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Budowa węzła drogowego „Olszyce” coraz bliżej
Od co najmniej dwóch kadencji mówiło się w Lędzinach o budowie węzła drogowego na Zamościu. Ale wszystkie wcześniejsze działania kończyły się
niepowodzeniem. Dopiero na początku tej kadencji sprawa zaczęła nabierać realnego kształtu i procedura związana z budową węzła ruszyła od nowa. Już
w styczniu 2015 r. burmistrz Krystyna Wróbel wystąpiła z inicjatywą podjęcia konkretnych działań mających na celu uzyskanie zgody Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę tej inwestycji drogowej.

Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel z Maciejem Madejakiem
Wiceprezesem Goodman Delta Logistics (Poland).

Na wiosnę 2015 r. w warszawskiej centrali GDDKiA uzgodnione zostało rozwiązanie, które odpowiadało wszystkim
stronom biorącym udział w tym przedsięwzięciu: Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, inwestorowi oraz
naszemu miastu. Wtedy też rozpoczął się
żmudny i czasochłonny proces gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Wszystkie działania, które miały na celu opracowanie odpowiednich planów, uzyskanie

odpowiednich zgód i opinii są już za nami.
W ich efekcie Gmina Lędziny w czerwcu
2017 r. podpisała umowę z inwestorem
– firmą Goodman Delta Logistics z siedzibą w Warszawie, a we wrześniu – porozumienie ze Skarbem Państwa – Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
Przedmiotem zawartych porozumień
było ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę węzła

Na zdjęciu od prawej Z-ca Dyrektora Oddziału GDDKiA Marek Niełacny,
Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel,Z-ca Dyrektora Oddziału GDDKiA Łukasz Urych.

drogowego „Olszyce” w ciągu drogi
ekspresowej S1 na skrzyżowaniu z drogą
powiatową ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach.
Do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek Burmistrza Miasta Lędziny w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla zadania pn.: Budowa węzła drogowego „Olszyce” w ciągu drogi krajowej
S1 na skrzyżowaniu z droga powiatową

ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach. Pozytywna decyzja wojewody umożliwi
rozpoczęcie dalszych procedur i prac
inwestycyjnych. Ich zakres jest bardzo
szeroki i obejmie branże: drogową, mostową, elektroenergetyczną i gospodarowania zielenią.
Inwestycja zaplanowana w Lędzinach,
jest przykładem współpracy Skarbu
Państwa, samorządu oraz inwestora prywatnego. Gmina Lędziny jest inicjatorem

budowy węzła drogowego „Olszyce”.
W jej imieniu wszystkie prace wykona
i sfinansuje firma Goodman Delta Logistics, która udzieliła już miastu pełnego
zabezpieczenia finansowego zaprojektowanej budowy.
Finalizuje się nie tylko rozpoczęcie budowy węzła drogowego na Zamościu, ale
również centrum logistycznego w jego
pobliżu. To szansa na nowe miejsca pracy
i rozwój naszego miasta.

Oddano już 6,2 mln Spółce Górniczej
6 październiku tego roku gmina Lędziny dokonała kolejnego zwrotu spółce górniczej
wcześniej pobranego podatku od nieruchomości za lata 1998–2002 w wysokości
481 061,00 zł.
To kolejne należności, które oddaliśmy górnictwu. Łącznie w tej kadencji zwróciliśmy już spółce górniczej
niebagatelną kwotę, bo aż 6,2 mln
zł. Przypomnijmy, że na początku tej
kadencji zobowiązania Lędzin wobec podmiotu górniczego wynosiły
13,7 mln zł. Tyle podatku, w latach
2005–2010, spółka górnicza zapłaciła miastu, ale ze względu na zmianę
interpretacji przepisów jak i wyroków
sądowych gmina zmuszona jest teraz
te pieniądze zwracać.

U źródła tego problemu nie leży
zmieniające się prawo, ponieważ jest
ono cały czas takie samo, ale zmieniająca się w czasie wykładnia tego prawa.
Niestety spółki górnicze, które też nie
są niczemu winne, nie mogą umorzyć
gminom kwot do zwrotu, bo nie byłoby
to zgodne z prawem.
Ta forma zadłużenia gmin górniczych,
jest dla wielu z nich poważnym zagrożeniem. Przekroczenie wskaźników
ostrożnościowych w ich budżetach, będzie równoznaczne z wdrożeniem pro-

gramów naprawczych oraz zablokowaniem procesu inwestycyjnego i brakiem
możliwości absorpcji środków unijnych.
Nie można udawać, że tego zadłużenia
nie ma. Każdy odpowiedzialnie myślący
o finansach publicznych burmistrz, musi
to ryzyko uwzględniać.
Staramy się, aby mieszkańcy nie odczuwali zbytnio tych problemów. – mówi
burmistrz Krystyna Wróbel. Inwestycje
w Lędzinach są cały czas realizowane,
nawet te, na które mieszkańcy czekali
wiele lat. Chcielibyśmy ich wykonywać

jeszcze więcej. Tak żeby jak najwięcej
słusznych oczekiwań mieszkańców
spełnić. Nasze możliwości finansowe

są jednak ograniczone między innymi
koniecznością oddania pieniędzy spółce górniczej. – dodaje burmistrz.

lędziny teraz

Inwestycje powiatowe współfinansowane
za pieniądze Gminy Lędziny
Gmina Lędziny w latach 2006 – 2017 dofinansowała inwestycje powiatowe na kwotę 5 138 180,12 zł. Dodatkowo Rada Miasta w sierpniu tego
roku wyraziła zgodę na dotację remontu drogi powiatowej ul. Wygody w 2018 r. na kwotę 300 tys. zł.
Dla mieszkańców ważne jest, aby drogi i chodniki były utrzymywane w należytym stanie. Takie głosy
dominują podczas spotkań z radnymi czy burmistrzem. Gmina realizuje własne inwestycje jak i współfinansuje inwestycje powiatowe, aby poprawić infrastrukturę drogową bez względu na to kto jest właścicielem i kto zarządza drogą czy chodnikiem
W Lędzinach bardzo dużo już zostało zrobione w celu poprawy infrastruktury na drogach gminnych. Na remonty niektórych dróg czy oświetlenia mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Bardzo wiele
jest jeszcze do zrobienia. – mówi burmistrz Krystyna Wróbel. Niestety możliwości finansowe miasta nie pozwalają na szerszy zakres prac. Wiem, że mieszkańcy oczekując przez wiele la na remonty
dróg i chodników denerwują się i mają poczucie, że są pomijani w inwestycjach. Ale skala zaniechań
jest tak duża, że nie udało się naprawić wszystkich w ciągu ostatnich trzech lat. Wspólnie z radnymi
staramy się na ten cel przeznaczać maksymalne środki. Efekty widać i zapewniam, że prace na
innych drogach gminnych będą także wykonywane. Na to wszystko potrzeba jednak czasu. Tym
bardziej, że miasto niemałe środki dokłada do dróg powiatowych.
Poniższa tabela i wykres pokazuje ile miasto dokładało do dróg powiatowych w kolejnych kadencjach. Dane te zawierają także kwotę dotacji przewidzianą na remont ul. Wygody w 2018 r.
Okres
2006–2010
2011–2014
2015–2018*
Razem:

Łączna kwota na remonty dróg, którą gmina Lędziny przekazała do
powiatu.
1 076 997,99 zł
1 925 000,00 zł
2 436 182,13 zł
5 438 180,12 zł

* – suma uwzględnia także kwotę 300 000 zł zaplanowaną na rok 2018.

