prowadzenie 
basenu miejskiego, hali i innych obiektów 
sportowych. Zadanie to powierzone zo-
stanie do realizacji podmiotowi gminne-
mu. Ciąg dalszy na str 7.

Gmina Lędziny wypowiedziała  
umowę Fundacji

Budżet roku 2016 został zrealizowany 
po stronie dochodów w 107,47%, a po 
stronie wydatków w 94,53%. Kluczo-
we znaczenie dla osiągnięcia wysokich 
wskaźników po stronie dochodów mia-
ły wyjątkowo wysokie dochody gminy 
uzyskane z tytułu sprzedaży gminnych 
działek – 6 266 450,00 zł. To właśnie 
dzięki nim gmina zanotowała rekordo-
wą nadwyżkę, czyli różnicę pomiędzy 
dochodami, a wydatkami w wysokości 
8 240 324,36 zł. 

Znaczące były dotacje z budżetu 
państwa i środków unijnych w wyso-
kości 11 944 216,96 zł. oraz subwencje 
w wysokości 10 840 158,00 zł i udziały 
w podatkach (PIT, CIT) w wysokości 
16 090 455,09 zł. Ponadto zrealizowa-
liśmy dochody z tytułu podatków i opłat 
w wysokości 17 333 685,98 zł. To właś-
nie dzięki uzyskanym dochodom udało 
się bezproblemowo realizować zaplano-
wane wydatki w budżecie Miasta. 

W roku 2016 spłaciliśmy 1.827.299,93 
zł zadłużenia z tytułu wcześniej zaciąg-

niętych pożyczek, kredytów i obligacji. 
Dzięki temu zadłużenie miasta zmniej-
szyło się o 3 497 143,93 zł i na koniec 
roku 2016 wyniosło 16.880.000,00 zł

W roku 2016 wpłaciliśmy również 
2.268.122,22 zł do sektora górniczego. 
W ciągu dwóch lat spłaciliśmy spół-
kom górniczym 5 742 679,22 zł.

Czyli w ciągu dwóch lat spłaciliśmy 
łącznie 9 239 823,15 zł zobowiązań 
miasta Lędziny.

Burmistrz Krystyna 
wróBeL otrzymała 
aBsoLutorium
Rekordowo wysokie dochody miasta, racjonalne wydawanie pieniędzy publicznych, 
zrealizowanie zaplanowanych inwestycji, zmniejszenie zadłużenia miasta i pozytywna opina 
Regionalnej Izby Obrachunkowej zdecydowały o tym, że Rada Miasta Lędziny udzieliła 
absolutorium burmistrz Krystynie Wróbel.
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Zakończyły się prace remontowe na ulicy Miłej w Lę-
dzinach. 6 czerwca 2017 roku nastąpił oficjalny odbiór 
drogi. Zakres robót obejmował budowę chodnika oraz 
miejsc postojowych wzdłuż ulicy – na całej jej długoś-
ci od ul. Fredry do ul. Ułańskiej. Ponadto wzdłuż całej 

drogi zainstalowano nowoczesne latarnie uliczne. In-
westycja została wykonana na wniosek Radnych: Anny 
Wysockiej, Tadeusza Kowalczyka, Tomasza Kostyry, 
Huberta Handy oraz Karola Kolnego. Łączny koszt in-
westycji to 242 tys. zł.  DM

KoLejna inwestycja  
w Lędzinach zaKończona 

nowe przedszKoLe w Lędzinach
W związku z planowaną budową przedszkola 6 - oddziałowego w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, trwają prace projektowe, 
których wykonawcą jest Tel  Biuro Architektoniczne ze Skierniewic. Projektant przedłożył do akceptacji Urzędu Miasta 
koncepcje budynku przedszkola wraz z wizualizacją obiektu i zagospodarowaniem przyległego terenu. Termin zakończenia prac 
projektowych zaplanowany został na koniec września 2017 r.

Ul. Miła  po remoncie

Ul. Miła  po remoncie

Wizualizacja przedszkolaWizualizacja przedszkola

Wizualizacja przedszkolaWizualizacja przedszkola
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PLAC ZABAW CENTRUM I – CENTRUM II
Zakończyły się prace związane z inwestycją pn. „Budżet obywatelski 
- plac zabaw dla dzieci”, pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II, 
w ramach inwestycji wykonano wymianę części starych urządzeń na nowe 
a także dołożono kilka nowych, skierowanych przede wszystkim dla naj-
młodszych. “Koszt wykonania inwestycji to 97 815 zł.

PLAC ZABAW PRZY SP1
W ramach inwestycji pn. „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Lędzinach” , wykonany zostanie w nowym miejscu plac 
zabaw. Inwestycja będzie obejmować kilka urządzeń zabawowych. Koszt 
wykonania zadania ok 44 tyś. zł

GIMNAZJUM NR 2 I DWIE PRACOWNIE
Podpisano umowę z firmą ERGOTOP 
Sp. Z o.o. z Ziębic na realizację za-
dania pod nazwą „Budżet Obywa-
telski Młodzież naszą przyszłoś-
cią – atrakcyjna szkoła, najlepszy 
start – Gimnazjum nr 2”. W ra-
mach zadania utworzona zostanie 
pracownia językowa oraz pracow-
nia fizykochemiczna w wyżej wy-
mienionej szkole. Termin realizacji 
23.06.2017-01.08.2017. Całkowity 
koszt realizacji przedsięwzięcia 
wynosi 71 667 zł.

PLAC ZABAW SP3
W ramach zadania pn. „Modernizacja placu zabaw - SP3”, 
wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna pomiędzy urządze-

niami już istniejącymi a także dołożonych zostanie kilka urządzeń 
dla najmłodszych. Koszt wykonania inwestycji ok 25 tyś zł

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SP1 
Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania 
„Rozbudowa i Modernizacja Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach”. Rozbudowa 
Będzie Obejmowała dobudowę Segmentu dydaktycznego do 

budynku szkoły oraz budowę nowego łącznika i hali sportowej. 
Dokumentację wykona pracownia projektowa PIK S.C Anna 
i Maciej Pindurowie z siedzibą Żory ul. Szeroka 24. Koszt wy-
konania dokumentacji projektowej wyniesie 96 985 zł

RENOWACJA 
PARkIETU 
SP3
30 czerwca 2017 wyko-
nano renowację parkie-
tu drewnianego w Sali 
gimnastycznej i Sali ko-
rekcyjnej SP3, prace 
obejmowały cyklinowanie 
parkietu wraz z lakiero-
waniem i odtworzeniem 
linii boiskowych. Koszt 
inwestycji to ok 10,4 
tyś. zł

Jedna z pracowni przed remontem

Sala gimnastyczna po renowacji parkietu

Teren na którym będą znajdować się nowe 
urządzenia dla najmłodszych

Teren na którym powstanie nawierzchnia 
pomiędzy urządzeniami 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Teren na którym powstanie plac zabaw
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UL.SOSNOWA I UL.kWIATOWA 
– WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA 

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. 
Kwiatowa)”, wykonana zostanie wymiana sieci wodociągowej i budowa nowego 
oświetlenia. Koszt inwestycji ok 150 tyś. zł. 

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH: GOŁAWIECKIEJ 
I SZENWALDA

Gmina Lędziny wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim 
realizuje inwestycje infrastrukturalne na terenie Górek i Go-
ławca. Nazwa wykonywanego zadania to „ Przebudowa 
drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu 
oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, 
ul. Goławieckiej w Lędzinach”. Obecnie  w ramach za-
dania trwa przebudowa pobocza na ciąg pieszo-rowerowy 
na długości 1240,00 mb . Ponadto wykonana będzie na ul. 
Goławieckiej przebudowa zjazdów zlokalizowanych  w pa-
sie ciągu pieszo-rowerowego oraz wpusty deszczowe. Przy 

ul. Szenwalda w Lędzinach oraz przy ul. Bogusławskiego w 
Bieruniu do przejazdu kolejowego wykonana będzie: prze-
budowa nawierzchni jezdni asfaltowej na długości 409,00 
mb wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa istniejącego chod-
nika po prawej stronie jezdni (szerokość 1,30m) na długości 
96,00 mb, przebudowa istniejącego chodnika po lewej stro-
nie jezdni (szerokość 1,20m) na długości 465,00 mb.
Łączny koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. , z czego Gmi-
na Lędziny przeznaczyła w budżecie na ten cel 500 tyś 
zł. 

UL.WIOSENNA - BUDOWA OŚWIETLENIA

W ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. 
Hołdunowska” wykonany będzie projekt oświetlenia ulicznego przy ul Hołdu-
nowskiej od nr 15 do nr 21. Koszt wykonania dokumentacji ok 5 tyś. zł. 

UL. JAGIELLOŃSKA - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

W ramach inwestycji pn. „Wykonanie projektu i realizacja 
przebudowy ul. Szkolnej” wykonane zostanie oświetlenie 

drogowe i droga z nawierzchnią asfaltową. Koszt zadania 
to ok 120 tyś. zł.

W ramach inwestycji pn. „Wykonanie Oświetlenia ul. Wiosenna” Gmina prze-
widuje budowę nowego oświetlenia. Koszt inwestycji to ok 53 tyś. zł.