Jak wynika z danych pomoc gminy dla powiatu przy remontowaniu dróg stale wzrasta. Największe
nakłady na ten cel Lędziny poniosły w obecnej kadencji. Efekty prac modernizacyjnych dróg i chodników
są widoczne. Dostrzegają je nie tylko mieszkańcy, ale co również bardzo cieszy, goście, którzy odwiedzają
nasze miasto.
W trakcie obecnej kadencji prace remontowe prowadzone przez powiat na terenie Lędzin były
współfinansowane przez gminę.
Rok

Kwota na remont
przekazana powiatowi
przez gminę

Prace remontowe prowadzone przez powiat

2018*

Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody w Lędzinach z zastosowaniem
„cichych asfaltów”

300 000,00 zł

2017

Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg
powiatowych 5094S, ul. Lipowa (Szenwalda) i 5921S ul. Goławieckiej w Lędzinach

336 182,13 zł

2016

Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem
„cichych asfaltów” wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul.
Ułańskiej w Lędzinach

300 000,00 zł

Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murcowskiej i ul. Gwarków wraz
z budową ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5914S w Lędzinach z zastosowaniem
„cichych asfaltów”

1 127 801,71 zł

Budowa krawężników chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5916S, ul. Ułańskiej
w Lędzinach

372 198,29 zł

2015

Pieniądze przekazane przez Gminę Lędziny na remonty dróg powiatowych

Razem:

2 436 182,13 zł

* – kwota 300 000 zł zaplanowaną na rok 2018.
Do niektórych prac modernizujących infrastrukturę drogową prowadzonych przez Gminę Lędziny
dokładał się powiat.
Rok
2017
2016

Kwota na remont
przekazana gminie
przez powiat

Prace remontowe prowadzone przez gminę
Przebudowa drogi gminnej 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego ul. Miła
w Lędzinach
Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego w Lędzinach
Razem:

230 000,00 zł
368 526,96 zł
598 526,96 zł

Jakie będzie stanowisko powiatu w sprawie ul. Zamoście?
Zgodnie z „Ustawą o drogach publicznych” drogi niezaliczone do żadnej
z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są
drogami wewnętrznymi. A wtedy, zgodnie z ustawą, ich przebudową, remontem,
utrzymaniem, ochroną, oznakowaniem i zarządzaniem powinien się zająć
zarządca terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku
– właściciel tego terenu.
Właścicielem zdecydowanej większości gruntu pod drogą ul. Zamoście
jest powiat oraz Skarb Państwa, którego reprezentantem jest Starosta
Powiatu. Tak więc zgodnie z „Ustawą o drogach publicznych” powiat
nie tylko może, ale wręcz powinien
– w świetle obowiązującego prawa,
zadbać o należyty stan drogi, która
jest zlokalizowana na gruncie powiatowym.
Oczekiwania powiatu są takie,
aby miasto tę drogę przejęło w formie darowizny. Nie uchylamy się od
jej przejęcia – mówi burmistrz Krystyna Wróbel – pod warunkiem,


że powiat drogę wcześniej wyremontuje, albo przekaże miastu dotację celową na jej remont. Jeszcze
w sierpniu 2017 r. gmina wystąpiła
do powiatu z wnioskiem o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Lędzin celem
wsparcia w kosztach remontu drogi.
Pismo pozostało jednak bez odpowiedzi.
Jak do tej pory władze powiatu
i gminy wspierały się w remontach
dróg. Trzeba przypomnieć, że w tej
kadencji powiat po raz pierwszy
współfinansował dwie gminne inwestycje drogowe. Wierzę w to, że

nasza dobra współpraca w zakresie wspólnej troski o mieszkańców,
o infrastrukturę drogową na terenie Lędzin będzie kontynuowana
– mówi burmistrz.. Gmina dołożyła
do inwestycji powiatowych ponad 5
mln zł, zaś Rada Miasta dodatkowo
przeznaczyła 300 000 zł na remont
powiatowej drogi Wygody w 2018 r.
Samorządy tworzą obecnie budżety
na przyszły rok Mam nadzieję, że
powiat zabezpieczy odpowiednie
środki na remont drogi Zamoście,
którą zarządza i za stan której odpowiada. – dodaje burmistrz Krystyna
Wróbel

Część nawierzchni na ul. Zamoście.
comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin
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Prace w budynku „Centrum”
ruszyły pełną parą
Na październikowej sesji radni przeznaczyli 251 tys. zł na przeprowadzenie najpilniejszych prac modernizacyjnych
i dokumentację obiektu, który przypomnijmy – jest gminny, a spółka miejska „Partner” w imieniu Gminy Lędziny nim zarządza.
Od września tego roku budynkiem
„Centrum” zarządza miejska spółka
„Partner”. Prace rozpoczęte w trakcie tygodniowej przerwy technicznej
są cały czas kontynuowane. Do najważniejszych remontów, które zostały
wykonane przez nowego gospodarza
obiektu należała bez wątpienia naprawa cieknącego w 5. miejscach dachu.
Obecnie hala sportowa nie jest już zalewana i można myśleć o cyklinowaniu
i malowaniu parkietu. Na dachu zamontowano również 7. odpowietrzników do kanalizacji sanitarnej. Zostały
również załatanie uciążliwe dla mieszkańców dziury na parkingu przed budynkiem.
Nie ma co ukrywać, że wiele troski
wymaga również cała instalacja związana z funkcjonowaniem basenu. Wymieniono łożyska w pompach głównych zasilających nieckę basenową.
W saunie mokrej naprawiono parownik oraz pompę do podawania środka
zapachowego. Prawidłowo funkcjonuje również naprawiony system czujnika temperatury sauny. Dzięki temu
w saunie mokrej zwiększyła się intensywność podawania pary. W pomieszczeniach saun wymieniono oświetlenie. Nowe są także prysznice.
Stale poprawiane są warunki korzystania z urządzeń „Centrum”.
Użytkowników basenu ucieszy za-

pewne naprawa wentylatora w przebieralni damskiej oraz suszarek do
włosów. Naprawiono również zamki
w szafkach w przebieralniach męskich i damskich.
Sprawny jest już zegar basenowy,
który uległ awarii. Naprawiono również system rozliczania wejść i wyjść
na basen, a także przeprowadzono reinstalację systemu informatycznego.
Stale poprawiane są warunki pracy. Zakupiono obrotową przystawkę
myjącą do profesjonalnej myjki ciśnieniowej firmy Karcher oraz drabiny,
które ułatwiają sprzątanie. Wykonano
również nowy punkt zasilania w wodę
i energię elektryczną dla myjki ciśnieniowej na terenie basenu. Pozwoli to
na wykonywanie prac porządkowych,
przy częściowym wyłączeniu basenu,
w pomieszczeniach saun. Wykonano
instrukcje stanowiskowe, dokonano
doboru środków ochrony osobistej
dla pracowników oraz sporządzono
karty charakterystyki dla chemii basenowej zgodnie z zaleceniami BHP.
Planowany jest zakup akumulatorowej szorowarki wraz z pełnym oprzyrządowaniem.
Zgodnie z sugestiami użytkowników
budynku „Centrum”, zapewniono profesjonalną ochronę, co powinno zapobiec dewastacji pomieszczeń ogólnodostępnych.

Hala sportowa w budynku Centrum przed cyklinowaniem

Wymiana piecy – gmina Lędziny
wychodzi naprzeciw mieszkańcom
Uchwałą z dnia 7 kwietnia 2017 r
Sejmik Województwa Śląskiego
zadecydował o wprowadzeniu na
obszarze województwa śląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z nimi do roku
2023 powinny zostać wymienione
wszystkie kotły na paliwo stałe starsze niż 5 lat a do roku 2025 młodsze
niż 5 lat niespałniające wymogów
uchwały antysmogowej.
Dodatkowo uchwała wprowadza
zakaz stosowania mułów i flotokoncentraów. Niestety w ślad za ograniczeniami nie pojawiły się żadne środki
finansowe na realizację zadań związanych z wymianą przestarzałych kotłów
węglowych.
W maju bieżącego roku Zarząd Powiatu bieruńsko–lędzińskiego zdecydował o wsparciu mieszkańców powiatu
w walce ze smogiem poprzez udzielenie
gminom pomocy finansowej w wysokości 1 000 zł brutto do wymiany kotła na
kocioł spełniający wymagania określone w uchwale antysmogowej. Warun-

kiem udzielenia takiej dotacji jest jednak
uruchomienie przez Gminę własnego
programu ograniczenia niskiej emisji.
Aktualne ceny kotłów węglowych V
klasy to około 12 000 zł, tym samym
propozycja Powiatu stanowi zaledwie
8% wartości pieca. Aby realnie pomóc
mieszkańcom w spełnieniu obowiązku wymiany kotłów dofinansowanie
(udzielane przez Gminę i Powiat) musiałoby wynosić co najmniej 50%. Jednak
w takim wypadku większość ciężaru finansowego dotacji obciążyłaby budżet
Lędzin. Dlatego Urząd Miasta Lędziny
już w czerwcu zwrócił się do Zarządu
Powiatu o zwiększenie kwoty pomocy
finansowej do wysokości 2 500 zł. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskał
odpowiedzi.
Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina rozważa
możliwość pozyskania środków w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i uruchomienie programu dotacji do wymiany piecy na ekologiczne,
spełniające wymogi uchwały antysmo-

gowej. Aktualnie opracowywane są
dokumenty (aktualizacja Programu gospodarki niskoemisyjnej oraz Program
Ograniczenia Niskiej Emisji), które są
niezbędne aby móc aplikować o pożyczkę z WFOSiGW na realizację tego
zadania.

Pomoc finansowa w wymianie piecy to nie jedyne
działania proekologiczne
w mieście. Lędziny starają
się o realizację programu
dofinansowania montażu
ogniw fotowoltaicznych
oraz aktywnie uczestniczą
w umożliwieniu mieszkańcom podłączenia się
do sieci ciepłowniczej firmy Węglokoks.
O wszystkich działaniach Gminy
będziemy informowali Państwa na bieżąco.


lędziny teraz

inwestycje mias
Ul. Goławiecka łącząca Górki z Goławcem
zakończona – Mieszkańcy czekali 19 lat na
realizacje tak ważnej inwestycji
Gmina Lędziny wspólnie z Powiatem Bieruńsko– Lędzińskim we wrześniu zrealizowała inwestycje infrastrukturalne na terenie Górek i Goławca. W ramach zadania wykonano przebudowę pobocza na ciąg pieszo–rowerowy na
długości 1240,00 mb, przebudowę zjazdów zlokalizowanych w pasie ciągu pieszo–rowerowego oraz wykonanie
odwodnienia (wpusty deszczowe, kanalizacja deszczowa).
Na zdjęciu od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Rudol,
Radny Miasta Aleksander Koziol, Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel
oraz Radny Miasta Tomasz Kostyra

Ul. Zabytkowa
– budowa
hydroforowni
W Lędzinach na ul. Zabytkowej
powstaje hydroforownia. Hydroforownia , czyli zespół urządzeń pompowo–zbiornikowych, który służy
do zasilania w wodę pitną tych odbiorców, którzy są usytuowani poza
zasięgiem ciśnienia sieci ulicznych.
Składa się z zespołu pomp i zbiornika ciśnieniowego wodno–powietrznego. Hydroforownia nie jest uciążliwa dla środowiska, a poziom hałasu
przez nią wytwarzany jest niski, więc
mieszkańcy w ogóle nie odczują
obecności urządzenia. Hydroforownia powstaje w ramach Wieloletniego
Planu Rozwoju i Sieci Modernizacji
Wodociągowej w Gminie Lędziny.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:
Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego
w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda
(obecna Lipowa) i 5921S, ul. Goławiecka w Lędzinach
wyniosły łącznie 2 097 977,75 zł, w tym:
wkład budżetu państwa w ramach programu:
„Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”
wkład Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
wkład Gminy Lędziny
wkład Gminy Bieruń

1 008 647,00 zł
551 419,17 zł
336 182,13 zł
201 729,45 zł

Malowanie ul. Lędzińska 47
Zakończył się remont korytarza parteru i holu wejściowego budynku przy
ul. Lędzińskiej 47. W ramach robót remontowych dokonano odświeżenia powierzchni ścian i sufitów poprzez ich powtórne malowanie. Koszt zadania to
32 277,20 zł

Ul. Wandy – nowy chodnik

ul. Wandy przed rozpoczęciem prac
Trwają prace związane z wykonaniem nowego chodnika na ul. Wandy. Planowany termin zakończenia prac szacuje się do końca listopada.


ul. Wandy w trakcie remontu
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sta lędziny 2017
Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw
na oświetlenie efektywne energetycznie na
ul.Lędzińskiej, ul.Oficerskiej i ul.Pokoju
Zakończono prace związane z budową i wymianą oświetlenia. W ramach inwestycji zrealizowano nowy projekt budowy oświetlenia drogowego, zastosowano oprawy energooszczędne typu Led. Koszt zadania to 388 616,70 zł

Plac Zabaw przy SP1

Plac Tyszki

Na początku października zakończono prace związane z budową nowego Placu Zabaw przy SP1. Inwestycja obejmowała wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, montaż urządzeń wraz z bezpieczną nawierzchnią. Koszt
zadania to 43 998,22 zł

Wykonano II etap prac związanych z inwestycją na placu Tyszki. Prace
obejmowały nasadzenie roślinności . Koszt wykonania to 7 889,49 zł

Ul. Pokoju i Ul. Gwarków
– nowe wiaty przystankowe
Oddane zostały do użytku dwie nowe wiaty przystnkowe zlokalozowane
przy ul. Pokoju i ul. Gwarków. Inwestycja obejmowała wykonanie peronu
przystankowego wraz z fundamentami i montażem wiat przystankowych.
Koszt zadania to 18 110,00 zł

Rachowy – modernizacja placu zabaw
Trwają prace projektowe związane z modernizacją placu zabaw. W ramach projektu zostaną dołożone urządzenia
zabawowe, m.in: bujaki oraz stół do ping-ponga.
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INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY
świadczenia rekompensacyjnego z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla
Od 24 października 2017 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem
24 października 2017 r. Od tego momentu osoby
uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.
Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby
otrzymać rekompensatę uprawniona osoba musi
wypełnić wniosek. (wniosek do pobrania m.in na
stronie www.ledziny.pl , na stronie Ministerstwa
Energii lub firmy górniczej )
Uprawionymi do złożenia wniosku są osoby,
które pracowały w spółkach:
– Tauron Wydobycie
– Lubelski Węgiel Bogdanka,
– Jastrzębska Spółka Węglowa,
– Kompania Węglowa,
– Katowicki Holding Węglowy,
– Kopalnia Kazimierz–Juliusz.
O rekompensatę mogą ubiegać się także
członkowie rodzin górniczych, którzy mają
ustalone prawo do renty po beneficjencie deputatu. Rekompensaty nie uzyskają natomiast
ci, którzy przeszli na emeryturę w momencie,
gdy kopalnie nie przyznawały już deputatów
węglowych.