UL.SZKOLNA - BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA  
I DROGA Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ

W ramach inwestycji pn. „Budowa siłowni zewnętrznej 
ul. Jagiellońska” wykonana zostanie siłownia zewnętrzna. 

Obecnie teren pod inwestycje został przygotowany do mon-
tażu urządzeń. Koszt inwestycji ok 55 tyś. zł

UL.HOŁDUNOWSKA - BUDOWA OŚWIETLENIA

Ul. Kwiatowa

Ul. Sosnowa

Ul. Hołdunowska

Ul. Jagiellońska

Ul. Szkolna

Ul. Goławiecka

Ul. Wiosenna
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UL.LEWANDOWSkIEJ  
– WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Trwają prace związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do 
budynków. Prace prowadzone są na odcinku od ul.Fredry do ul. Lewandowskiej 
(nr 16). Obejmują likwidację starej sieci wodociągowej i montaż nowej. Koszt in-
westycji to 134 tys. zł.

W ramach inwestycji pn. ”Budowa sieci kanalizacji ul. 
Azaliowa i ul. Czapli”, wykonana zostanie sieć kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami oraz odtworzenie nawierzchni dro-
gowej. Koszt inwestycji ok 400 tyś. zł 

UL.CZAPLI I UL.AZALIOWA - BUDOWA SIECI kANALIZACJI 
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI DROGOWEJ

W ramach zadania obecny teren Placu Chrobrego zostanie 
zagospodarowany poprzez wykonanie nasadzeń roślinności. 
Koszt zadania to ok 10 tyś 

PLAC CHROBREGO 
W ramach inwestycji pn. „Wykonanie Skweru ul. Tyszki” 
wybudowane zostaną miejsca postojowe wzdłuż ul. Szew-
czyka oraz wykonane będą nasadzenia zieleni miejskiej. 
Koszt inwestycji ok 25 tyś. zł

SkWER UL.TYSZkI

Trwają prace remontowe na Skwerze Kordiana. W ramach tego zadania wykonane 
zostaną miejsca postojowe równoległe oraz tereny zielone składające się z kilku 
rodzajów krzewów. Koszt zadania to ok 65 tys. zł.

SkWER kORDIANA

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dłu-
gosza w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego” 

, zamontowane zostaną latarnie oświetlenia ulicznego na wysoko-
ści garaży oraz chodnik. Koszt inwestycji ok 50 tyś. zł.

UL.DŁUGOSZA - OŚWIELTLENIE I BUDOWA CHODNIKA

Skrzyżowanie ul. Czapli i ul. Azaliowa

Ul. Długosza

Plac Chrobrego
Skwer ul. Tyszki

Skwer Kordiana

Ul. Lewandowskiej

Ul. Lewandowskiej
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Wykonaliśmy przebudowę ulicy Pa-
derewskiego wraz z oświetleniem na 
kwotę 750.934,53 zł w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej. 

Miasto Lędziny poniosło wydatki 
ogółem w wysokości 619.705,67 zł. na 
realizację następujących zadań dro-
gowych: modernizację drogi Zakole 
(136.404,81 zł), modernizację ul. Różanej 
(87.155,13 zł), modernizację ul. Palmowej 
bocznej (73.903,21 zł), modernizację ul. 
Czeremchy (22.632,25 zł), modernizację 
ul. Gajowej (59.991,47 zł), przebudowę 
drogi dojazdowej do Szkoły Podsta-
wowej nr 3 (115.568,29 zł), moderniza-
cję i utwardzenie miejsc postojowych 
przy SP 3 (53.735,78 zł), modernizację 
i utwardzenie miejsc postojowych przy 
SP 1 (70.314,73 zł), budowę drogi dojaz-
dowej do budynku OSP (23.313,60 zł).

Wykonaliśmy 13 projektów technicz-
nych w obszarze modernizacji i budowy 
dróg, budowy oświetlenia, przebudowy 
sieci wodociągowej, modernizację bu-
dynków komunalnych dla przyszłych in-
westycji na ogólną kwotę 196 235,14 zł.

Wykonaliśmy kolejny etap sieci wo-
dociągowej w ul. Lewandowskiej na 
kwotę 180.913,52 zł. W ramach ubie-
głorocznych inwestycji zrealizowa-
no także wymianę kotła centralnego 
ogrzewania w budynku przy ul. Hołdu-
nowskiej (budynek wynajmowany na 
siedzibę Banku Śląskiego) 10.947,00 
zł), wykonano klimatyzację w Przed-
szkolu Nr 2 (58.572,60 zł), zakupiono 
dwie syreny alarmowe (38.130,00 zł), 
agregaty dla OSP (8.800,00 zł).

Ponadto w roku 2016 Miasto ponio-
sło wydatki w wysokości 688.307,91 zł 
na zrealizowanie zadań inwestycyjnych 
takich jak:
1.  zakup i montaż wiat przystankowych 

– 23.550,00 zł,
2.  budowę ogrodzenia przy SP1 

,Gimnazjum Nr 2 i przy ul. Asnyka 
– 170.824,06

3.  przebudowę ul. Spacerowej w zakre-
sie budowy oświetlenia zewnętrzne-
go – 38.991,00 zł,

4.  udzielono dotacji dla osób fizycznych do 
budowy przydomowych oczyszczalni 
i pokrycie kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych – 336.370,13 zł

5.  zakup sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania w zakre-
sie scentralizowanego VAT–u 
– 59.300,94 zł

6.  zakup klimatyzatorów do serwerow-
ni – 59.271,84 zł
Przekazano udziały do spółki „Part-

ner” w wysokości – 565.000,00 zł. 
Pokryto wydatki na dopłatę do ście-
ków dla mieszkańców w wysokości 
– 980.704,32 

W roku 2016 Gmina poniosła wy-
datki na odbiór odpadów komunalnych 
w wysokości – 3.081.402,01 zł.

Na realizację budżetu obywatelskie-
go wydatkowano 227.112,31 zł, w ra-
mach którego wykonano:
1.  boisko do piłki siatkowej z na-

wierzchnią ze sztucznej strawy Górki 
– Goławiec – 47.970,00 zł,

2.  siłownię pod chmurką Centrum 
I i Centrum II – 89.978,49 zł

3.  siłownię zewnętrzną przy ul. Grun-
waldzkiej – 89.163,82 zł.
W roku 2016 na zimowe utrzymanie 

dróg gminnych, projekty organiza-
cji ruchu, utrzymanie i remonty dróg, 
chodników gminnych wydatkowano 
środki w wysokości 299.195,87 zł. 

Przekazano dotacje na zapewnie-
nie komunikacji autobusowej na te-
renie Miasta Lędziny w wysokości 
1.983.114,27 zł. Zaś na dowożenie ucz-
niów do szkół wydano z budżetu mia-
sta 215 220,10 zł  

Na utrzymanie placówek oświato-
wych wydatkowaliśmy 19 420 250,91 
zł. Na pomoc społeczną przeznaczyli-
śmy 12 974 066,34 zł z czego na wy-
płatę świadczeń rodzinnych i świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń wychowawczych z tytułu 
programu „Rodzina 500+” wydatko-
wano 10 103 871,77 zł. 

Zwiększa się systematycznie zakres 
zadań nałożonych na gminę poprzez 
ilość osób i rodzin objętych pomocą. 
Działania ośrodka pomocy społecznej 
uzupełniane są pracą świetlicy pro-
filaktyczno – wychowawczej , która 
poprzez swoje działalna wspiera dzieci 
z rodzin zagrożonych. Jest to istotna 
forma uzupełnienia pomocy społecznej 
rodzinie i dziecku. 

W trakcie realizacji budżetu brano 
również pod uwagę zagrożenie wyni-
kające ze zmian ustawowych oraz orze-
czeń i wyroków sądowych szczególnie 
związanych z branżą górniczą.

Na gminie nadal ciążą zobowiązania 
wobec podmiotu sektora górniczego. 
Na dzień dzisiejszy zobowiązania spor-
ne do ewentualnego zwrotu wynoszą 
5.412.605,40 zł jako należność główna 
oraz dodatkowo odsetki w wysokości 
4 104 150,39 zł.

Do sektora górniczego z tytułu po-
datków dokonano zwrotu środków 
ogółem w wysokości 5.742.679,22 
zł, z tego w roku 2015 spłaciliśmy 
3.474.557,00 zł, zaś w roku 2016 spła-
ciliśmy 2.268.122,22 zł

W roku 2016 spłaciliśmy 1.827.299,93 
zł zadłużenia z tytułu wcześniej zaciąg-
niętych pożyczek, kredytów i obligacji. 

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 
wynosił 20 377 143,93 zł, a w roku 
2015 wynosił 18 707 299,93 zł. Zaś 
na koniec roku 2016 zmniejszył się do 

16.880.000,00 zł. Zadłużenie w ciągu 
dwóch lat zmalało o 3 497 143,93 zł.

Spłata zadłużenia stanowi spore 
obciążenie dla budżetu w związku 
z czym podejmujemy wiele działań 
w celu systematycznego zmniejszania 
stanu zadłużenia, a również dokładamy 
wszelkich starań do realizowania zadań 
bieżących i inwestycyjnych bez zacią-
gania nowych zobowiązań. Dzięki temu 
nałożone na Gminę ustawowe ograni-
czenia wskaźnikowe zostały w ubie-
głym roku w pełni dochowane. 