Do rekompensaty uprawnionych jest łącznie ponad 235 tysięcy emerytów i rencistów górniczych.

Jak złożyć wniosek?
Formularz wniosku możemy pobrać ze strony
Ministerstwa Energii lub firmy górniczej. Dołączona jest do niego także instrukcja wypełnienia.
Następnie wniosek o rekompensatę za utracony deputat należy złożyć w jednym z 38 punktów opublikowanych na stronach internetowych
spółek węglowych. Można to również zrobić na
poczcie (z dopiskiem “Rekompensata” na kopercie) lub przez osobę upoważnioną.
Wniosek składany pocztą powinien posiadać
poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez
gminę – pod warunkiem że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej. Rencista dodatkowo dołącza do
wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień
do pobierania renty.
Wnioski można składać
do 18 listopada.
Deputat to element wynagrodzenia górników
i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec
pracowników kopalń, jednym z warunków umowy
o pracę.

Gmina Lędziny planuje zakupić kompostowniki
– aby mieszkańcy Lędzin byli w tej grupie Polaków,
którzy myślą globalnie i działają lokalnie
Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami nakładają na gminy restrykcyjne wymogi dotyczące odzysku
i recyklingu odpadów biodegradowalnych. W Lędzinach
rocznie zbieranych jest ponad 1 000 ton odpadów zielonych, które kierowane są do instalacji przetwarzania odpadów spółki „Master Odpady i Energia” w Tychach, co
generuje bardzo wysokie koszty.
By uniknąć podwyżki opłat dla mieszkańców konieczne
może okazać się wprowadzenie limitów w odbiorze odpadów
zielonych. Dlatego szukając rozwiązania optymalnego dla
mieszkańców, Gmina Lędziny planuje zakupić kompostowniki
i przekazać zainteresowanym mieszkańcom w użyczenie.
Kompostowanie jest najbardziej przyjazną dla środowiska
formą unieszkodliwiania odpadów zielonych, która pozwoli
zagospodarować trawę i liście bez generowania nadmiernych
kosztów.
Wobec powyższych wyzwań chcemy, aby mieszkańcy Lędzin byli w tej grupie Polaków, którzy myślą globalnie
i działają lokalnie. Chcąc poznać Państwa potrzeby prosimy
o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Punktu Obsługi
Mieszkańca w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny w terminie do
20 listopada 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że ankiety są roznoszone
w ramach odbioru odpadów przez pracowników spółki
EKOREC sp. z o.o. oraz są do pobrania na stronie www.
ledziny.pl
W przypadku pytań, wątpliwości, sugestii w powyższej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny (32) 21 66 511
wew. 125, 127 lub 161, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych.


comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin

numer 7 (167)/listopad 2017

Ul. Lipowa
w Lędzinach
Pragniemy przypomnieć, że została zakończona procedura
zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda w Lędzinach.

Rada Miasta Lędziny na sesji w dniu
31 sierpnia 2017 r. podjęła Uchwałę nr
XLIV/341/17, na mocy której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy „Lucjana Szenwalda” dla drogi publicznej
powiatowej w miejscowości Lędziny
na ulicę „Lipową” (Lipowa). Uchwała
jest już prawomocna i została podjęta
na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia
2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W związku ze zmianą nazwy ulicy
Lucjana Szenwalda na ulicę Lipową
oraz zmianą numeracji porządkowej
– Urząd Miasta sfinansuje tabliczki

z numerem porządkowym nieruchomości dla mieszkańców którzy wyrazili
taką deklarację.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art.
5 powołanej ustawy zmiana nazwy nie
ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową,
pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących
ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
zmiany nazwy dokonanej na podstawie
ustawy są wolne od opłat.
Wszelkie informacje udzielane są
pod numerem telefonu 32/21 66 511
wew. 120, 128.

Trzy nowe aparaty
Holtera w MZOZ

Budżet Obywatelski
2018 - wyniki
Znamy już wyniki głosowania
w tegorocznym budżecie obywatelskim
naszego miasta. Mieszkańcy tym razem postawili na
naszych najmłodszych.
Ostatni etap kolejnej edycji lędzińskiego Budżetu
Obywatelskiego dobiegł końca. Komisja skrutacyjna policzyła głosy oddane przez mieszkańców. Znamy już wyniki
głosowania i projekty, jakie zostały wybrane.
Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą
liczbę głosów:

Okręg nr 1
– Górki-Goławiec

Okręg nr 2 – Lędziny
Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II. Plac zabaw i edukacji leśnej
dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno – Sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Lędzinach.

Okręg nr 3 – Hołdunów

Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach

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

Tabela przedstawiająca Liczbę głosów ważnych
oddanych na poszczególne projekty
Lp.

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych
oddanych na poszczególne
projekty

OKRĘG NR 1 - Górki – Goławiec
1

Rozbudowa placu zabaw oraz
wykończenie boiska w Górkach

24

OKRĘG NR 2 – Lędziny
2

Budowa parku do streetworkoutu

24

Budowa boiska do mini piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy
pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zakupił dla potrzeb pacjentów Poradni Kardiologicznej w Przychodni Specjalistycznej trzy aparaty
Holtera.
Zakupiono dwa aparaty do dwudziestoczterogodzinnej rejestracji zapisu EKG
oraz jeden aparat do rejestracji ciśnienia krwi. Duże zapotrzebowanie na ten rodzaj badań oraz wydłużające się kolejki pacjentów były powodem zakupu w/w
urządzeń . We wrześniu br. Rada Społeczna MZOZ pozytywnie zaopiniowała projekt zakupu zgłoszony przez Dyrekcję MZOZ. Jak poinformował Dyrektor MZOZ
Andrzej Furczyk zakup został zrealizowany w październiku i aparaty już trafiły
do pacjentów. Wartość zakupionych aparatów wyniosła blisko jedenaście tysięcy
złotych i w całości została sfinansowana ze środków własnych MZOZ.

3

Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci
na Góreczce – I etap budowy Kompleksu
Edukacyjno – Sportowego przy ul.
Jagiellońskiej w Lędzinach

838

4

Poprawa warunków życia mieszkańców na
osiedlu PKP

68

5

Ścieżka asfaltowa wokół niecki Zalewu w
Lędzinach

346

6

Budowa placu zabaw na osiedlu Ziemowit

114

OKRĘG NR 3 – Hołdunów
7

Chodnik do kościoła od ul. Mickiewicza

8

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

9

Dzielnicowy plac zabaw i sportu Smardzik

10

Budowa bazy sportowej w dzielnicy
Świniowy

18
788
659
58

Do końca roku Rada Miasta podejmie uchwałę budżetową. Projekty wybrane przez
mieszkańców będą wpisane w budżet miasta na rok 2018, a następnie zrealizowane.
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„aaa ... kOtki dwa ...” – akcja pOduSzka
dla maluSzka w lędzinach
17 Października Burmistrz Miasta wraz z Radnymi zorganizowała akcję pn. „Poduszka dla Maluszka”. W ramach akcji wszystkie dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dzieci z Miejskiego Żłobka otrzymały poduszki do spania i przytulania.

Akcja miała na celu uświadomienie jak ważny jest sen i odpoczynek
w życiu dziecka.
Najodpowiedniejszą porą odpoczynku w ciągu dnia jest poobiedni
sen, przynajmniej godzinny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nie tylko
sprzyja wzmocnieniu organizmu
i regeneracji sił, lecz ma wpływ na
uspokojenie, dobry nastrój dziecka.
Sześciolatki na ogół najchętniej
wypoczywają w ciągu dnia w trakcie spokojnej zabawy czy oglądaniu
ilustracji, książek. Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują snu
i w większości po obiedzie chcą
przytulić głowę do poduszki.
Dziecko w okresie przedszkolnym
powinno spać około 11– 12 godzin.
Przed snem należy mu zaoszczędzić
napięć nerwowych, nadmiernych
przeżyć i wrażeń spowodowanych
np. obejrzanym programem telewizyjnym. Uspokajająco działa treść
opowiadania, czytanego przez jedno z rodziców „na dobranockę”.
Dziecko powinno spać we własnym
łóżku, w pokoju, do którego nie
docierają głośne rozmowy, hałasy,
grające radio czy telewizor, a także
ostre światło. Dzieci uczęszczające do przedszkoli muszą wstawać
wcześniej. Dla uniknięcia rozdrażnienia i pośpiechu powinny wcześniej położyć się do łóżka aby mieć
wystarczającą ilość snu. Dziecko po
całodziennym pobycie w przedszkolu jest spragnione kontaktu z rodzicami. Niezmiernie ważną rzeczą jest,
aby rodzice znaleźli czas na rozmowę z dzieckiem, wspólny spacer czy
zabawę.
Uśmiechy dzieci przytulających
się do poduszek mówią wszystko
– Akcja trafiona w dziesiątkę
życzymy miłego wypoczynku
wszystkim dzieciom.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy wszystkim nauczycielom,
pedagogom i pracownikom oświaty
satysfakcji z wykonywanej pracy,
sukcesów w życiu
zawodowym i prywatnym.
Dziękujemy Państwu za trud
i poświęcenie włożone w edukację
oraz wychowanie
młodzieży szkolnej,
za przewodnictwo w drodze
do zdobywania wiedzy,
odkrywania prawdy
i kształtowania postaw.
Burmistrz Miasta Lędziny
KRYSTYNA WRÓBEL
wraz z Pracownikami Urzędu Miasta
oraz Przewodnicząca Rady Miasta
ELŻBIETA OSTROWSKA
wraz z Radnymi

działania na rzecz najmłodszych
Poduszka dla maluszka i czytanie bajek przedszkolakom to przykłady działań miasta wspierających wszechstronny rozwój najmłodszych lędzinian. tego typu inicjatywy uzupełniają działania miasta na rzecz tworzenia
bazy oświatowej. dzięki przeprowadzonym inwestycjom, wszystkim dzieciom, których rodzice zadeklarowali
wolę objęcia ich pociech opieką przedszkolną, taką możliwość zapewniono. dla nikogo nie zabrakło miejsca.
W tej kadencji w lędzinach powstał pierwszy w powiecie miejski żłobek. drugi nieco mniejszy jest w Bojszowach. Pozostałe gminy naszego powiatu własnego żłobka nie mają.
8
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Dzień Edukacji Narodowej –
nagrody dla pracowników
oświaty
12 paździenika, w restauracji „Słowiańska” odbyło się uroczyste spotkanie
przedstawicieli lędzińskich szkół z Panią Burmistrz Krystyną Wróbel z okazji
Święta Edukacji Narodowej.

Dalsze regulacje płac
w lędzińskiej oświacie
Zgodnie z decyzją rządu premier
Beaty Szydło minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi
2000 złotych brutto. Dzięki trzeciej
w tej kadencji podwyżce płac pracownicy administracji i obsługi w lędzińskich placówkach oświatowych
otrzymali płacę zasadniczą na poziomie co najmniej 2000 zł. Do tego
dochodzą pozostałe składniki płacy.
Te regulacje płacowe były możliwe
dzięki wygospodarowaniu niezbędnych
środków w budżecie miasta. Zgodnie
z intencją Rady Miasta i burmistrz Krystyny Wróbel, podwyżki otrzymali pracownicy administracji i obsługi, których

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel;
Sekretarz Miasta Anna Wiaderny;
Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska; Wiceprzewodniczący
Edward Urbańczyk; Wiceprzewod-

niczacy Zdzisław Rudol; pracownicy
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta:
Iwona Gwóźdź, Grażyna Jarema oraz
dyrektorzy i nauczyciele.
W trakcie spotkania Pani Burmistrz
wręczyła nagrody pieniężne i dyplomy

wynagrodzenie zasadnicze było niższe
niż obecnie obowiązujące ustawowe
wynagrodzenie minimalne. O przydziale
przyznanych środków, tak jak w przypadku poprzedniej podwyżki, zadecydowali dyrektorzy placówek oświatowych.
Do nich należało właściwe rozdysponowanie przyznanych pieniędzy.
Warto przy okazji dodać, że na początku obecnej kadencji występowało
bardzo duże zróżnicowanie płacy zasadniczej pracowników w placówkach
oświatowych zatrudnionych na tych
samych stanowiskach, ale w różnych
jednostkach. Różnice dochodziły nawet do 600 zł. Obecnie te różnice są
niwelowane.

gratulacyjne dla najlepszych pracowników oświaty w naszym mieście.
Wśród nagrodzonych znalazło się 12
nauczycieli oraz 4 dyrektorów szkół.
Łączna kwota przyznanych nagród:
41600 zł.

PRZERWA
NA WSPÓLNE
CZYTANIE
– I W PRZEDSZKOLU
I W URZĘDZIE
Czy warto dzieciom czytać książki?
Oczywiście! Bo czytanie pobudza wyobraźnię, ćwiczy pamięć i umiejętność
koncentrowania uwagi.
4 października Przedszkole przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach odwiedziły Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
i Posłanka na Sejm RP Ewa Kołodziej, by
na głos przeczytać przedszkolakom bajki.
Burmistrz Krystyna Wróbel i Poseł Ewa
Kołodziej czytały dzieciom na głos “Calineczkę” oraz “Katar”.
Dzieci bawiły sie znakomicie. Po wspólnej lekturze otrzymywały w prezencie kolorowe książeczki z ulubionymi bajkami.
Dowiedziały się również dlaczego tak
ważne jest czytanie bajek wspólnie z rodzicami.
Z kolei we wtorek, 24 października to
dzieci z Przedszkola nr 1 w Lędzinach
przyszły do Urzędu Miasta aby posłuchać
bajki czytanej przez Panią Burmistrz.
Po wspólnej lekturze otrzymały w prezencie słodki poczęstunek za co pięknie
podziękowały Pani Burmistrz – wręczając
jej laurkę którą same zrobiły i jesienne
wrzosy.
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dzień małeGO farmera
4 Października odbył się pod Patronatem Burmistrza „Dzień małego Farmera” w gospodarstwie Państwa Anny i tomasza
Nowak przy ul. Ułańskiej. W wydarzeniu wzięły udział przedszkolaki, które dowiedziały się, jak wygląda produkcja
żywności, praca w gospodarstwie oraz jak dbać o zwierzęta hodowlane - nie zabrakło również gier i zabaw z nagrodami.