Za udzieleniem absolutorium bur-
mistrz Krystynie Wróbel głosowało 
10. radnych: Ewa Fojcik, Hubert Handy, 
Karol Kolny, Tomasz Kostyra, Aleksan-
der Koziol, Tadeusz Kowalczyk, Elżbieta 
Ostrowska, Zdzisław Rudol, Halina Sin-
der i Anna Wysocka. Wniosku o udziele-
nie absolutorium nie poparło 2. radnych 
– Tomasz Kwoka i Edward Urbańczyk. 
Pozostałych 3. radnych było nieobec-
nych na sesji: Janusz Gondzik, Arkadiusz 
Kula i Robert Żmijewski.

roK 2016  
Był roKiem inwestycji 
i spłaty dłuGów
Przekazaliśmy 300 000,00 zł dotacji dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej ul. Podmiejskiej z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej ul. Ułańskiej w Lędzinach.
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Obecny stan techniczny budynku wy-
nika z braku dokonywania remontów 
i inwestycji przez ostatnie kilkanaście 
lat, przez Fundację, w szczególności 
w zakresie dostosowania budynku do 
obowiązujących przepisów technicz-
no–budowlanych i przeciwpożaro-
wych.

Kontrola przeprowadzona przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach w kwietniu 2017 
roku wykazała, że nie zostały wyko-
nane zalecenia nałożone na Fundację 
przez Śląskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożar-
nej w roku 2006 i 2009. „Te wieloletnie 
zaniedbania musimy naprawić.” – mówi 
burmistrz Krystyna Wróbel. „Przewi-
dywany koszt inwestycji, zakres prac 
koniecznych do wykonania jest tak 
szeroki, że nie widziałam możliwości, 
aby pracami tymi kierowała Fundacja.” 

Przypomnijmy, że władze Funda-
cji w marcu 2017 r. zwróciły się do 
gminy z prośbą o dofinansowanie 
działalności w wysokości 100 tys. zł. 
Przepisy prawa jednak na to nie po-
zwalają, stąd negatywna opinia więk-
szości radnych w tej sprawie. Warto 
przy okazji przypomnieć, że Rada 
Miasta wyraziła już zgodę na płace-
nie Fundacji 100 tysięcy zł rocznie 
za zarządzanie częściami wspólnymi 
budynku od stycznia 2016 r.

Przypomnijmy też, że prezesem jed-
noosobowego Zarządu Fundacji jest 
Andrzej Kostyra. Zgodnie ze statutem 
do Rady Społecznej Fundacji wchodzą 
4 osoby reprezentujące organizacje 
związkowe działające w kopalni „Zie-
mowit” i są to: Piotr Niełacny, Mirosław 
Drzyzga, Zbigniew Szewczyk i Cze-
sław Rozmus oraz 3 osoby wskazane 
przez Burmistrza Miasta Lędziny i są 

to: wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Edward Urbańczyk, Sekretarz Miasta 
Anna Wiaderny i mecenas Wojciech 
Berendowicz. Taki skład osobowy 
Rady Fundacji skutkuje tym, iż przed-
stawiciele wskazani przez Burmistrza 
Miasta Lędziny nie mają wpływu na 
losy Fundacji, a także zarządzanego 
obecnie przez Fundację basenu, gdyż 
większość w Radzie posiadają osoby 
reprezentujące organizacje związkowe 
działające w kopalni „Ziemowit”.

Rozwiązanie przyjęte przez obecne 
władze Lędzin pozwoli na przejęcie 
kontroli nad obiektem i basenem, na 
którego remont i modernizację trzeba 
będzie wydać kilka milionów złotych 
ze środków publicznych. Zakończy się 
także spór kompetencyjny o to, kto i co 
powinien robić w tym budynku. Będzie 
jeden gospodarz i on będzie za wszyst-
ko odpowiedzialny.

Przypomnieć warto, że swoje cele statutowe Fundacja powinna realizować m.in. poprzez „projektowanie i budowanie obiektów sportowych. 
rozbudowę, modernizację i konserwację takich obiektów a także zapewnianie nadzoru inwestorskiego (również w charakterze inwestora 
zastępczego) i specjalistycznego doradztwa budowlanego w dziedzinie wykonawstwa i utrzymania w ruchu obiektów sportowych”. Jak 
wyglądają obecnie obiekty przekazane Fundacji w użyczenie, wszyscy mieszkańcy korzystający z nich sami mogą ocenić.

Gmina Lędziny wypowiedziała umowę Fundacji

1.  Dotacja dla Powiatu Bieruńsko 
– Lędzińskiego na dofinansowanie 
przebudowy ul. Podmiejskiej i bu-
dowy chodnika wzdłuż ul. Ułańskiej 
– 300 000,00 zł 

2.  Przebudowa drogi ul. Paderewskie-
go wraz z oświetleniem  
– 750 934,53 zł 

3.  Budowa drogi – łącznik ul. Lędziń-
ska i Zawiszy Czarnego (wykonanie 
koncepcji wraz z dokumentacją) 
– 23 370,00 zł 

4.  Budowa drogi – Blych (wykonanie 
koncepcji wraz z dokumentacją) 
– 18 696,00 zł 

5.  Modernizacja drogi Zakole  
– 136 404,81 zł 

6.  Modernizacja drogi ul. Różana  
– 87 155,13 zł 

7.  Zakup i montaż wiat przystanko-
wych ul. Zamkowa, ul. Paderewskie-
go – 23 550,00 zł 

8.  Modernizacja ul. Palmowej bocznej 
– 73 903,21 zł 

9.  Modernizacja drogi ul. Czeremchy 
– 22 632,25 zł 

10.  Modernizacja drogi ul. Gajowa 
– 59 991,47 zł 

11.  Przebudowa drogi wraz z budową 
oświetlenia drogowego ul. Miła  
– 14 022,00 zł 

12.  Wykonanie dokumentacji na moder-
nizację ul. Sosnowa, ul. Palmowa, ul. 
Kwiatowa, ul. Różana – 75 871,67 zł 

13.  Przebudowa ul. Szkolnej – doku-
mentacja – 9 717,00 zł 

14.  Przebudowa drogi dojazdowej do 
SP 3 – 115 568,29 zł 

15.  Budowa drogi dojazdowej do 
budynku przy ul. Kontnego 34  
– 23 313,60 zł 

16.  Wymiana kotła w budynku przy ul. 
Hołdunowskiej 18b – 10 947,00 zł 

17.  Budowa ogrodzenia przy SP 1  
– 36 896,06 zł 

18.  Modernizacja i odtworzenie 
nawierzchni utwardzonych i miejsc 
postojowych SP 3 – 50 735,78 zł 

19.  Modernizacja i odtworzenie 
nawierzchni utwardzonych i miejsc 
postojowych SP 1 – 70 314,73 zł 

20.  Wykonanie klimatyzacji w kuchni 
Przedszkola Nr 2 – 58 572,60 zł 

21.  Budowa ogrodzenia przy G–2  
– 126 750,00 zł 

22.  Budowa ogrodzenia przy ul. Asny-
ka 1 – 7 178,00 zł 

23.  Budowa sieci wodociągowej ul. 
Lewandowskiej – 180 913,52 zł 

24.  Wymiana slupów oświetlenia 
ulicznego i opraw oświetlenio-
wych na oświetlenie efektywne 
energetyczne na ul. Lędzińskiej 
,Oficerskiej i Pokoju 
– 23 985,00 zł 

25.  Przebudowa ul. Spacerowej 
w Lędzinach w zakresie budowy 
oświetlenia zewnętrznego  
– 38 991,00 zł 

26.  Wykonanie dokumentacji oświet-
lenia drogowego ul. Lędzińskiej od 
232 do przystanku „Lędziny–Ce-
gielnia” – 6 888,00 zł 

27.  Dotacja celowa na dofinansowa-
nie przydomowych oczyszczalni 
ścieków – 28 990,00 zł 

28.  Dotacja celowa na pokrycie 
kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych w celu poprawy 
środowiska w gminie Lędziny 
– 307 380,13 zł 

29.  Budowa boiska do piłki siatkowej 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy 
Górki – Goławiec – Szenwalda 49 
– Budżet obywatelski  
– 47 970,00 zł 

30.  Budowa siłowni pod chmurką 
Centrum I i Centrum 2– Budżet 
obywatelski – 89 978,49 zł 

31.  Siłownia zewnętrzna ul. Grunwal-
dzka – Budżet obywatelski  
– 89 163,82 zł 

32.  Modernizacja obiektów sporto-
wych – budowa monitoringu  
60 325,35 zł 

33.  Dotacja celowa na zakup sprzętu 
przeciwpożarowego OSP Lędziny 
– 20 000,00 zł 

34.  Zakup elektronicznej syreny alar-
mowej – Goławiec – 19 065,00 zł 

35.  Zakup elektronicznej syreny alar-
mowej – Hołdunów – 19 065,00 zł 

oBjaśnienia do mapy inwestycji  
zreaLizowanych w roKu 2016

całKowita wartość wyszczeGóLnionych 
inwestycji wyniosła 3 029 239,44 zł
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LęDZINy TeRAZ

Organizacją tegorocznych Dni Lędzin zajął się 
MOK z dyrektor Joanną Figurą na czele, od 
godziny 15.15 do 16.45 swoje bloki występów 
artystycznych miały lędzińskie gimnazja. Ucz-
niowie prezentowali na scenie utwory wokalne 
oraz układy taneczne.