SezOn lOtOwy 2017
zakOńczOny
30.09.2017 w Lędzinach przy ul. Zakole odbyło się zakończenie sezonu lotowego 2017 Sekcji Lędziny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
W imprezie udział wzięli członkowie sekcji oraz Burmistrz Miasta Krystyna
Wróbel i radni: Hubert Handy oraz Karol Kolny.
W ramach spotkania odbyły się trzy mistrzostwa: 2 na loty gołębi starych oraz
1 na loty gołębi młodych.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
które jest świętem wszystkich
pracowników pomocy społecznej,
składamy Państwu bukiet najpiękniejszych
życzeń oraz przekazujemy wyrazy uznania
za pełną zaangażowania i życzliwości,
profesjonalną pracę na rzecz osób
potrzebujących.
Życzymy każdemu z Państwa, osobistej
i zawodowej satysfakcji oraz realizacji
wszelkich zamierzeń.

pikniki
dożynkowe
w lędzinach
– oGrom starań
ze strony
mieszkańców
– dziękUjemy !
We wrześniu odbyły się w naszym mieście Pikniki dożynkowe,
w które mieszkańcy z poszczególnych rejonów lędzin włożyli dużo
pracy i zaangażowania. Wśród
atrakcji Piknikowo dożynkowych
były pięknie przystrojone przez
mieszkańców wozy rolnicze, dmuchańce dla dzieci, gry i zabawy
z nagrodami które wręczyła Pani
Burmistrz.
Uczestnikom pikników umilał
czas zespół muzyczny a dodatkową atrakcją był np pokaz świetlny.
dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań w organizację tegorocznych pikników dożynkowych, oraz za kultywowanie
tradycji która nas jednoczy.

Burmistrz Miasta Lędziny
KRYSTYNA WRÓBEL
wraz z Pracownikami
Urzędu Miasta
oraz
Przewodnicząca
Rady Miasta
ELŻBIETA OSTROWSKA
wraz z Radnymi
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Festyn Integracyjny w SP2
W dniu 30.09.2017 r na terenach zielonych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach odbył się Festyn Integracyjny. Głównym celem imprezy
była integracja społeczności lokalnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli placówki.
W imprezie uczestniczyło wielu okolicznych mieszkańców. Na Festynie nie zabrakło
licznych gier, zabaw i konkursów w których nagrody główne ufundowała Gmina.

Zapraszamy na kolejną edycję
konkursu Talent Show – Lędziny!
Pierwsza edycja wypadła znakomicie,
zatem zorganizowanie przez Stowarzyszenie Regionalne Forum Obywatelskie
– Twórcy Jutra kolejnej, było tylko kwestią
czasu. Tym razem do udziału zapraszamy
nie tylko lędzińskie szkoły. Tę edycję
poszerzamy o nową kategorię – open.

Przypominamy, że poprzednią edycję
wygrał fenomenalny akordeonista Kamil
Skrzyniarz. Drugie miejsce zdobyła pełna
wigoru i dziecięcej radości Blanka Michalska. Trzecie miejsce należało do Zuzanny
Sumery, której taneczna dojrzałość zaskoczyła jury. Dodatkowo, Pani Burmistrz

wręczyła nagrodę specjalną dla śpiewającej anielskim głosem Emilii Jacek. Grupa
Kaktus otrzymała nagrodę publiczności,
zgarniając największą liczbę fanów wśród
widzów. Impreza miała na celu integrację
społeczności miasta Lędziny oraz promocję młodych talentów.

Wyniki konkursu fotograficznego
„Lato w obiektywie 2017”
W dniu 19.09.2017 r. w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Kultury, odbyło się posiedzenie komisji konkursu
fotograficznego „Lato w obiektywie
2017”.
Jury w składzie: Anna Guszy, Alicja Urbańczyk oraz Adam Rzechuła,
w wyniku podliczonych głosów przyznała następujące miejsca:
I kategoria: od 15 do 20 roku życia:
I miejsce zajęła Martyna Horst

II miejsce zajęła: Zofia Komandera
III miejsce zajęła Julia Baranowska
W II kategorii powyżej 21 lat, Jury
postanowiło przyznać jedno wyróżnienie, dla pani Barbary Wojtowicz.
Wszystkim
biorącym
udział
w konkursie fotograficznym dziękujemy, zaś laureatom serdecznie
gratulujemy!. Zachęcamy do brania
udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

I miejsce – Martyna Horst

9 października na Sali Widowiskowo
– Kinowej „Piast” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2017/2018 UTW w Lędzinach.
Uroczystość przygotowała i poprowadziła już po raz dziewiąty Joanna
Figura, koordynatorka lędzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inicjatorka
jego powstania.
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

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 UTW w Lędzinach
wraz z odejściem na emeryturę. Teraz
gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co
daje przyjemność i satysfakcję.
Wśród zaproszonych na inaugurację
gości znaleźli się szacowni przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie
Dziekan ks. dr Wacław Królikowski oraz
Prodziekan dr Sonia Kędziora, jak również
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Lędzinach mgr Maria Inglot–Gonera
oraz Senator Czesław Ryszka.
W trakcie uroczystości inauguracyjnej Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna
Wróbel w swoim przemówieniu, zachęcała słuchaczy do nieustannego zdobywania wiedzy i podejmowania wszelkiej
aktywności społecznej.
Na realizację Uniwersytetu Trzeciego
wieku w naszym mieście, Gmina przeznacza 30000 zł z budżetu, w ramach realizacji polityki społecznej Gminy Lędziny.
11
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Wielki finał „ XVIII Jesieni Organowej”
w wykonaniu Kameralistów Miasta Lędziny
„Pro Arte et Musica”
Koncert finałowy „ XVIII Jesieni Organowej” w powiecie
Bieruńsko – Lędzińskim odbył się 29 października
w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie.
Był to fenomenalny koncert
z udziałem artystów tworzących zespół kameralny „ Pro Arte et Musica”
reprezentujących Miasto Lędziny
– Miejski Ośrodek Kultury. Bardzo
licznie zgromadzona w kościele publiczność zgotowała artystom długotrwałe owacje na stojąco prosząc
artystów o bis. Ku zaskoczeniu słuchaczy zespół Kameralistów i Orkiestra wykonali słynne „Alleluja”

z „Mesjasza” Haendla. Oklaski płynęły lawinowo. Koncert okazał się
wyjątkowo atrakcyjnym wydarzeniem artystycznym. Ciekawy dobór
programu i znakomite interpretacje
- szczególnie w wykonaniu doskonałego lędzińskiego zespołu „Pro
Arte et Musica” pod dyrekcją Marii
Zuber sprawiły, że było to cudowne
zakończenie 18. Jesieni Organowej
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Asystenci językowi Bez pogody, za to rodzinnie
- znów w PZS
Przez dwa tygodnie w lędzińskim
Powiatowym Zespole Szkół gościła dwójka studentów-wolontariuszy
z międzynarodowej organizacji AIESEC. Byli to Ana Bisker z Brazylii
oraz Yigit Ilhan Imamgiller z Turcji.
Studenci prowadzili lekcje języka angielskiego, przytaczając jednocześnie

ciekawostki na temat swoich krajów
i kultur. Lędzińska szkoła regularnie
współpracuje z lokalnym oddziałem
AIESEC przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach a przyjazd
kolejnych zagranicznych studentów
był kolejnym i zapewne nie ostatnim
tego typu wydarzeniem. 
MI

40 zawodników wystartowało we
wszystkich konkurencjach VIII Powiatowych Zawodów Modeli Samochodów RC, które miały miejsce 28
października w hali „Centrum”.
Zawody, pierwotnie zaplanowane na
torze modelarskim w okolicach osiedla
Ziemowit, ze względu na niesprzyjają-

cą pogodę odbyły się w hali sportowej
ośrodka „Centrum”. Dopisała za to
frekwencja, bo młodych – i nieco starszych – operatorów modeli samochodowych dopingowały całe rodziny.
Wśród szkół podstawowych triumfowali zawodnicy z Lędzin. Pierwszy
był Eryk Mrozek (SP4) przed Sebastianem Wojciechem (SP3). Również

drużynowo najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 4. Wśród gimnazjalistów zwyciężył Dominik Skrobisz
(Bieruń), zaś w kategorii Open: Rafał
Drozdek (Imielin). Zawody zgromadziły pasjonatów z wielu miejscowości,
w tym z Bielska, Mysłowic, Sosnowca
i Tychów.
MI

Kibice z Lędzin
na inauguracji
Śląskiego
Stadion Śląski znów szczęśliwy dla
polskiej reprezentacji narodowej. Po
niekończących się remontach, obiekt
nareszcie udało się zrewitalizować
i otworzyć a w pierwszym oficjalnym meczu międzypaństwowym
zmierzyły się reprezentacje Polski
i Białorusi do lat 19 (rocznik 1999).
Zwycięstwo 3:0 polskim reprezentantom zapewnili Marco Drawz, który
otworzył wynik i Adrian Łyszczarz,
który dołożył dwa trafienia. Tym samym
12

młodzi Polacy awansowali do kolejnej
rundy eliminacji Mistrzostw Europy.
Na zmodernizowanym Śląskim zasiadło 29 316 widzów, w tym... 33–osobowa
grupa z Lędzin. Bezpłatne wejściówki
na mecz zorganizował mieszkańcom
miasta – przy współpracy ze Śląskim
Związkiem Piłki Nożnej – zarząd MKS
Lędziny. Stary–nowy Śląski zrobił wrażenie. Oby już wkrótce na legendarnym
chorzowskim obiekcie ponownie zagościła seniorska reprezentacja Polski.
MI
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Rajd rowerowy „WYDRYJ KOŁO Z PIWNICY” za nami

24 września 2017 odbył się II Rodzinny Piknik Rowerowy pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny.

Rajd ruszył z placu przy kościele Św.
Anny. Droga prowadziła ścieżkami rowerowymi na Górkę Klemensa do kościoła

pw. Św. Klemensa, po krótkim wypoczynku rajdowcy ruszyli dalej ścieżkami rowerowymi przez Blych do Rynku w Bieruniu.

Powrotna droga prowadziła leśnymi ścieżkami do starej drogi w kierunku Lędzin
skąd spokojną asfaltową drogą do mety

na Plac Farski gdzie na uczestników czekał zasłużony poczęstunek. Dziękujemy
organizatorom i do zobaczenia za rok !

Zawody o Puchar Piknik Rodzinny
Burmistrza Miasta przy ul. Murckowskiej
W dniu 16 października na zb.
Ziemowit w Lędzinach zostały rozegrane zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta Lędziny. Zawody
zorganizowało Koło nr 32 w Lędzi-

nach. W zawodach uczestniczyło 31
zawodników, wśród których 21 złowiło ryby. Na zakończenie, najlepsi
wędkarze otrzymali nagrody. W zawodach zwyciężył Chrobok Adam.

16 września odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany
przez Radną Miasta Panią Anne Wysocką pod Patronatem
Burmistrza. W czasie pikniku odbyły się liczne gry, zabawy i

Zapał do siatkówki

Coraz większą popularnością cieszą się w Lędzinach
rozgrywki siatkarskie. Do grania w Amatorskiej Lidze
Piłki Siatkowej Atlas Tours zgłosiło się bardzo wielu
chętnych. Stąd też w nowym sezonie klub ACE Bissell
KS Volley Lędziny Centrum wystawił do rybnickich rozgrywek II ligi aż dwa zespoły.
– Było nas na tyle dużo, że podjąłem decyzję, aby wystawić dwie drużyny – tłumaczy Grzegorz Rachwal, prezes

konkursy zakończone wręczeniem nagród. Nie zabrakło także
atrakcji takich jak dmuchańce dla dzieci ognisko z tradycyjną
kiełbaską. Późnym wieczorem odbyły się zabawy taneczne.

Wielki sukces zespołów MOK
Zespoły działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach „Radość”,
„Śpiewająca kapela” i „Lędzinianie” dały niesamowity pokaz swoich umiejętności i zdolności 22 października na XXXVI Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem. Wszystkie trzy zespoły przywiozły ze sobą nagrody
i wyróżnienia. Gratulujemy !

klubu – Myślę, że to dobre posunięcie, bo pograć będą mogli i mocniejsi, i ci nieco słabsi. Zapraszamy na nasze mecze.
Na naszym facebookowym profilu na bieżąco informujemy
o terminach naszych kolejnych spotkań.
Na starcie rozgrywek, które rozpoczęły się na przełomie
września i października, zawodnicy ACE Bissell KS Volley Lędziny Centrum I odnieśli trzy zwycięstwa, tracąc zaledwie jednego seta. Pokonane ekipy to: Artus Żory, Gapa Rybnik i Albion
Team Rybnik.
MI
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„20 lat minęło...“ Jubileusz
XX lecia Towarzystwa
Kulturalnego im.Anielina Fabery
7 Października na Placu Farskim okrągłą rocznicę 20 lecia świętowało TOWARZYSTWO
KULTURALNE im.Anielina Fabery.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców
na obchody Dnia Niepodległości
10 listopada br. o godz.10. 00 pod Pomnikiem Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Lędzińskiej odbędą się obchody Dnia
Niepodległości po czym kolumna przejdzie pod obelisk ufundowany ku czci pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przy ul. Paderewskiego, gdzie zostaną
zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów.

Pomysłodawcą, inicjatorem i głównym organizatorem
działań zmierzających do założenia Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzinach był Mirosław
Leszczyk, przy wsparciu Jerzego Mantaja i Jana Kasprzyka. Zwieńczeniem ich starań była rejestracja stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach.
Do osiągnięcia swoich celów statutowych Stowarzyszenie
dąży poprzez współpracę z innymi stowarzyszeniami i or-

14

ganizacjami społecznymi, zarówno w Lędzinach, jak i poza
nimi, wspieranie poczynań służących popularyzowaniu
przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta, organizowanie
i współudział w organizowaniu imprez kulturalno–oświatowych, festynów środowiskowych itp., propagowanie oraz
promowanie rodzimych twórców i ich dorobku, inicjowanie
działalności wydawniczej w zakresie kultury i sztuki oraz
inne formy działalności w zależności od potrzeb.

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zapraszamy do
odbioru flag nieodpłatnie w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta w Lędzinach.Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywnego włączenia się w obchody Święta Niepodległości. Jest nowoczesną
formą promocji postaw patriotycznych i manifestacji patriotyzmu.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w akcji.
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Burmistrz Miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury Zapraszają
Data

Nazwa wydarzenia

Godzina

Miejsce

Koszt

06.11.2017

Droga Polski do
Niepodległości – wykład
prof. Andrzeja Krowiaka

16:30

Sala widowiskowa Piast

Bezpłatne

9.11.2017

Tajemnice
wschodniego Kaukazu

18:30

Plac Farski
– sala audiowizualna

Bezpłatne

17.11.2017

Przegląd twórczości
Chrześcijańskiej „Razem”
– przesłuchania

10:00

Sala widowiskowa Piast

Bezpłatne

20.11.2017r.

Prawa i obowiązki
wynikające z władzy
rodzicielskiej – wykład
sędzia Barbara Bocheńska

16:30

Sala widowiskowa Piast

Bezpłatne

23.11.2017r.

Gala przeglądu twórczości
Chrześcijańskiej „Razem”

18:00

Sala widowiskowa Piast

Bezpłatne

24.11.2017r.

Kabaret Smile –
„To się nadaje do kabaretu”

20:00

Sala widowiskowa Piast

55,00 zł

24.11.2017r.