O godzinie 17.00 przed lędzińską publicz-
nością wystąpił zespół „Powers”, który wy-
konał covery najwiekszych hitów polskich 
zespołów rockowych, min.: Lady Pank, Perfect, 
Budki Suflera, Mannam i Bajmu. Następnie na 

scenę wszedł kabaret “Żółta karteczka”, któ-
ry w dwóch dwudziestominutowych blokach 
zaprezentował cały szereg skeczów. W godzi-
nach 18.00–20.00 swoje występy na scenie 
miały też kapele “Biesiada z humorem” oraz 
“Disco Polot”, które rozbawiły i roztańczyły 
publiczność.

Gwiazdą wieczoru była Honorata Skarbek, 
która wystąpiła o godzinie 20.45. Koncert 
trwał przez półtorej godziny i zgromadził pod 
sceną masę młodzieży.

Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje oko-
łofestynowe, min.: interaktywne stoiska szkół, 
rozgrywki sportowe, gry i zabawy dla dzieci, 
a także stoiska gastronomiczne i wystawien-
nicze. Przez cały czas trwania imprezy ulicami 
Lędzin jeździł 14–osobowy melex, który woził 
chętnych na przejażdżkę mieszkańców.

Także Członkowie i sympatycy klubu pla-
styka Kontrast włączyli się w tegoroczne Dni 
Lędzin poprzez udział w plenerze malarskim 
zorganizowanym przez lędziński Urząd Miasta. 

Grupa plastyków  „przelewała” na płótno kra-
jobrazy z malowniczej Rybaczówki.

Organizatorzy Dni Lędzin podkreślają, że to 
największa impreza masowa w mieście – prze-
biegła niezwykle spokojnie, za co należą się 
wyrazy podziękowania mieszkańcom, którzy 
nie tylko doskonale się bawili, ale i zachowali 
rozwagę oraz spokój. Nad bezpieczeństwem 
uczestników imprezy czuwali policjanci, stra-
żacy, strażnicy miejscy, agencja ochrony oraz 
służby medyczne.  MK

dni Lędzin… przeżyjmy 
to jeszcze raz
10 czerwca na Stadionie Miejskim w Lędzinach obchodzone było święto miasta. Uroczysty festyn z 
okazji Dni Lędzin rozpoczął się o godzinie 15.00. Pogoda tego dnia była bardzo udana. Słońce wygrało z 
chwilowymi opadami deszczu.

Uczestnicy pleneru malarskiego
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Przypominamy, że w okresie wakacyjnym korzystać można 
z odkrytego basenu znajdującego się na terenie ośrodka „Zalew” przy ulicy Stadionowej.

Basen czynny jest codziennie w godzinach 10.00 - 18.00. 
Nad bezpieczeństwem odpoczywających czuwają ratownicy wodni.  

Wstęp na basen jest wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!

waKacje Bez uzaLeżnień 2017
Program zorganizowany przy udziale Miasta Lędziny, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ZS Goławiec realizowany będzie 
od 4 lipca do 24 sierpnia 2017 roku. Będzie on obejmował prowadzenie programów profilaktycznych, atrakcyjnych zajęć: 
rekreacyjno−sportowych, kulturalno–czytelniczych, technicznych, warsztatowych, spotkań kinowo−teatralnych oraz 
wycieczek turystyczno −krajoznawczych. MiejSKi Klub SPoRTowY „lĘdziNY”

Data Godzina Miejsce Wydarzenie

04.07.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Spotkanie organizacyjne oraz trening 

ogólnorozwojowy dla dzieci z rocznika 2004-2006

06.07.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Spotkanie organizacyjne oraz trening 

ogólnorozwojowy dla dzieci z rocznika 2007-2009

11.07.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia sportowe oraz trening ogólnorozwojowy 

dla dzieci z rocznika 2004-2006

13.07.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia sportowe oraz trening ogólnorozwojowy 

dla dzieci z rocznika 2007-2009

18.07.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia sportowe oraz trening ogólnorozwojowy 

dla dzieci z rocznika 2004-2006

20.07.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia sportowe oraz trening ogólnorozwojowy 

dla dzieci z rocznika 2007-2009

25.07.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia sportowe oraz trening ogólnorozwojowy 

dla dzieci z rocznika 2004-2006

27.07.2017 17,00 – 19,00
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Rozgrywki piłkarskie w formie turnieju dla dzieci z 

rocznika 2007-2009 z udziałem 4 drużyn. 
27.07.2017 Podsumowanie zajęć za miesiąc lipiec 2017.

Data Godzina Miejsce Wydarzenie

01.08.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 2004-2006

03.08.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 2007-2009

08.08.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 2004-2006

10.08.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 2007-2009

15.08.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 2004-2006

17.08.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 

22.08.2017 10,00 -11,30
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 2007-2009 

24.08.2017 17,00 – 19,00
Lędziny ul. 

Stadionowa 1
Rozgrywki piłkarskie w formie turnieju dla dzieci z 

rocznika 2004-2006 z udziałem 4 drużyn. 
24.08.2017 Podsumowanie zajęć za miesiąc sierpień 2017.

liPiec 2017

SieRPień 2017

zS goŁawiec
Data Godzina Zajęcia Lokalizacja zajęć

4 lipiec
wtorek 10.00-12.00 1.Wakacyjny latawiec- praca plastyczna. 

2. Gra terenowa – podchody 
ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

5 lipiec
środa 10.30- 12.30 Przedstawienie teatralne „ Ołowiany żołnierzyk” + 

warsztaty z pierwszej pomocy sala widowiskowa „Piast”

6 lipiec
czwartek 10.00-14.00 Wycieczka do Multikina Multikino- Tychy

11 lipiec
wtorek 10.00- 12.00

1.  .Ahoj przygodo! – morskie zajęcia plastyczne 
i sportowe

2. Origami – kolorowe zwierzęta.

ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

12 lipiec
środa 10.30 Przedstawienie teatralne + warsztaty

„Pod starym Wawelem przygód bez liku” sala widowiskowa „Piast”

13 lipiec
czwartek 10.00- 14.00 Wycieczka do Ogrodów Kapiasa Goczałkowice- Zdrój

18 lipiec
wtorek 10.00- 12.00

1. Ćwierćland – drużynowa zabawa integracyjna. 
2.  Konkurs malowania twarzy i wykonywania fryzur 

połączony z wręczaniem dyplomów.

ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

19 lipiec
środa 10.30 Przedstawienie teatralne:„Eko- bajka segregajka”

 + warsztaty sala widowiskowa „Piast’

20 lipiec
czwartek

9.00- 11.30
11.30-14.00

Tworzenie filcowych zabawek
„ ekoludki”

ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

25 lipiec
wtorek 10.00- 12.00 1.Gry i zabawy integracyjne 

2. Zabawy muzyczno – ruchowe. Konkurs piosenki. 
ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

26 lipiec
środa 10.30 Przedstawienie teatralne:

„ Z kotem w butach dookoła świata”
sala widowiskowa     „ 
Piast” 

27 lipiec
czwartek 9.00- 14.00 Wycieczka do Zamku

Zwiedzanie Centrum Ekspozycji Historycznych Toszek

1 sierpień
wtorek 10.00- 12.00 1.Wakacyjne pejzaże- kolaż. 

2. Zabawy drużynowe. 
ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

2 sierpień
środa 10.30 Spotkanie z Policją i Strażą Miejską

Przedstawienie „Miś jest grzeczny   i bezpieczny” Sala widowiskowa „Piast”

3 sierpień
czwartek 10.00- 14.00 Wycieczka do kina OH Mysłowice

8 sierpień
wtorek 10.00- 12.00 1. Kolorowy świat- zabawy i gry związane z kolorami. 

2. Gry i zabawy sportowe na Sali gimnastycznej. 
ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

9 sierpień
środa 10.30 Przedstawienie teatralne + warsztaty

„ Misio- tulisio” sala widowiskowa „Piast”

10 sierpień
czwartek 9.00- 15.00 Wycieczka: Niespodzianka

16 sierpień
środa 10.30 Przedstawienie teatralne + warsztaty

„Dobre wychowanie z nami zostanie” sala widowiskowa „Piast”

17 sierpień
czwartek 10.00- 12.00 1. Zajęcia plastyczne

2. Zajęcia sportowe
ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

22 sierpień
wtorek 10.00- 12.00 1. Radosna twórcza mazanina.

Gry i zabawy na boisku szkolnym. .Zabawy plastyczne 
ZS w Goławcu
ul. Goławiecka 36

23 sierpień
środa 10.00- 13.00 Nordic Walking- spacerkiem na grilla Rybaczówka- Goławiec

24 sierpień
czwartek 11.00- 13.00 Zakończenie lata.  Przedstawienie teatralne

 „ Złota rybka”  Wesołe miasteczko
sala widowiskowa „Piast”
Tereny zielone obok UM

Data Godzina Rodzaj zajęć Lokalizacja zajęć

4 lipiec wtorek 10.00-12.00 1. Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, zabawy z wykorzystaniem piłek, skakanek.
2.Warsztaty plastyczne “Dekalkomania” – Moje wymarzone wakacje. Siedziba MOK

5 lipiec środa 10.30 Przedstawienie teatralne” Ołowiany żołnierzyk” warsztaty z pierwszej pomocy sala widowiskowa „Piast”
6 lipiec czwartek 10.00-14.00 Wycieczka do Ogrodów Kapias                Goczałkowice- Zdrój

11 lipiec wtorek 10.00- 12.00
1. Zabawy integracyjne, kalambury ,gry planszowe. Zabawy kształtujące współpracę 

w grupie.
2.Mydełka zapachowe 

Siedziba MOK

12 lipiec środa 10.30 Przedstawienie teatralne + warsztaty „Pod starym Wawelem przygód bez liku” Sala widowiskowa „Piast”

13 lipiec czwartek 10.00-14.00 Wycieczka do Multikina Multikino Tychy

18 lipiec wtorek 10.00-12.00

1.  „Uczymy się jak kreatywnie spędzać czas wolny - ”Zabawy integracyjne, sportowo-
ruchowe oraz rekreacyjne na podwórku – np. “Niedźwiedź i strażnik”, “Murarz”, 
“Klasy”, “Plasterek Miodu”, “Zamknąc kwadrat” itp. 

2. Sensoplastyka 

Siedziba MOK

19 lipiec środa 10.30 Przedstawienie teatralne: „Eko- bajka segregajka” + warsztaty Sala widowiskowa „Piast”
20 lipiec czwartek 09.00-14.00 Wycieczka do Zamku. Zwiedzanie Centrum Ekspozycji Historycznych Toszek

`25 lipiec wtorek 10.00- 12.00 1. Zajęcia plastyczne, grupowe wykonywanie dzieł z wykorzystaniem bibuły.
2. Ruch Rozwijający  - zajęcia taneczna. Siedziba MOK

26 lipiec środa 10.30 Przedstawienie teatralne: „Z kotem w butach dookoła świata” sala widowiskowa „Piast”

27 lipiec czwartek 9.00- 11.30
11.30- 14.00 Warsztaty filcowe zabawki- koty Siedziba MOK

1 sierpień wtorek 10.00- 12.00

1. Zajęcia sportowe. 
2. “Konkurs piosenki” -  Hity lata 2017 
“Ruch to zdrowie” – zawody sportowe na podwórku. 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Basen odkryty

2 sierpień środa 10.30  Prelekcja z policją i strażą Miejską  „Miś jest grzeczny i bezpieczny” Sala widowiskowa „Piast”
3 sierpień czwartek 10.00- 14.00 Wycieczka do kina OH Kino OH Mysłowice

8 sierpień wtorek 10.00- 12.00 1.Zabawy muzyczno-ruchowe, karaoke ,tańce i zabawy przy muzyce.
2.Obrazki z prasowanych koralików Siedziba MOK

9 sierpień środa 10.30 Przedstawienie teatralne + warsztaty „ Misio- tulisio” Sala widowiskowa „Piast”
10 sierpień czwartek 9.00-15.00 Wycieczka: Niespodzianka
16 sierpień środa 10.30 Przedstawienie teatralne + warsztaty „Dobre wychowanie z nami zostanie” Sala widowiskowa „Piast”

17 sierpień czwartek 10.00- 12.00 1. Zabawy integracyjne z piłkami 
2. Kwiaty z origami Siedziba MOK

22 sierpień wtorek 10.00- 12.00 1. Zajęcia plastyczne – wspomnienia z wakacjami. 
2. Ruch to zdrowie – gry i zabawy ruchowe. Siedziba MOK

23 sierpień środa 10.00-13.00 Nordic Walking- spacerkiem na grilla Olszyce- Rybaczówka

24 sierpień czwartek 11.00- 13.00 Zakończenie lata. Przedstawienie teatralne „ Złota rybka”.
Wesołe miasteczko

sala widowiskowa „Piast”
tereny zielone obok U

MiejSKi oŚRodeK KulTuRY
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i LędzińsKi BieG przełajowy  
i nordic waLKinG 
3 czerwca odbył się I Lędziński Bieg Przełajowy i Nordic Walking pod 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lędziny. W zawodach udział 
wzięło ponad stu zawodników. Impreza zakończyła się ogromnym sukcesem. 
Głównymi jej organizatorami byli Uczniowski Klub Sportowy “Orka” oraz 
Sklep Zielarski Św. Anny w Lędzinach.   MK

W dniach 20-22 czerwca na terenie 
Yacht Club Opty w Chełmie Śląskim 
nad Zalewem Imielińskim odbyło się 
coroczne żeglarskie święto- XII Że-
glarski Biwak Osób Niepełnospraw-
nych pod hasłem „Najciekawsze Za-
kątki Świata”.

Niezmiernie bogaty program w któ-
rym nie zabrakło stałych punktów pro-

gramu jak pływanie łodziami żaglowymi, 
liczne występy artystyczne i muzyczne, 
czy regaty – w których grupa z Lędzin 
zajęła 1 Miejsce . Wolontariusze zajmo-
wali się malowaniem twarzy, skręcaniem 
balonów oraz pracami plastycznymi. 
Słoneczna pogoda sprzyjała zarówno 
wydarzeniom na wodzie jak i na lądzie.
 DM 

Xii żeGLarsKi BiwaK osóB 
niepełnosprawnych pod hasłem 
„najcieKawsze zaKątKi świata”

1 czerwca na Placu Farskim do wspólnej 
zabawy zaprosił nas  Miejski Ośrodek 
Kultury, Biblioteka Miejska oraz Stowa-
rzyszenie Twórcy Jutra. Odbyło się mnó-
stwo atrakcji dla naszych najmłodszych  
m.in. na scenie Placu Farskiego teatr dla 
dzieci „Księżniczka na ziarnku grochu”, 
występy uczestników Lędzińskiego Ta-
lent Show, pokazy tańca oraz warsztaty 
plastyczno-rękodzielnicze.

4 czerwca Dzień Dziecka zorgani-
zowało również Stowarzyszenie Węd-
karskie Piast wraz z OSP Lędziny. 
Atrakcje tego dnia to między innymi 
zawody wędkarskie pod Patronatem 
Pani Burmistrz, gry i zabawy sporto-
we, dmuchańce, zabawa “jajo”, pokaz 
ratownictwa technicznego, medyczne-
go wraz z ratownikami medycznymi Er 
Med .  DM

po raz KoLejny w naszym mieście 
zorGanizowano imprezę  
z oKazji dnia dziecKa
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Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla 
wiedzy i kompetencji zawodowych  oraz  
bogatego doświadczenia zawodowego 
. Niemniej  równie ważnym jest to , że  
wyróżnione osoby swoją codzienną pra-
cą  zrodziły naturalne  uznanie i szacunek 
ze strony środowisk medycznych  leka-
rzy , koleżanek pielęgniarek i położnych 
, kierownictwa zakładu a przede wszyst-
kim pacjentów. Każdy  dzień , ze swojej 
kilkudziesięcioletniej pracy , wypełniały  
służbą na rzecz chorych , pomocą daleko 
wykraczającą poza obowiązki pracow-
nicze prezentując przy tym nienaganną 
postawę  i etykę zawodową.  Z pewnoś-
cią wielu mieszkańców Lędzin  a także 
pozostałych podopiecznych  miejskich 
przychodni zetknęło się z nagrodzony-
mi pracownicami  i to dzięki nim a także 
całemu zespołowi   pielęgniarek i po-
łożnym udało  uzyskać pomoc ,czasem 
pokonać ból i strach związany z chorobą. 

Każda z wyróżnionych pracownic MZOZ  
działa w innym obszarze opieki zdrowot-
nej.  Pielęgniarka  Ludmiła Czarnecka 
związana jest z działalnością poradni 
dziecięcej w Przychodni  Nr 2 w Lę-
dzinach ,pielęgniarka Anna Politowska 
swoje losy zawodowe związała z ambu-
latoryjną opieką specjalistyczną pracując 
w Przychodni Specjalistycznej natomiast 
położna Anna Turek karierę zawodową 
w MZOZ rozpoczęła od nieistniejącej już 
Izby Porodowej by obecnie wypełniać 
swoje obowiązki w Przychodni Nr 2 jako 
położna środowiskowa. Jak  podkreślił 
Dyrektor MZOZ Andrzej Furczyk de-
cyzja o nominowaniu do nagrody   tych 
pracownic wypłynęła wspólnie ze strony 
przedstawicieli środowiska pielęgniarek 
i położnych oraz kierownictwa MZOZ 
a gratulując nagrodzonym,  za wszyst-
kie lata pracy  i poświęcenia  jeszcze raz 
pragnął  im podziękować .

diamentowy czepeK 
Trzy pracownice Miejskiego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Lędzinach  pielęgniarki Ludmiła 
Czarnecka i Anna Politowska oraz położna Anna Turek 
zostały uhonorowane najwyższym  wyróżnieniem 
przyznawanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach  diamentowym czepkiem. 

27 maja 2017 roku w Düsseldorfie Lę-
dzińscy zawodnicy BIG BUDO POLSKA 
mieli okazję szkolić się i poznawać dale-
kowschodnie sztuki walki pod okiem naj-
większych mistrzów na świecie. Podczas 
seminarium 82 Wielkich Mistrzów z 16 

państw, prezentowało swoje umiejętno-
ści na 1 matach. Każdy z uczestników 
seminarium mógł wybrać Wielkiego Mi-
strza, z którego stylem walki i technikami 
mógł się zpaoznać w czasie grupowych 
treningów doskonalących. Seminarium 

trwało od godziny 10:00 do godziny 
17:00, po intensywnych ćwiczeniach 
grupa Big Budo Polska została nagro-
dzona Pucharem, który odebrał z rąk 
prezydenta  MAA Bernda Hohle Prezes 
Stowarzyszenia Wiesław Bigos. DM

wyjazd LędzińsKich zawodniKów  
na seminarium shaoLin Kempo do düsseLdorFu 

W dniach 12-17 czerwca przedstawiciele 
ochotniczej Straży pożarnej w Lędzi-
nach uczestniczyli w międzynarodowym 
obozie strażackim organizowanym przez 
FFW Mitterteich. W obozie brało udział 
27 członków  OSP Lędziny, w tym 20 z 
młodzieżowej drużyny pożarniczej i 7 
opiekunów. Po przyjeździe i rozlokowaniu 
w namiotach oficjalnego otwarcia obozu 
dokonał prezes jednostki oraz Burmistrz 
miasta Mitterteich , na maszt zostały 
wciągnięte flagi Polski i Niemiec przy 
których młodzież pełniła warty. Jednym z 
programów obozu był spływ kajakowy na 
odcinku 20 km po rzece Bleibach , uczest-
nicy zwiedzali budynek Straży Pożarnej 
w Mitterteich, gdzie zapoznawali się ze 
sprzętem. Zwiedzali Prywatne Muzeum 
Sprzętu Strazackiego w miejscowości 
Waldsassen które jest własnością dr For-
telnego  . W czwartek uczestnicy obozu 
wzięli udział w procesji Bożego Ciała w 
tamtejszej parafii . Po uroczystościach 
kościelnych wszyscy zostali zaproszeni na 
regionalny posiłek na plebanii. W ostatni 
dzień obozu największą atrakcją była ko-
mora dymowa, wspinaczka po skałkach 
oraz ćwiczenia w gospodarstwie rolnym 
produkującym biogaz. Wyjazd był możli-
wy dzięki objęciu przedsięwzięcia patro-
natem Burmistrza Miasta DM

międzynarodowy  
oBóz strażacKi
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– Zajęliśmy dziesiąte miejsce w świecie, 
w naszej kategorii brało udział 67 dru-
żyn. Natomiast, co warto podkreślić, my 
byliśmy pierwszą drużyną europejską. 
Dzieci pod okiem naszych nauczycie-
lek tak fantastycznie się rozwinęły, że 
dotarły aż do Stanów Zjednoczonych, 
by tam osiągnąć spektakularny sukces 
– mówi Małgorzata Szeligiewicz, dy-
rektor szkoły. 

– Nie bez znaczenia było wsparcie 
wszystkich z naszej szkoły, bo Odyse-
ją żyła cała placówka – i to wsparcie 
otrzymywaliśmy od każdego. Każdy 
był zaangażowany: począwszy od pań 
w sekretariacie, przez wszystkich na-
uczycieli i każdego ucznia. Nawet sym-
bolicznie, na każdym z apeli, dawali nam 
wsparcie i trzymali za nas kciuki – do-
daje dyrektor.

– Sam konkurs robił wrażenie, ale i 
Ameryka zrobiła wrażenie i na dzie-
ciach, i na nas. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni. Poznaliśmy mnóstwo osób, 
nie tylko Polaków, ale i obcokrajow-
ców. Nasze dzieci sprawdziły się w 

zupełnie innych niż szkolne realiach. 
Potrafiły pokonać stres i fantastycz-
nie się zaprezentować. Pokazały sa-

modzielność i kreatywność –podkre-
śla Magdalena Gepert, nauczycielka i 
trenerka grupy.

Wyjazd do USA to przede wszystkim 
rywalizacja w konkursie. Lędzinianie 
doświadczyli jednak również gościn-

ności amerykańskiej Polonii. Znalazł się 
także czas na zobaczenie kilku miejsc.

– Już pierwszego dnia zwiedzaliśmy 
Chicago. Udało nam się przemierzyć 
całe miasto, wzdłuż i wszerz. Uczestni-
czyliśmy w warsztatach NASA, byliśmy 
też nad wodospadem Niagara – opo-
wiada Alicja Ścierska, jedna z „Odyseu-
szek”. Skończył się wyjazd, ale marzenia 
nadal trwają. W ślad za przebojową gru-
pą chcą iść również następne roczniki. 
A i tegoroczni „Odyseusze” deklarują, 
że nie składają broni. W końcu, w świa-
towym rankingu, można przesunąć się 
jeszcze kilka miejsc wyżej…  MI

odyseja umysłu, czyLi dziesiąte miejsce w świecie!
Piątoklasiści z lędzińskiej Szkoły Podstawowej nr 3 wygrali ogólnokrajowy konkurs „Odyseja Umysłu”. Uczniowie uzyskali 
prawo do reprezentowania Polski na światowych finałach konkursu w Stanach Zjednoczonych; jednak na ten cel musieli uzbierać 
70 tysięcy złotych i potrzebowali sponsorów. Udało się. Pojechali. Dla młodych mieszkańców Lędzin nie była to jednak tylko 
wycieczka. W Michigan byli dzielni i zajęli dziesiąte miejsce. Czy uznają swój występ za sukces?

DZIAŁO SIę

Misja – książka! to ogólnopolski tur-
niej literacki, w którym kilkuosobowe 
zespoły uczniów szkół ponadpodsta-
wowych współzawodniczą ze sobą w 
tworzeniu własnej książki! 

Młodzi autorzy, z pomocą i wspar-
ciem nauczyciela – opiekuna drużyny, 
piszą opowiadania i projektują książkę 
od pierwszej do ostatniej strony w in-
teligentnym systemie wydawniczym 
Ridero.

Natalia Bierut, Karolina Sielski, An-
gelika Żurek, Patrycja Stolorz, Julia So-
cha, Martyna Faltus, Emilia Płonka oraz 
Zuzanna Palka – to autorki opowiadania, 
które wzięły udział w konkursie.

Zgłoszono 870 zbiorów opowiadań, 
uczennice gimnazjum zajęły miejsce w 
pierwszej setce, niestety to nie wystar-
czyło, żeby zakwalifikować się do ścisłe-
go finału, jednak dzięki życzliwości pani 
dyrektor – Anny Pikuły i Rady Rodzi-

ców przy Gimnazjum nr 1 książka zosta-
ła wydana w nakładzie 25 egzemplarzy, 
które zostały podarowane bibliotece 
szkolnej, bibliotece miejskiej, władzom 
miasta i uczestniczkom konkursu.

misja – KsiążKa! 
„czas na Bohatera”GaLa aBsoLwentów

Najlepszymi uczniami w mieście okazali się:
 Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Śmiłowska z Gimna-

zjum nr 1, która osiągnęła średnią ocen – 5,83. W nagrodę 
otrzymała Laptopa.

 Drugie miejsce zajęła Karolina Sielski z Gimnazjum nr 1, 
która uzyskała średnią ocen – 5,78. W nagrodę otrzymała 
tablet.

 Trzecie miejsce ex aequo zajęli Patrycja Stolorz z Gim-
nazjum nr 1 oraz Oliwia Kściuczyk z Gimnazjum nr 2 , które 
osiągnęły średnią ocen – 5,72. W nagrodę otrzymały aparat 
fotograficzny.

Wyróżniona została także uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lędzinach Paulina Borys, która została laureatką Wo-
jewódzkiego Konkursu z języka polskiego.

Nagrody dla najlepszych uczniów ufundował Urząd Mia-
sta Lędziny.

Uroczystość uświetniona została występem artystycznym 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, którzy zo-
stali finalistami “Odyseji Umysłu” oraz występ Chóru  który 
również działa przy Szkole Podstawowej nr 3. Ostatnim ele-
mentem części artystycznej był występ Zespołu “Moderato”, 
który tworzą uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 2 w Lędzinach.  

DM

21 czerwca na Sali Widowiskowo – Kinowej „Piast” odbyła się doroczna 
Gala Absolwentów. Najlepsi uczniowie lędzińskich gimnazjów i Powiatowego 
Zespołu Szkół zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez Burmistrz Miasta Lędziny.
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Zaśmiecanie jest wykroczeniem, zagro-
żonym karą grzywny nawet do 5000 
złotych oraz wiąże się z obowiązkiem 
posprzątania, czyli naprawienia szkody. 
Ma także inny negatywny aspekt, któ-
ry rzutuje na całą społeczność. Przede 
wszystkim buduje wizerunek danego 
miejsca i jego mieszkańców oraz nega-
tywnie wpływa na naturalne środowisko, 
tym samym przyszłość naszych dzieci. 
O tym, że zaśmiecony teren wygląda 
nieestetycznie a wyrzucone w nim sterty 
śmieci stwarzają zagrożenie ekologiczne 
wiedzą wszyscy, ale jak pokazuje rzeczy-
wistość nie wszyscy się do tego stosują. 
Apelujemy do wszystkich mieszkańców 
Gminy Lędziny o dbanie i niezaśmieca-
nie środowiska.

straż miejska 
w Lędzinach apeluje  

do wszystkich 
mieszkańców aby dbać 

o środowisko, które 
jest naszym wspólnym 

dobrem – dobrem 
bezcennym.

Osiągnięcia 2015/2016: finalista Olim-
piady Historycznej (specjalizacja: hi-
storia XIX wieku) 

Osiągnięcia 2016/2017: laureat X 
miejsca Olimpiady Wiedzy Historycz-
nej (specjalizacja: historia nowożytna), 
laureat VI miejsca Olimpiady Wiedzy 
o Społeczeństwie, finalista Olimpiady 
Wiedzy O III RP 

Nagrody: zaproszenie europosła 
Jana Olbrachta do Parlamentu Eu-
ropejskiego w Brukseli, zaproszenie 
europosła Michała Marusika do Stras-
burga, list gratulacyjny prorektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja 
Mani oraz zaproszenie na wydział hi-
storyczny Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, nagrody rzeczowe w postaci ksią-
żek i przedmiotów użytku codziennego 
europosłów

Dzięki wysokim osiągnięciom Ad-
rian ma wstęp wolny (indeks) na kie-
runki studiów związanych z historią na 
polskich uniwersytetach, maksymalną 
ilość punktów z przedmiotu historia 
na maturze oraz prawo do ubiegania 

się o stypendium rektora dla olimpij-
czyków Adrian ma również ambitne 
plany na przyszłość związane z hi-
storią, mianowicie udział w kolejnych 
olimpiadach w III klasie liceum, od-
powiednie przygotowanie do matu-
ry,  studiowanie historii oraz prawa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim

Zapytany o genezę zainteresowań hi-
storycznych, Adrian odpowiada: „-nie-
malże od początku interesowałem się 
historią. Jako dziecko lubiłem oglądać 
animowane filmy historyczne. Zawsze 
czerpałem sporo przyjemności z lekcji 
historii w szkole podstawowej i gim-
nazjum. Swoje zainteresowania jednak 
rozwinąłem dopiero na przełomie gim-
nazjum i liceum. Wówczas zacząłem 
czytać mnóstwo książek historycznych 
i tekstów źródłowych, które okazały się 
pomocne w zmaganiach olimpijskich. „

Aktualne zajęcia: poszerzanie wiedzy 
nt. prawa ustrojowego Unii Europej-
skiej, prawa konstytucyjnego państw 
świata, translacja tekstów antycznych 
zapisanych w łacinie.

adrian  waGstyL 
– potrójny 
oLimpijczyK  
z Lędzin
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Piątym turniejem (w Chełmie Śląskim) 
Międzygminnej Ligi Szachowej zakoń-
czyła się rywalizacja szkolnych szachi-
stów z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Ostatecznie, w klasyfikacji generalnej, 
SP1 w Lędzinach zajęła trzecie miejsce. 
Rywalizację gimnazjów wygrało G2 
w Lędzinach, o włos wyprzedzając na 
finiszu szkoły z Bierunia i Imielina.

12 czerwca, na zakończenie roku 
szkolnego odbył się także turniej Miej-
skiego Ośrodka Kultury. W dziewię-
ciorundowej rozgrywce najlepsi oka-
zali się: Sebastian Smoleń, Wojciech 
Maślanka i Szymon Samek. MI

szachy  
przedwaKacyjne

Zawodniczki KSB Lędziny, Emilia 
Warelis i Ewa Sikora znalazły się na 
liście powołań do kadry Śląska na 
turniej półfinałowy Mistrzostw Pol-
ski Kadr Wojewódzkich Młodziczek 
do lat 13 - Puchar Kazimierza Gór-
skiego.

Kadra trzynastolatek, w której 
zagrała Emilia Warelis zajęła trze-
cie w rozgrywanym w dniach 10-11 
czerwca turnieju we Włocławku. 
Warto dodać, że Ewa Sikora, która 
znajdowała się na liście rezerwowej 
tego turnieju, będzie miała okazję 
zaprezentować swoje umiejętności 
na obozie Letniej Akademii Młodych 
Orłów 2017 - gdzie otrzymała powo-
łanie z Polskiego Związku Piłki Noż-
nej.  MI

LędzinianKi - reprezentantKi

Sport walki jako dodatek do piłki noż-
nej? Wbrew pozorom takie połączenie 
jest całkiem popularne. Zlatan Ibrahi-
movic zawdzięcza swe akrobatyczne 
gole ćwiczeniu taekwondo. Inni piłka-
rze trenowali również ju–jitsu. Właśnie 
tą drogą idą młodzi piłkarze KSB Lę-
dziny.

– Zajęcia ju–jitsu mają pomóc na-
szym piłkarzom w usprawnieniu or-
ganizmu. Dodatkowe ćwiczenia z gim-
nastyki sprawiają, że nasi zawodnicy 
usprawniają się rocznie o 10–15%. To 
jest model zaczerpnięty z systemów 
niemieckiego i holenderskiego, gdzie 
również wprowadza się podobne 
zajęcia raz w tygodniu. Trenerzy pił-
karscy nie są przygotowani do zajęć 
ogólnorozwojowych. Trenerka ju–jitsu 
ułatwia nam pracę i dzięki niej za-
wodnik będzie zwrotniejszy i nauczy 
się prawidłowo i bezurazowo upadać 
– tłumaczy Krzysztof Berger, prezes 
KSB Lędziny.

– Sporty walki są bardzo przy-
datne. Ostatnio światowe kluby po-
kazują, że połączenie piłki nożnej 
ze sztukami walki daje bardzo fajne 
efekty, zwłaszcza na meczach, gdzie 
jest wiele upadków – mówi Joanna 
Poradzisz–Krupa, prowadząca zaję-
cia z ju–jitsu. Czy takie zajęcia nie 

wzmogą zbyt wielkiej agresji? Czy 
piłkarze nie będą w przyszłości do-
stawać więcej czerwonych kartek? 
Prezes Berger uspokaja. – Agre-
sja jest potrzebna w tej grze, ale to 
bardziej kierunkowanie w stronę 

boiskowego wyrachowania, nie zaś 
czystej brutalności.

Prezes i trenerka zgodnie podkre-
ślają, że zajęcia z jednej strony są 
oparte na zabawie, ale z drugiej wy-
pracowują dyscyplinę wśród futboli-

stów. Projekt póki co jest dodatkiem 
do grania w piłkę nożną, jednak klub 
nie wyklucza rozwoju sekcji ju–jit-
su. Być może już wkrótce lędzińscy 
zawodnicy pokażą się na zawodach 
również w tej dyscyplinie. Jeśli zaś 

pokochają sztuki walki to nikt nie 
będzie naciskał na pozostanie przy 
futbolu. – Po to urozmaicamy zajęcia, 
aby wybadać naturalne predyspozy-
cje naszych zawodników – kończy 
Berger.   MI

ju–jitsu… dLa harmonijneGo rozwoju

NA SPORTOWO

ŚWIeTNy BeNIAMINeK
Pierwsza drużyna MKS Lędziny po awansie do IV 
ligi z klasy okręgowej zaliczyła znakomity sezon. 
Lędzinianie aż siedemnaście razy zwyciężali, od-
nieśli siedem remisów i dziesięciokrotnie schodzili 
z boiska pokonani. Strzelili przy tym 55 goli, tra-
cąc 38. Najskuteczniejszym piłkarzem był Kamil 
Uniejewski, który trzynaście razy znajdował dro-
gę do bramki rywala.

PuCHAROWA PRZyGODA
MKS bardzo długo walczył na dwóch frontach, 
nieźle radząc sobie również w rozgrywkach Pu-
charu Polski. Nasi futboliści przeszli skutecznie 
pięć etapów pucharu, po drodze broniąc Pucha-

ru Polski Podokręgu Tychy. Za mocny okazał się 
dopiero 14 czerwca GKS Radziechowy-Wieprz, 
w ćwierćfinale rywalizacji na szczeblu śląskim.

ZMIANy I PRZyGOTOWANIA
Jeszcze przed końcem rundy wiosennej, 31 maja, 
dotychczasowy trener MKS Lędziny Sebastian 
Idczak rozwiązał z klubem umowę za porozumie-
niem stron. To właśnie za jego niemal dwuletniej 
kadencji zespół awansował do IV ligi. Posadę 
trenera objął Łukasz Jagoda, ostatnio związany 
z Sosnowianką Stanisław Dolny. Znanych jest już 
kilku sparingpartnerów lędzinian. Podczas letnich 
przygotowań (początek w połowie lipca) MKS 
zagra z Górnikiem Libiąż, Unią Oświęcim, Hut-

nikiem Nowa Huta, JUWe Jaroszowice, Brzeziną 
Osiek i Sokołem Wola. Letnia przerwa będzie też 
czasem, w którym wykrystalizuje się skład na 
nowy sezon.

ReZeRWy – ReAKTyWACJA
Miniony sezon przyniósł – po kilku latach prze-
rwy – zgłoszenie do rozgrywek B-klasy drużyny 
rezerw MKS Lędziny. Po bardzo dobrej run-
dzie jesiennej, przyszła nieco słabsza wiosenna 
i zespół zakończył sezon w środku tabeli tyskiej 
klasy B. W szeregach MKS II pojawiło się jed-
nak wielu nowych zawodników, którzy być może 
kiedyś będą stanowić o sile piłkarskiej pierwszej 
drużyny.  MI

Lędzińskie drużyny piłkarskie zakończyły rundę wiosenną Piąte miejsce seniorskiej jedenastki 
na finiszu rywalizacji śmiało można uznać za sukces sportowy. Już wkrótce rozpoczną się 
przygotowania do rozgrywek w sezonie 2017/2018.

piłKarze mKs zaKończyLi sezon
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Składniki:
BiSzkopt: 
= 4 jajka 
= 1 szklanka cukru 
= 1 szklanka mąki tortowej 
= 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
naStępnie: 
= 2 puszki mandarynek 
= 2 szklanki soku pomarańczowego 
= 2 budynie waniliowe (po 40g) 
=  2 opakowania herbatników  

czekoladowych („Petitki”)
= 4 opakowania Śmietan-fix 
=  1/2 litra śmietanki 30% „Łaciatej”  

do deserów
= 3 łyżki cukru pudru 
Jak przyrządzić:
Biszkopt upiec w dużej prostokątnej 
formie, wystudzić, zdjąć skórkę 
(wierzch), nasączyć(woda + sok z cytryny + cukier). Na biszkopcie ułożyć 
odsączone mandarynki. 
Z soku od mandarynek i 2 szkl. soku pomarańczowego ugotować budyń 
(sok z mandarynek i 1 1/2 szkl. soku pomarańczowego zagotować, 
w 1/2 szkl.soku rozpuścić 2 budynie, wlać na gotujący się sok, mieszać.) 
Gorący budyń wyłożyć na ciasto z mandarynkami. 
Śmietankę ubić z cukrem pudrem i śmietan-fixami. Wyłożyć na budyń. 
Na wierzchu ciasta układać herbatniki w szachownicę. 
potrzeBne przyBory:
duża, prostokątna forma, rondel, miska, mikser 

Uwagi:
Ciasto jest najlepsze następnego dnia, gdy herbatniki nasiąkną kremem, 
wówczas dobrze się kroi. 
Życzę smacznego. 

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.

ciasto szachownica  
pani władysławy KuLawiK

wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

redaktorzy: 
Marcin Iciek

projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
druk: Polskapresse Sosnowiec

kontakt:  
promocja@ledziny.pl

poziomo
1.  III Macedoński zwany też Wielkim
7.  Wyposażenie sali lekcyjnej
8.  Al, mafioso
9.  Do smarowania kanapek
11.  Terabajt
12.  Ubranko dla niemowlaka
15.  Agencja wywiadowcza w USA
16.  Mija bezpowrotnie
17.  Zwierzchnik, przełożony
19.   Wieś w województwie kujawsko-

pomorskim
20.  Oznaczenie rozmiaru ubrania
pionowo
1.   Powtarzający zaprogramowane 

czynności
2.  Stefan, tenisista szwedzki
3.  Duża pajda chleba
4.  Witamina B3
5.  Załoga
6.  Pracownik administracji państwowej
10.  Wyróżnienie sylaby w wyrazie
12.  Wykluło się z jajka
13.  Imię Ratzingera
14.  Muza lub model samochodu
18.  Gwiżdżący ptak

władysława Kulawik

redaktor naczelny
Daria Mikiciuk 

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w sali Wido-
wiskowo Kinowej Piast w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, 
odbyło się spotkanie z firmą Węglokoks w sprawie możliwości 
przyłączenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejo-
nie dzielnicy Hołdunów i Kolonia Piast do sieci ciepłowniczej.

Ciepło Systemowe codziennie ogrzewa ponad 15 mln Po-
laków. To całkowicie bezpieczny produkt, zapewniający cie-
pło i ciepłą wodę, dostarczany do budynków przez systemy 

miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo ogrzewanie 
w pracy i w domu, które nie wymagają praktycznie żadnego 
zaangażowania ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to 
bezobsługowe, ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez cały 
rok. 

Ciepło systemowe jest zielonym, ekologicznym ciepłem – 
dzięki wysokim normom, związanym z produkcją i dostawą cie-
pła, ogrzewanie to jest przyjazne dla środowiska naturalnego. 

Wstępny plan budowy sieci ciepłowniczej w naszym mieście 
składa się z trzech etapów, i obejmuje zakres czasowy na lata 
2018-2021 

Aktualny etap obejmuje Składanie wniosków przyłączenio-
wych do 31.07.2017 na adres: Węglokoks Energia NSE, ul. Mi-
ckiewicza 2  32-620 Brzeszcze.

(Wniosek do pobrania na stronie www.ledziny.pl)
DM

ciepło systemowe w Lędzinach 
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LęDZINy TeRAZ

Gminny Informacyjny System SMS Lędziny
Miasto Lędziny zaprasza do bezpłatnego zarejestrowania się w SMS-owym Systemie 
Powiadamiania Mieszkańców. 
Dzięki rejestracji w systemie będą Państwo mogli otrzymywać informacje o:
- wydarzeniach kulturalnych
- niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych
- sprawach finansowych i płatnościach podatków lokalnych
- utrudnieniach na drogach
Formularz rejestracyjny pobrać można w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta lub na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

ZaPraSZaMy do beZPłatnego 
ZaPiSu w eLektronicZnyM 

kataLogu firM: 
„LęDzIńScy PrzeDSIębIorcy”

Zachęcamy wszystkich lędzińskich przedsiębiorców 
do zamieszczenia danych kontaktowych swojej 

firmy w katalogu firm znajdującym się na stronie 
internetowej urzędu naszego miasta.

Aby dopisać się do naszej bazy danych należy pobrać for-
mularz, wypełnić go i odesłać na adres mailowy: promocja@
ledziny.pl.

Każda branża ma swoją oddzielną zakładkę, co umożliwia 
Mieszkańcom błyskawiczne poruszanie się po katalogu.

Katalog jest otwarty dla wszystkich firm z siedzibą w Lędzinach, 
które chcą dokonać w nim bezpłAtnego wpisu.

Zapraszamy do współpracy.

Urząd Stanu Cywilnego prosi o zgłaszanie par małżeńskich,
które w 2017 r. obchodzą 50, 60, 65 i 70 rocznicę ślubu oraz 90 i 95 urodziny.

Tel. 32 216 65 11, wew. 116.

O G Ł O S Z E N I E

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018
Urząd Miasta Lędziny – Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż  od 
01 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze 
strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce Edukacja/Stypendia szkolne,  
gdzie dostępny jest również Regulamin udzielania pomocy materialnej).
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–
wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe, które zgodnie z art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć 
514,00 zł. netto na osobę w rodzinie. 
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca 
składania wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich 
dochodów rodziny, np.:
=  zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia; 
=  odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości 

świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
=  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości 

ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
=  w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie 

o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów, 
=  zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich 

świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),

=  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek 
dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

=  dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, 
ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)

=  każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje 
się rodzina.

Wnioski wraz z potwierdzonymi załącznikami należy składać  w Wydziale Oświaty…
(I piętro, pokój 109) codziennie w godzinach pracy Urzędu

w terminie do dnia 15 września 2017r.
Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.

Dyrekcja Miejskiego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 

informuje 

o zakończonym postępowaniu konkursowym, 
organizowanym przez Śląski Oddział Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w Katowicach doty-
czącym leczenia stomatologicznego w wyniku 
,którego kontrakt uzyskały wszystkie poradnie 
stomatologiczne lędzińskiego zakładu. Konkurs 
ogłoszony przez NFZ gwarantuje bezpłatny do-
stęp do gwarantowanych świadczeń stomato-
logicznych wszystkim osobom ubezpieczony. 

Miejski zoz zgłosił do rywalizacji z prywatnymi 
i niepublicznymi podmiotami swoje trzy po-
radnie stomatologiczne w Przychodni Nr 1 przy 
ul. Fredry 17, Przychodni nr 2 ul. Asnyka 2 oraz 
Przychodni Specjalistycznej. 

Jak poinformował nas Dyrektor MZOZ Andrzej 
Furczyk 30 czerwca ogłoszono wyniki zakoń-
czonego postępowania konkursowego dla gmi-
ny Lędziny z których wynika iż wszystkie miej-
skie poradnie stomatologiczne będą świadczyły 
bezpłatne usługi zdrowotne w ramach kontrak-
tu z NFZ. A zawarte umowy na leczenie będą 
obowiązywać przez najbliższe 5 lat tj. do 2022 
roku podkreślił Dyrektor MZOZ.