Wycieczka do Radzionkowa,
Bytomia i Świętochłowic
– koło turystyczne

10:00

Wyjazd z siedziby MOK
ul. Hołdunowska 39

35,00 zł

• 17.11.2017
• 24.11.2017
• 01.12.2017
• 12.01.2018

Akademia bezpiecznego
seniora – cykl spotkań
dotyczących zagrożeń
związanych z pieszymi
w ruchu drogowym

12:00

MOK Lędziny
ul. Hołdunowska 39
sala nr 14

Bezpłatne

06.12.2017r.

Mikołaj 2017

17:00

Sala widowiskowa Piast

Bezpłatne

09.12.2017r.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Plac Farski

Bezpłatne

10.12.2017 .

Wyjazd na
„Jarmark Bożonarodzeniowy”
w Nikiszu

14:30

Wyjazd z siedziby MOK
ul. Hołdunowska 39

15,00 zł

Szczegóły dotyczące wydarzeń
znajdują się na stronie www.mokledziny.pl
oraz www.ledziny.pl

Lekki sernik według
przepisu Pani Małgosi
Składniki
na ciasto kruche
• 3/4 kostki margaryny
• 2 szklanki mąki
• 3 żółtka (białka zostawić
na masę serową)
• pół szklanki cukru
• półtorej łyżeczki proszku
do pieczenia
Składniki
na masę serową
• 75 dkg sera z wiaderka
• jedna szklanka cukru
• 3 całe jaja
• budyń śmietankowy w proszku
• pół szklanki oleju
• jedna szklanka mleka

Małgorzata Opitek

Ze wszystkich składników na ciasto kruche zagnieść ciasto i dać do
lodówki na pół godziny, następnie wykleić blaszkę (razem z brzegami) o wymiarach mniej więcej 35 x 24 cm.
Ze składników na masę serową ubijamy jajka z cukrem dodajemy
twaróg, po wymieszaniu dodajemy olej, budyń, na końcu mleko.
Następnie wylewamy masę na wyklejoną ciastem blachę. Piec jedną
godzinę w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Na 15 minut przed
wyjęciem sernika należy wyłożyć ubitą pianę z trzech białek i połowy
szklanki cukru.
Smacznego !
Wydawca:
Urząd Miasta Lędziny

Redaktorzy:
Marcin Iciek

Poziomo
1. Z zamkiem nad Nogatem
5. Brzeg stołu
7. Wieś w województwie mazowieckim
9. Kraina czarnoksiężnika
11. Reguła, norma
12. Odchylenie od normy
16. Wyzwolenie, usamowolnienie
18. Sumeryjski stwórca świata
19. Wytwarza energię elektryczną
21. Chart węgierski
22. Dawne złote monety

krzyżówka KLASYCZNA

Pionowo
2. Nauka o ciałach niebieskich
3. Punkt wypadowy
4. Polski ser pleśniowy
5. Szczerzy je pies
6. Dwanaście sztuk
8. Porośnięta trawą
10. ... blanco
13. Organizuje występy artysty
14. Autocasco
15. Podlega leśniczemu
17. Rzeka w północno-wschodnim Iranie
18. Grecka litera
20. Państwo graniczące z RFN
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 drugiego 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 mieszkaniowousługowa. Forma zabudowy mieszkaniowej: zabudowa wolnostojąca lub
bliźniacza.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje
o przeznaczeniu do sprzedaży
- w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
- niżej wymienionej nieruchomości.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2829/51
o powierzchni 0,1005 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod
pozycją 244, symbol użytku: RVI-0,1005 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 mieszkaniowousługowa. Forma zabudowy mieszkaniowej: zabudowa wolnostojąca lub
bliźniacza.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 11 października 2017 r. i zakończył
się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt 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: 8 000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 30 listopada 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 6 grudnia 2017 r. o godz. 11.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Nocna i Świąteczna
opieka zdrowotna bez zmian
od 1 października 2017
do końca roku
w MZOZ Lędziny
Drodzy Mieszkańcy informujemy, iż nocna i świąteczna
opieka zdrowotna udzielana jest w Przychodni Specjalistycznej
MZOZ Lędziny przy ul. Pokoju 17,
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 18:00 do 8:00 dnia następnego
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy,

nr tel (32) 326 62 53, (32) 326 73 74

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.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 17 października 2017 r. i zakończył
się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt 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: 8 000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 30 listopada 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 2829/51 o pow. 1005 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Zacisze.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się
w dniu 6 grudnia 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.

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW
GRUNTÓW POD GARAŻE
Pragnę przypomnieć
o konieczności złożenia wniosków
o przedłużenie umów najmu gruntu
pod garaże zlokalizowane na gruntach
stanowiących własność Gminy Lędziny.
Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących umów najmu “Najem
może być przedłużony na dalszy okres pod warunkiem złożenia
przez Najemcę oświadczenia woli, dokonanego na piśmie, w
terminie co najmniej dwóch miesięcy przed upływem terminu,
na jaki umowa została zawarta”. Umowy wygasają z dniem 31
grudnia 2017 r.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ledziny.pl, w
Punkcie Obsługi Mieszkańca (na parterze budynku Urzędu Miasta
Lędziny, obok kasy) lub w Wydziale Geodezji tut. Urzędu (I piętro,
pok. 101). Miejsce składania wniosków: sekretariat Burmistrza
Miasta Lędziny (I piętro, pok. 112) lub Punkt Obsługi Mieszkańca.
Wnioski można również przesłać na adres: Urząd Miasta Lędziny,
43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.
W przypadku zapytań proszę o kontakt
z Wydziałem Geodezji tut. Urzędu
(I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216 62 91,
216 63 01, 216 65 11 wew. 136, 128).

Zaproszenie do organizacji XXVI Finału WOŚP w Lędzinach
Przez 14 lat sztab powoływany przy
Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach kierował działaniami integrujący-
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mi mieszkańców naszego miasta wokół
idei WOŚP. W nasze działania włączały
się wszystkie lędzińskie środowiska.

Staraliśmy się, aby podczas organizowanych przez nas imprez dostarczyć
jak najwięcej radości tym, którzy przy-

chodzili do Sali na „Piaście”. Nie ograniczaliśmy się tylko do kwesty. Nigdy
nie chodziło nam o bicie rekordów, bo
to nie jest sport. Chodziło nam o to,
żeby lędzinianie robili wspólnie coś
dobrego.
Po ostatnim finale WOŚP na jednym z lokalnych internetowych portali informacyjnych, w niepodpisanym
z imienia i nazwiska artykule, można
było przeczytać: „Co się więc stało, że
w Lędzinach nie udało się zebrać takiego pospolitego orkiestrowego ruszenia?
Każdy musi na to pytanie odpowiedzieć
sobie sam. Być może „plon” przyniosło
powielanie tych samych od lat, zgranych
już nieco pomysłów. A może nie ma dziś
w mieście nikogo, kto miałby taki autorytet i umiałby zestroić w harmonijną
całość lędzińskie instytucje i środowiska twórcze.”

Nadszedł więc czas na zmiany.
W Lędzinach jest wiele stowarzyszeń, które mogą zebrać „pospolite
orkiestrowe ruszenie”. Zachęcamy do
podjęcia się trudu organizacyjnego
lędzińskiego Finału WOŚP szczególnie
te osoby, które uważają, że mają lepszy
pomysł na organizację tej imprezy. Tym
bardziej, że celem Finału, który odbędzie się 14 stycznia 2018r. będzie wyrównanie szans leczenia noworodków
na podstawowych oddziałach neonatologicznych poprzez doposażenie ich
w specjalistyczny sprzęt ratujący życie
i zdrowie dzieci.
Termin zgłaszania sztabów upływa
20 listopada 2017 r. a wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej https://www.wosp.
org.pl/final/dla–organizatorow/sztab.
Informacja ze sztabu WOŚP 2017
comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin

