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DNI LĘDZIN 2019 ZA NAMI. TAK BAWILIŚMY SIĘ 1 I 2 CZERWCA
1 i 2 czerwca świętowaliśmy Dni Lędzin. W tym roku święto miasta odbywało się na stadionie miejskim oraz na Placu Farskim, 
na których przy pięknej pogodzie licznie pojawili się mieszkańcy. To ważne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Lędzin. 
Uroczystość oraz okoliczne atrakcje i występy zgromadziły pod sceną tysiące fanów nie tylko muzyki z gatunku Disco Polo.

Pierwszego dnia na scenie pojawiła 
się m.in. Orkiestra Dęta KWK Ziemo-
wit, która uroczystym koncertem roz-
poczęła obchody pierwszego Dnia. Za-
raz po niej na płytę boiska marszowym 
krokiem weszła Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na stadionie na czas trwania impre-
zy pojawiło się także stoisko Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Gostyniu – to z nimi 
do Lędzin przyjechał Robert Rozmus, 
który zapraszał na… kawę z mlekiem. 
W swoim ponad dwugodzinnym wy-
stępie zapraszał do zabawy nie tylko 
najmłodszych, ale także dorosłych. 
Całe rodziny zaangażowane we wspól-
ną zabawę pojawiły się na scenie biorąc 
udział w konkursach i wspólnie bawiąc 
się w rytm muzyki. O godzinie 17:30 
odbyło się ofi cjalne rozpoczęcie Dni 
Miasta. Burmistrz Miasta – Krystyna 
Wróbel przekazała mieszkańcom re-
prezentowanym przez Panie z Lędziń-

skiego Klubu seniora a także dziew-
czynkom w strojach śląskich ze szkoły 
podstawowej nr 4 – klucze do miasta.  
Swój głos podczas rozpoczęcia zabrał 
także senator Czesław Ryszka, który 
życzył wszystkim mieszkańcom udanej 
imprezy. Po przekazaniu klucz dumnie 
wisiał nad sceną, a podczas trwania 
uroczystego otwarcia nad stadionem 
krążyły gołębie sekcji Hołdunów oraz 

sekcji Lędziny.
Następnie scena przywitała ze-

spół Diamonds Girls, który nie tylko 
tańcem ale także i wieloma Coverami 
porwał publiczność zgromadzoną w 
Lędzinach. O godzinie 19:00 na scenie 
zagrała Gwiazda Wieczoru – czyli ze-
spół Boys. Marcin Miller wraz z całym 
zespołem porwał tłumy zgromadzone 
pod sceną. Aby zdobyć serca publicz-

ności wystarczyła mu chwila, a miesz-
kańcy i goście bawili się do znanych 
utworów. Większość piosenek zgroma-
dzony tłum fanów wykonywał razem ze 
swoim idolem. Nie zabrakło także naj-
większego hitu zespołu, czyli piosenki 
„Jesteś szalona”, która wzbudziła we 
wszystkich wiele entuzjazmu i zachęci-
ła do wspólnego śpiewania. Nie obyło 
się bez bisów, na które czekała publicz-
ność. Fani zgromadzeni na stadionie za-
śpiewali także głośne sto lat dla lidera 
zespołu, który 27 maja obchodził swoje 
urodziny.

 O godzinie 20:30 na scenie pojawił 
się znany artysta Rudi Schuberth oraz 
Big Silesian Band Joachima Krzyka. 
Znany polski piosenkarz, kompozytor 
i satyryk znany z piosenek „Córka ry-
baka”, „Monika – dziewczyna ratowni-
ka” i „Wars wita” we wspólnym wystę-
pie nie tylko śpiewał, ale dzielił się także 
z publicznością licznymi historiami oraz 
opowieściami nt. śpiewanych piosenek, 
ale także całego artystycznego życia. 
Big Silesian Band ma w swoim reper-
tuarze aranżacje największych prze-
bojów muzyki rozrywkowej, fi lmowej, 
musicalowej i tanecznej. Z takim re-
pertuarem występuje z powodzeniem 
zarówno na salach koncertowych jak i 
podczas imprez plenerowych. Dlatego 
razem z Rudim Schuberthem idealnie 
sprawdzili się na scenie.

Na zakończenie na płycie boiska od-
był się pokaz Fire Show grupy Tesse-
rakt z Bielska Białej.

Na płycie boiska oprócz spółdzielni 
mleczarskiej w Gostyniu, swoje stoiska 
wystawiła także Wojskowa Komenda 
Uzupełnień z Tychów, a także Stowa-
rzyszenie Husaria Mysłowice. Patronat 
Medialny nad całą imprezą objął portal 
Silesia 24.

Z okazji Dni Lędzin Urząd Miasta, 
Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bi-
blioteka Publiczna oraz spółka PGK 
„Partner” przygotowały dla mieszkań-
ców i gości wiele atrakcji. Tym samym 
na rodzinnym festynie bawiliśmy się 
także drugiego czerwca.

W tym dniu na Placu Farskim zrobiło 
się kolorowo, a na festynie „Mama, Tata 
i Ja” licznie pojawili się mieszkańcy. Im-
prezę oraz konkursy prowadził kabare-
ciarz i aktor Krzysztof Wierzchowski z 
Radia Fest. A na scenie pojawili się 
także, Bernadeta Kowalska ze swoim 
programem artystycznym oraz Weso-
ła Biesiada. Ponadto dzieci mogły ko-
rzystać z dmuchańca, poczęstować się 
watą cukrową oraz poprzebijać wielkie 
banie mydlane, które unosiły się tego 
dnia nad Placem Farskim.

Szanowni Państwo, 
W dniu 10 lipca 2019 roku został wydany kolejny numer Gazety Miejskiej 
pn. “Gazeta Miejska-Lędziny numer 3 / lipiec 2019”, niestety na stronie 8 
wkradł się błąd dotyczący wartości inwestycji pn. „Realizacja aktualizowa-
nia informacji o pasie drogowym dróg gminnych w technologii elektronicz-
nej”. Prawidłowa wartość inwestycji to 36 868,50 zł. Redakcja gazety 
bardzo przeprasza za omyłkę i tym samym informuje, że w elektronicznej 
wersji gazety podane wartości inwestycji są prawidłowe.
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WYDARZENIA W MIEŚCIEWYDARZENIA W MIEŚCIE
UROCZYSTE OTWARCIE 
PRZEDSZKOLA W LĘDZINACH
Ofi cjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku.  Na tę chwilę czekało wielu świeżo 
upieczonych rodziców, a szczególnie ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał 
za kwotę  ok 4,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szcze-
blu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych oraz najważniejsi - dzieci wraz z rodzicami.

W części ofi cjalnej Burmistrz Miasta, 
w swoim przemówieniu wspomniała 
historię powstania budynku i złożyła 
dzieciom  najlepsze życzenia, samych 
sukcesów oraz radości z pobytu w 
przedszkolu. W dalszej kolejności głos 
zabrali goście, którzy byli pod ogrom-
nym wrażeniem obiektu.

Po przemówieniach, Proboszcz Pa-
rafi i Świętej Anny , ks. Janusz Jarczyk, 
pobłogosławił i poświęcił obiekt. Na-
stępnie dokonano otwarcia przedszko-
la poprzez uroczyste przecięcie wstęgi.

Po ofi cjalnym otwarciu  wszyscy 
goście, w tym rodzice i dzieci, mieli 
możliwość zwiedzenia pomieszczeń, 
a najmłodsi mogli rozpocząć zabawę 

z Animatorami, którzy przygotowali 
szereg atrakcji.

Budowa przedszkola zrealizowana 
została całkowicie ze środków po-
chodzących z budżetu Gminy Lędziny. 
Przedszkole jest przepiękne i kolorowe  
– mówili jednym głosem mieszkańcy 
Lędzin.

FESTYN RODZINNY W SP 4 NA GOŁAWCU

7 czerwca 2019 r. po raz kolejny przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach-
-Goławcu odbył się festyn rodzinny. 
Tym razem spotkanie w plenerze od-
było się pod hasłem „Naukowy Zawrót 
Głowy”. 
Imprezę uświetniły występy dzieci 
z klas najmłodszych oraz taneczne 
popisy zespołów dziecięcych działa-
jących przy szkole. Każda klasa pod 
okiem wychowawcy przygotowała 
stanowisko edukacyjne i promujące 
różne zainteresowania i pasje: hodowla 
papug, królików, fi latelistyka.
Pod opieką nauczycieli chemii i fi zyki 

uczniowie przygotowali stoiska z róż-
nymi doświadczeniami i eksperymen-
tami.
Jak zwykle popularnością cieszyło się 
stanowiska: malowanie twarzy, balono-
we zwierzątka, kolorowanka XXL.
Podczas uroczystości obecni byli 
przedstawicieli Linii Lotniczych AIR-
PORT SERVICES, którzy przygotowali 
koło fortuny.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, 
zabawy ruchowe na boisku, dmuchańce 
oraz wspólna zabawa z rodzicami pod 
okiem Agencji rozrywkowo – muzycz-
nej „Fabryka Show”.
O zaplecze zadbała Rada Rodziców 

wraz ze sponsorami: Ekoland, SBL-Net, 
Market Carrefour, Danone Sp.z o.o, Li-
nii Lotniczych AIRPORT SERVICES, 
Cukiernia Maszkiety Eli, Dom Handlo-
wy Renata i Henryk Lamikowie, Pie-
karnia Dorota i Andrzej Newiakowie, 
Bogumiła i Sylwester Podolscy, Dawid 
Nawrocki, Radny Powiatu Marcin Ma-
jer, Rada Rodziców, Salon Fryzjerski 
Małgorzaty Mrozek.
Pyszne domowe ciasta upieczone 
przez rodziców, krupnioki, lemoniada, 
to tylko niektóre atrakcje smakowe dla 
uczestników czerwcowego festynu.
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GALA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW LĘDZIŃSKICH SZKÓŁ 
ROCZNIK 2018/2019
We wtorek 18 czerwca odbyła się kolejna lędzińska gala podczas której nagrodzeni zostali uczniowie, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich szkołach, a także w całym mieście. Była to szczególna gala, 
ponieważ po raz pierwszy żegnaliśmy absolwentów podwójnego rocznika – ósmoklasistów i ostatniej 
klasy gimnazjum. Podczas pierwszej części gali lędzińska młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. Trójka najlepszych uczniów z każdej ze szkół otrzymała puchary nagradzające ich ciężką pracę 
przez cały rok.

Główne nagrody otrzymali uczniowie, 
którzy osiągnęli najwyższą średnią 
ocen wśród wszystkich nagrodzonych 
lędzińskich absolwentów:
 III miejsce ze średnią 5,86 zajęła Agata 
Bobla absolwentka Powiatowego Ze-
społu Szkół w Lędzinach, która otrzy-
mała tablet Lenovo.
 II miejsce ze średnią 5,89 zajęły Pau-
lina Borys ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Karolina Hermyt ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 – obie absolwentki 
otrzymały aparaty cyfrowe Panasonic 
Lumix.
I miejsce z najlepszą średnią w mie-
ście wynoszącą 5,94 uzyskały Zo-
fi a Ścierska oraz Martyna Kirszniok 

– absolwentki Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lędzinach - za swoje osiągnięcia 
otrzymały Laptopy Lenovo.

 Statuetki św. Barbary dla najlepszych 
absolwentów ósmej klasy oraz kla-
sy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Lędzinach wręczyli Pan Edmund 
Bryjok oraz Pan Tomasz Sklorz.
Po części ofi cjalnej nastąpiła część ar-
tystyczna, w której wystąpili ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Lędzinach. Uczniowie zaprezen-
towali jedno z zadań, które mieli wy-
konać w trakcie 10 edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Edukacji Regionalnej. 
Uczniowie SP 2 zajęli w nim 3 i 4 miej-

sce. Zaś uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 zajęli pierwsze miejsce! 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym absolwentom 
i życzymy im dużo szczęścia i pomyśl-
ności w realizowaniu swoich marzeń 
i pragnień. Gratulujemy także nauczy-
cielom umiejętności pracy z uczniem 
zdolnym. Rodzicom i opiekunom 
wszystkich nagrodzonych dziękujemy 
za stworzenie domu pełnego miłości, 
w którym wasze dzieci mogły rozwijać 
swoje zdolności. Wierzymy, że nagrody 
oraz dyplomy pozostaną dla wszyst-
kich cenną pamiątką dzisiejszego spo-
tkania i staną się motywacją do dalszej 
pracy.

UROCZYSTE POŻEGNANIE 
STARSZAKÓW W ŻŁOBKU

Podczas tej uroczystości jest trochę smutku pożegnania, ale więcej dumy i ra-
dości, że oto już nasze niedawne maluchy tyle potrafi ą i są gotowe do nowych, 
przedszkolnych wyzwań. Pięknie wytańczone piosenki i wyrecytowany wiersz pt. 
„Mam trzy latka, trzy i pół...” zawsze sprawia, że pedagogom i rodzicom łezka 
w oku się pojawi. Starszakom życzymy udanych wakacji, i wszystkiego dobrego 
w przedszkolu.

„CHILLOUT NA FARSKIM” - 
CZYLI POWITANIE LATA

Plac Farski w gorących rytmach reggae. Piasek, palmy i leżaki - w taki spo-
sób mieszkańcy Lędzin mogli się bawić 30 czerwca właśnie na farskim. Na placu 
pojawiła się mega piaskownica z kładką, leżaki i palmy. Odpoczywającym pod-
czas tej gorącej niedzieli przygrywał zespół reggae „Konopians”, po ich występie, 
wszyscy, którzy pojawili się na placu mogli bawić się z Dj Tomkiem Bielusiakiem. 
Na dzieci czekał także dmuchaniec, zaś dorośli mogli spróbować orzeźwiających 
słonecznych coctaili.  

STOP POŻAROM TRAW
PODPALACZE NISZCZĄ ŚRODOWISKO! W OGNIU GINĄ LUDZIE I ZWIERZĘTA!

WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE!

TELEFONY:
STRAŻ MIEJSKA
(32) 216-65-11 W.113
600-279-543
600-279-573
STRAŻ POŻARNA 
998
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Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta 
Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, 
pok.111 istnieje możliwość uzyskania 

bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców 
Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do 

godz.16:30.
Burmistrz Miasta Lędziny

Szanowni MIESZKAŃCYSzanowni MIESZKAŃCY

PSZCZOŁY NASZYM DOBRODZIEJSTWEM – WIOSNA W PRZEDSZKOLU 
NR 1 - ZAKOŃCZENIE AKCJI

26 kwietnia odbyła się ostatnia z akcji 
sadzenia drzew przy lędzińskich szko-
łach i przedszkolach, o której pisaliśmy 
w ostatnim numerze. Po raz kolejny 
Stanisław Brzeskot oraz Edmund Bry-
jok wygłosili krótkie prelekcje na temat 
pszczół. Nie obyło się także bez wystę-
pów dzieci przygotowanych specjalnie 
na tę okazję. Po prelekcjach odbyło się 
sadzenie drzew miododajnych, które 
pod patronatem burmistrza zorganizo-
wało Koło Pszczelarskie w Lędzinach. 
Dzieci samodzielnie mogły zasadzić 
drzewa, które w przyszłości będą im 
przypominać o tym wydarzeniu

W dniach 11-13 czerwca na terenie Yacht Club Opty w Chełmie Śląskim nad zbiornikiem Dzieć-
kowice odbyło się coroczne żeglarskie święto- XIV Żeglarski Biwak Osób Niepełnosprawnych.

Niezmiernie bogaty program, w którym nie zabrakło stałych punktów programu: jak pływanie ło-
dziami żaglowymi, liczne występy artystyczne i muzyczne, czy regaty. Wolontariusze zajmowali się 
malowaniem twarzy, skręcaniem balonów oraz pracami plastycznymi. Słoneczna pogoda sprzyjała 
zarówno wydarzeniom w wodzie jak i na lądzie.

INTEGRACJA POD ŻAGLAMI, CZYLI ŻEGLARSKI 
BIWAK INTEGRACYJNY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

POWIATOWE IGRZYSKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 czerwca przy szkole podstawowej w Bieruniu odbyły się jubileuszowe XX Powiatowe Igrzyska Osób 
Niepełnosprawnych. Na imprezie jak co roku licznie pojawili się uczestnicy jak i kibice, którzy dzielnie 
dopingowali zawodników podczas trwania konkurencji. Spotkanie, to było także okazją do nagrodzenia 
i wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom Igrzysk. 

ECO HARMONOGRAM – LĘDZINY - WYGODNIE, NOWOCZEŚNIE I NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW
SZANOWNI PAŃSTWO,
PRZYPOMINAMY, IŻ SPECJALNIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LĘDZINY, MASTER-ODPADY I ENERGIA SP. 
Z O.O. WSPÓLNIE Z URZĘDEM GMINY URUCHOMIŁO DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ „ECOHARMONOGRAM”, 
KTÓRA UMOŻLIWIA ŁATWY DOSTĘP DO ZAWSZE AKTUALNEGO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW 
Z KONKRETNEJ ULICY. STANOWI RÓWNIEŻ PRZEWODNIK PO EKO-EDUKACJI.

Dzięki usłudze „EcoHarmonogramu” na bieżąco możliwe jest 
powiadamianie o zbliżających się terminach odbioru odpadów 
z Państwa ulicy.
Gdzie można znaleźć „EcoHarmonogram” oraz w jaki sposób 
pobrać aplikację?
Po pierwsze – EcoHarmonogram dostępny jest na stronie 
https://www.master.tychy.pl/harmonogram-i43.pl.html

zachęcamy do:
- sprawdzenia terminów odbioru odpadów z Państwa ulicy,
- pobrania harmonogramu i wydrukowania w wersji PDF.
Po drugie – EcoHarmonogram można zainstalować w TELEFONIE 
KOMÓRKOWYM!
- wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami,
- wyszukać aplikację EcoHarmonogram i kliknąć zainstaluj!

Przystąpienie do usługi jest bardzo proste.

Szczegółowy opis oraz instrukcję znajdziecie Państwo na stronie 
www.master.tychy.pl

ZACHĘCAMY DO ZAINSTALOWANIA

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Lędzinach zakończył w maju br. 
proces kontraktowania z Narodowym 
Funduszem Zdrowia świadczeń zdro-
wotnych w zakresie rehabilitacji oraz 
z pielęgniarskiej opieki długotermino-
wej. Warto przypomnieć, że NFZ jako 
płatnik świadczeń zdrowotnych oraz 
podmiot odpowiedzialny za udzie-
lanie zamówień na usługi medyczne 
z końcem 2018 roku ogłosił konkursy, 
które pozwoliłyby wyłonić zakłady 
opieki zdrowotnej – przychodnie czy 
szpitale realizujące świadczenia z za-
kresu rehabilitacji i pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej.
Podmiotów chcących podpisać umo-
wy z NFZ jest znacznie więcej niż po-
zwalają na to środki fi nansowe NFZ 
stąd konkurencja między zakładami 
jest duża. Cieszyć zatem może infor-
macja iż MZOZ nie tylko zakontrak-
tował usługi we wszystkich zakresach 
w których startował i prowadził do-
tychczas działalność, ale za każdym 
razem zajmował w konkursach wy-
sokie miejsca gwarantujące odpo-
wiednią tzn. wyższą liczbę świadczeń 
niż do tej pory. Jak poinformował nas 
Dyrektor MZOZ Andrzej Furczyk 
w zakresie rehabilitacji nowe kon-
trakty zyskały:
-Oddział Szpitalny Rehabilitacji Na-
rządu Ruchu zajmując wysokie miej-
sce tuż za ośrodkami rehabilitacyjny-
mi z Rept i Goczałkowic w konkursie 
ogłoszonym dla regionu centralnego 
tj. obszaru byłego województwa ka-

towickiego
-Poradnia Rehabilitacyjna zajmując 
pierwsze miejsce w konkursie orga-
nizowanym dla powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego
-Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 
zajmując pierwsze miejsce w konkur-
sie organizowanym dla powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego

Miejsce w ogłaszanym konkursie 
jest sumą ocen dotyczących kwalifi -
kacji i ilości personelu medycznego, 
posiadanego sprzętu i wyposażenia 
medycznego, warunków lokalowych 
oraz jakości dotychczasowej współ-
pracy MZOZ z NFZ podkreślił Dyrek-
tor Furczyk. Dlatego cieszyć muszą 
nie tylko zajęte miejsce w poszcze-
gólnych konkursach, ale także liczba 
świadczeń przyznana do realizacji 
oraz fakt iż nowe umowy będą obo-
wiązywać przez najbliższe pięć lat.
Opieka długoterminowa, to świad-
czenia udzielane przez pielęgniarki 
w domu pacjenta, który ze względu 
na stan zdrowia nie może się samo-
dzielnie poruszać .Także w tym przy-
padku płatnikiem powyższych świad-
czeń jest NFZ i organizując konkurs 
wyłania podmioty realizujące w/w 
zadania.
MZOZ w ogłoszonym dla powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego konkursie 
zajął pierwsze miejsce i zyskał nową 
pięcioletnią umową na realizację za-
dań przez pielęgniarki w domach pa-
cjentów.

INFORMACJA MZOZINFORMACJA MZOZ
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POZYTYWNYCH ZMIAN W ORS CENTRUM CIĄG DALSZY

Kolejne pozytywne zmiany w obiek-
tach ORS CENTRUM w Lędzinach 
możemy dostrzec już na wejściu do 
Ośrodka – witająca z uśmiechem Pani 
Joanna w recepcji, która udziela wszel-
kich informacji dotyczących funkcjo-
nowania Ośrodka. Z jej pomocą łatwiej 
odnaleźć się w obiekcie, służą też temu 
nowe tablice informacyjne na poszcze-
gólnych kondygnacjach.

Na poziomie recepcji udostępnili-
śmy dla naszych klientów kolorowy ką-
cik zabaw dla dzieci wraz z rodzicami. 
Tutaj możemy zakupić, ulubioną przez 
dzieci, gorącą czekoladę i inne napoje. 

Jest ciepło dzięki zamontowanej kurty-
nie powietrza, czyściutko bo po malo-
waniu, a nad bezpieczeństwem naszych 
milusińskich czuwa fi rma ochroniarska 
Top Security.

Przeprowadzana stopniowo moder-
nizacja obiektu ma na celu nie tylko 
poprawę estetyki  ale także zmniej-
szenie kosztów utrzymania i funkcjo-
nowania infrastruktury całego obiektu. 
W dobie ostatnich podwyżek cen 
energii elektrycznej i cieplnej sięgają-
cych ponad  50% ich wzrostu które nie 
przełożyły się jeszcze na ceny biletów 
wejściowych na basen.

Zakupy urządzeń i systemów zwięk-

szających  komfort i poprawność ob-
sługi klienta, to między innymi spe-
cjalistyczne pompy, elementy układów 
automatyki dozowania i kontroli jako-
ści wody – tych zmian nie  może zo-
baczyć nasz klient na własne oczy, ale 
odczuwa korzystając  z naszych usług.   

Tegoroczne jubileuszowe 20 lecie 
obiektu - basenu, które będziemy ob-
chodzili we wrześniu jest przykładem 
na to, że obecny zarządzający - spółka 
PGK PARTNER  jest w stanie przy tak 
intensywnej eksploatacji infrastruktury 
obiektu zapewnić odpowiednio wysoki 
poziom usług dla wszystkich naszych  
klientów.

DOSKONAŁY POCZĄTEK ROKU W ORS LĘDZINY

Styczeń to miedzy innymi rozgry-
wane na naszej hali Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski U-14. Zwycię-
ska drużyna z eliminacji w Lędzinach 
i drugiej eliminacji w Głogówku (zajęły 
II miejsce) po awansie uczestniczyła 
w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
w Warszawie zdobywając 8. miejsce. 
Kolejne styczniowe rozgrywki, to dwu-
dniowe Mistrzostwa Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjalnych Dziewcząt w 
Koszykówce. Zgromadziły one dzieci 
i młodzież szkół  lędzińskich i powia-
towych.

Styczniowy Turniej Grand Prix Pol-
ski Skata rozgrywany na specjalnie 
przygotowanej (zakup specjalnych mat 
wielokrotnego użytku zabezpieczają-
cych powierzchnie parkietu) dużej hali 
sportowej zgromadził kilkuset uczest-
ników z całej Polski.

30 stycznia odbyła się Międzyszkol-
na Liga Pływacka organizowana przez 
UKS ORKA, gdzie zawodnicy klubu 
zdobyli sześć medali indywidualnie.

Do jednych z większych imprez 
jakie zakończyły się ogromnym suk-
cesem można zaliczyć II edycję Ferii 
Zimowych „Zdrowa Zima 2019 w Lę-
dzinach”. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, główną atrakcją na naszym ba-
senie były tory wodne. Nieodpłatnie  
organizowane  były zajęcia i wyjazdy 
w góry. Wycieczki w góry cieszyły się 

wysoką frekwencją.  Była to atrakcja 
przeznaczona dla dzieci, ich rodziców 
i opiekunów.

Zajęcia w ramach ferii zimowych w 
ORS CENTRUM, to dużo uśmiechu i 
dobrego humoru. O popularności ak-
cji organizowanych w naszym obiek-
cie mówią statystyki -  ponad 20 000 
osób, które w tym czasie odwiedziły 
nasz obiekt.

W marcu odbył się II Turniej Służb 
Ratowniczych w piłce nożnej „Dzielni-
cowy bliżej nas”. Uczestniczyło w nim 
sześć drużyn strażaków, ratowników 
górniczych, policjantów. Rozpoczęcie 
turnieju uświetniała orkiestra repre-
zentacyjna Policji z Katowic.

 „Otyliada 2019”- nocny maraton 
pływacki, w którym zdrowa rywaliza-
cja 66 zawodników pozwoliła na prze-
płynięcie wielu kilometrów i uzyskanie 
wspaniałych wyników. To impreza sze-
roko i pozytywnie komentowana przez 
pasjonatów pływania.

Bieżący miesiąc rozpoczęliśmy 
„Majówką Rodzinną 2019”. Pomimo 
kapryśnej pogody swoim programem 
przyciągnęła wielu chętnych. Przygo-
towaliśmy darmowe tory wodne, możli-
wość swobodnego nurkowania i poczu-
cia się zawodowym piłkarzem podczas 
rozgrywek E-FIFA. Dużą popularno-
ścią cieszyła się  bezpłatna dmucha-
na zjeżdżalnia oraz mała gastronomia,  
a animacje, które prowadziły prawdzi-
we „kowbojki” rozradowały serca na-
szych najmłodszych milusińskich - to 
między innymi malowanie twarzy, gry  

planszowe, bańki mydlane i zabawa 
przy muzyce. W czasie trwania Majów-
ki odwiedziło nas ponad 4 800 osób 
w tym krytą pływalnie ponad 3 800 
osób.

25 maja na terenach odkrytych ORS 
CENTRUM tzw. Zalewie i płycie sta-
dionu miejskiego odbył się organizo-
wany przez UKS ORKA, przy współ-
udziale UM Lędziny i PGK PARTNER 
Sp. z o.o. III Lędziński Bieg Przełajowy 
i Nordic Walking. Uczestniczyło w nim 
ponad 100 zawodników.

Do majowych sportowych spotkań 
możemy zaliczyć również Grand Prix 
w Formach Sztuki Walki, gdzie pasjo-
naci tego sportu rywalizowali w wielu 
kategoriach.

Pozytywnie odbierana jest duża ak-
tywność ORS CENTRUM  w mediach 
społecznościowych. W dniu organizo-
wanej imprezy na Facebooku i stronie 
internetowej pojawiają się fi lmy i gale-
ria zdjęć, co przyciąga nowych klien-
tów.

Z dumą można powiedzieć, że zabie-
gi, które są kontynuacją dobrych zmian,   
są widoczne również w naszym Ośrod-

ku Rekreacyjno-Sportowym  nie tylko 
w sposobie zarządzania, ale i w szero-
kiej ofercie zajęć jaka jest przygoto-
wana dla klientów, m.in.: Aqua fi tness, 
Ranne pływanie, UKS Orka, Nauka 
pływania, Klub Tenisa Stołowego, Siat-
kówka dziewczynek, Akademia tańca 
MOVE ARTE, Fit Ball, Zajęcia Zdrowy 
Kręgosłup, Tabata trening. Wszystkie 
zajęcia prowadzone są przez wysoko 
wykwalifi kowaną kadrę pracowniczą.

Kolejnym wyzwaniem i kontynu-
acją dobrych zmian są wakacje 2019 - 
„Zdrowe Lato 2019 – II Edycja” w Lę-
dzinach pod hasłem „Zdrowie mam bo 

o Ciebie i siebie dbam”. Rozpoczęliśmy 
je w tym roku wcześniej tj. 23.06.2019 
r. Już w pierwszym tygodniu i kolejnych 
dniach przy słonecznej, upalnej pogo-
dzie na odkrytym basenie przy ulicy 
Stadionowej gościliśmy ponad 3 000 

osób. Odwiedzają nas między innymi 
dzieci z Lędzin z „żółtymi opaska-
mi” udostępnionymi w szkołach, któ-
re uprawniają do darmowego wejścia 
w czasie trwania wakacji na obiekty re-
kreacyjno-sportowe zarządzane przez 
PGK Partner Spółka z o.o.. Propono-
wany szeroki wachlarz zajęć dla dzieci 
i młodzieży będzie zapewne ciekawą 
propozycją do aktywnego spędzania 
wolnego  w naszym mieście i nie tylko 
- wyjazdy/wycieczki. Harmonogramy 
zajęć w cyklu dwutygodniowym będą 
udostępniane na ulotkach oraz na stro-
nach www.centrumledziny.pl na profi lu 
https://www.facebook.com/orscen-
trumledziny/

W NAJBLIŻSZYCH PLANACH

Pracowity początek roku 2019 w ORS Centrum Lędziny obfi tował w imprezy rekreacyjno-sportowe, 
w których licznie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Lędzin, ale i mieszkańcy miast ościennych.

Jedna z kluczowych planowanych 
modernizacji jest inwestycja, któ-
ra  usprawni w znacznym stopniu 
obsługę klientów na obiektach ORS 
CENTRUM, tzw: ESOK, czyli Elek-
troniczny System Obsługi Klienta 
optymalizujący kontrolę dostępu i 
obsługi bezpośredniej klienta.
W planach jest również rozbudowa i 
powiększenie przestrzeni parkingo-
wej przed ORS Centrum.
Nie zapominamy o stałych i wiernych 

bywalcach naszej pływalni – szykuje-
my miłą niespodziankę.
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X edycja Konkursu Edukacja regio-
nalna w szkole przebiegła pod hasłem 
„Region – Ludzie – Muzyka”. Spośród 
ok 80 placówek z całego kraju Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Lędzinach zakwa-
lifi kowała się do fi nału, który odbył 
się 10 czerwca 2019 roku w siedzibie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Ko-
szęcinie. Do X – jubileuszowej edycji 
konkursu  zaproszono placówki spoza 
województwa śląskiego, co związane 
było także z ogłoszeniem roku 2019 
Rokiem Stanisława Hadyny – założy-
ciela  Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” .
Konkurs ma charakter wieloetapowy. 
Jednym z zadań była realizacja projek-
tu „Życie muzyczne w mojej miejsco-
wości i regionie” – w ramach którego 
opracowano i wykonano grę planszo-
wą z wykorzystaniem multimediów.
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 
w Lędzinach w składzie: Karolina Her-

myt, Zuzanna Kolny, Angelika Kubica, 
Andżelika Stolarczyk, Klaudia Patalong 
i  Karolina Urbańczyk wykazała się 
niezwykłą oryginalnością w tworzeniu 
gry. „Czyja cyja?” - taki tytuł nosi gra, 
którą zachwyciło się jury.
W fi nale 10 czerwca uczennice III kla-
sy oddziału gimnazjalnego zaprezento-
wały fi lmik przedstawiający przebieg 
gry oraz wystąpiły przed zgromadzoną 
publicznością ze współczesną wersją 

pieśni Stanisława Hadyny pt. „Była 
babuleńka”. Dodatkowe konkurencje 
fi nałowe to gra terenowa oraz quiz 
muzyczny, w których uczennice gimna-
zjum poradziły sobie śpiewająco.
Podkreślić należy fakt, iż uczennica 
Angelika Kubica zdobyła nagrodę spe-
cjalną Śląskiego Kuratora Oświaty w 
kategorii – osobowość konkursu. An-
gelika zachwyciła żywiołowością, cha-
ryzmą i niezwykłym poczuciem rytmu.
Uczennice zostały przygotowane przez 
Urszulę Karwath, Magdalenę Krzemiń-
ską-Kostorz oraz Katarzynę Cetnar.
Podziękowania należą się także ro-
dzicom uczennic oraz nauczycielom 
szkoły: Przemysławowi Czerniakowi 
– za zmysł plastyczny, Sylwii Witu-
le – Jedlińskiej – za „ucho” muzyczne, 
absolwentowi szkoły Rafałowi Rudnic-
kiemu – za profesjonalny montaż oraz 
Aleksandrowi Karwath – za oprawę 
muzyczną.
Sukces lędzińskiej szkoły, to sukces ca-
łych Lędzin.

W MŁODOŚĆ I DOROSŁE ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ
AKCJA PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNA POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY

6 maja Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła na Placu Farskim akcję profi -
laktyczno-edukacyjną skierowaną do uczniów klas 8 szkół Podstawowych oraz klas III Gimnazjów z terenu naszego 
Miasta.

Akcja nosiła nazwę „W młodość i do-
rosłe życie bez uzależnień”, jej celem 
było podniesienie wśród młodzieży 
poziomu wiedzy o konsekwencjach i 
zagrożeniach wynikających z używania 
substancji psychoaktywnych – w tym 
alkoholu. Uczestnicy akcji dowiedzieli 
się także kiedy i gdzie szukać fachowej 

pomocy.
 Uczestnicy zostali podzieleni na 5 
grup, które wzięły udział w krótkim 
wykładzie prowadzonym przez psy-
choterapeutę ds. uzależnień. Po zakoń-
czonym wykładzie przed budynkiem 
na terenie Placu Farskiego zostały 
przeprowadzone różnorodne atrakcje 
i konkursy. Uczestnicy mogli między 

innymi przejechać się rowerem po-
ziomym w specjalnych alkogoglach 
po przygotowanym torze. Kolejną 
z atrakcji był refl eksomierz dwustron-
ny. Na Placu Farskim pojawił się także 
symulator dachowania. Uczniowie mo-
gli także zrobić sobie selfi e z hasłami 
profi laktycznymi w fotobudce.

OBCHODY ŚWIĘTA STRAŻAKA
14 maja w Tychach odbyły się Obchody Święta Strażaka. Wydarzenie zgromadzi-
ło nie tylko środowisko strażackie i inne służby mundurowe, ale również władze 
z Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego, delegacje zakładów pracy i innych 
gości.

Jak zwykle podczas uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym 
strażakom, a także odczytane zostały osoby, które otrzymały awans. Tegoroczny 
Dzień Strażaka ma charakter szczególny nie tylko ze względu na formę tej uro-
czystej zbiórki, ale także ze względu na obchodzoną w tym roku setną rocznicę 
wybuchu pierwszego powstania śląskiego - powiedział na wstępie Piotr Szojda, 
komendant tyskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. BARBARY - 
UROCZYSTE NADANIE IMIENIA

25 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach - Goławcu w końcu otrzy-
mała swoje imię. Tak jak pozostałe lędzińskie placówki Szkoła ma już swo-
jego patrona. Została nim Św. Barbara, która w znaczący sposób związana 
jest ze Śląskiem. 

Uchwałą Rady Miasta Lędziny VIII 
kadencji  Szkoła Podstawowa nr 4 
otrzymała imię Św. Barbary. A nowa 
nazwa obowiązywać będzie od 3 
grudnia 2019r. To wydarzenie jest nie 
tylko radością dla uczniów, którzy 
z dumą będą prezentować sztandar 
swojej szkoły, ale także dla wszystkich 
tych, którzy do tej szkoły uczęszczali. 
Przede wszystkim dla osób ze Spo-
łecznego komitetu pomocy budowy 
szkoły podstawowej, reprezentowanej 
przez Tomasza Sklorza oraz Edmunda 

Bryjoka. To właśnie oni zaproponowali 
właśnie imię Św. Barbary, jako idealne 
dla goławieckiej szkoły. Podczas sesji 
na ręce dyrektor Szkoły - Pani Marii 
Horst została złożona kopia uchwały 
potwierdzającej nadanie imienia szko-
le. W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele rady rodziców oraz 
Alojzy Lysko - czynnie zaangażowa-
ny we wszystkie spotkania dotyczące 
nadania imienia. Wszystkim pracowni-
kom, uczniom, a także absolwentom lę-
dzińskiej czwórki składamy gratulacje 
z okazji tego ważnego wydarzenia.

INFORMACJAINFORMACJA
Zabudowa ciepłociągu w dzielnicy Hołdunów

W okresie lipiec-grudzień 2019 planowana jest zabudowa ciepłociągu w 
dzielnicy Hołdunów. Prace ziemne będzie prowadziła fi rma Węglokoks Ener-
gia NSE z Brzeszcz. W chwili obecnej trwa przygotowanie formalne dokumen-
tacji wymaganej do prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych. 
Podłączenie do sieci ciepłociągu będzie realizowane zgodnie z dokumentacją 
projektową będącą w posiadaniu inwestora. O dokładnym terminie realizo-
wanych robót ziemnych powiadamiać będziemy na stronie www. ledziny.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W LĘDZINACH – PO RAZ KOLEJNY NAJLEPSZA 
W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH.

STRAŻACY Z LĘDZIŃSKIEJ OSP OTRZYMAJĄ NOWY SAMOCHÓD

Gmina Lędziny ma zagwarantowane 
w swoim budżecie środki na zakup sa-
mochodu pomocniczego do przewozu 
osób i specjalistycznego sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego na teren akcji dla 
jednostki OSP Lędziny. Zabezpieczone 
środki to 100 000 zł jako dotacja na 
zakup samochodu pożarniczego. Lę-
dzińskich strażaków dofi nansowaniem 
wspomaga także Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, który dopłaca do 

tej inwestycji 70 000 zł. Gmina Lę-
dziny będzie organizować przetarg na 
zakup nowego samochodu. 
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Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sta-
dionowej 1 na potrzeby Miejskiego Żłobka w Lędzinach
Zadanie: Prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem robót. 
Trwają prace wykończeniowe tj. malowanie, wykładziny są zabudowane, 
wymieniono w całości stolarkę PPOŻ w klatce schodowej, wykonano płytę 
fundamentową szybu windy. Wyposażenie pomieszczeń zostało dostarczo-
ne i oczekuje na montaż
Wartość inwestycji: 905 340,54  zł
Wykonawcy: FIRMA POL BUD z Katowic

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w 
Lędzinach.
Zadanie:  Generalny  Wykonawca  robót  fi rma  Budolex  wykonała:  wymia-
nę  stolarki  okiennej,  wymianę świetlików dachowych, izolację przeciwwil-
gociową i ocieplenie ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych budynku,  
docieplenie  dachu  wraz  z  wymianą  pokrycia  dachowego. Trwają prace 
budowlane i instalacyjne wewnątrz  budynku oraz budowane są pom-
py ciepła, które będą źródłem ciepła centralnego ogrzewania w zakresie 
źródła ciepa dla budynku Urzędu Miasta w Lędzinach w postaci kolektora 
gruntowego poziomego będącego dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła.   
Roboty  prowadzone  wewnątrz  sali  widowiskowo - kinowej Piast są na 
etapie końcowym.
Wartość inwestycji: 5 725 465,36 zł
Wykonawca: Budolex

Nazwa  zadania:  Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawo-
wej  nr  4  zlokalizowanej  przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach
Zadanie: Wykonanie termomodernizacji budynku. W ramach zadania 
przewiduje się  m.in.:  wykonanie  docieplenia  części  ścian  piwnicznych,  
wykonanie  docieplenia  ścian  zewnętrznych  kondygnacji  nadziemnych,  
wykonanie  nowej  warstwy  fakturowej  elewacji,  docieplenie dachów 
wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachowego, remont przewodów 
kominowych ponad dachem, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę 
obróbek blacharskich, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
kotłami gazowymi oraz zasobni-kami ciepłej wody użytkowej. Wszystkie 
roboty budowlane konieczne do wykonania, stanowiące szczegółowy opis 
przed-miotu zamówienia, zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
Wartość inwestycji: 1 746 600,00 zł
Wykonawca: Dan-pol sp. z o.o.

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej ul. Blych
Zadanie: Złożony wniosek rozpatrywany jest przez Wojewodę w ramach 
funduszu dróg samorządowych. Obecnie trwają wykupy gruntów pod drogę. 
Pierwszy etap prac od ul. Lędzińskiej do ul. Wapiennej obejmuje wykonanie 
drogi. Wykonanie jezdni o szerokości 5,5 metra. Jednostronnego chodnika 
z krawężnikiem, wykonanie odwodnienia w postaci rowów oraz wykonanie 
oświetlenia
Wartość inwestycji: szacunkowy koszt ok. 1 000 000 zł
Wykonawca: brak wykonawcy

Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej ul. Hołdunowska
Zadanie: W ramach inwestycji wykonana została siłownia zewnętrzna wraz 
z małą architekturą. Powstało 9 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z mała 
architekturą w postaci 6 ławek i 4 koszy.
Urządzenia zostały wykonane na matach przerostowych amortyzujących 
upadek.
Wartość inwestycji: 49936,77 zł.
Wykonawca: PHU WW

Nazwa zadania: Realizacja aktualizowania informacji o pasie dro-
gowym dróg gminnych w technologii elektronicznej
Zadanie: aktualizowania informacji o pasie drogowym dróg 
gminnych w technologii elektronicznej. Drogi gminne zostaną 
sfi lmowane w technologii pozwalającej na wykonywanie pomia-
rów na pozyskanym obrazie. Elementy pasa drogowego będą w 
wygodny sposób możliwe do wygenerowania i dalszej analizy. 
Wartość inwestycji: 36 868,50 zł
Wykonawca: fi rma Lehmann+Partner  POLSKA Sp. z o.o. 
z Konina.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej - 
dokumentacja projektowa
Zadanie: W trakcie projektowania. Przebudowa drogi od ul. Gwarków do ul. 
Mickiewicza. Wykonane zostaną chodniki, droga dla rowerów oraz nowe 
oświetlenie.
Wartość inwestycji: 35 916,00 zł
Wykonawca: Biuro projektowe Drogowiec z Rudy Ślą-
skiej

Nazwa zadania: Przebudowa drogi oraz budowa chodnika do 
ośrodka zdrowia przy ul. Fredry
Zadanie: Wyłoniono wykonawcę. Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie 
drogi oraz wykonanie chodnika. 
Wartość inwestycji: 65 436,00 zł
Wykonawca: PPHU Bal-mar

Nazwa zadań: WPF - Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Budowa Sali gimnastycznej 
z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach
Zadanie: Inwestycja jest na etapie wykonywania fundamentów. 
Wykonano wykopy pod fundamenty sali gimnastycznej i łącznika ze szkołą. 
Rozpoczęto kopanie fundamentów  pod część dydaktyczną. Termin zakoń-
czenia inwestycji Wrzesień 2020. 
Wartość inwestycji: 9 480 123,66  zł
Wykonawcy: FIRMA Carbud i Termoklima

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego w Lę-
dzinach przy ul. Pokoju 106
Zadanie: Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja 
polegająca na dociepleniu poddasza. Wymiana rynien i remont 
instalacji odgromowej. Na realizację zadania został ogłoszony 
przetarg. Na realizację otrzymaliśmy dofi nansowanie z Metro-
polii
Wartość inwestycji: Szacunkowy koszt ok. 550 000 zł
Wykonawca: W trakcie wyboru wykonawcy

Nazwa zadania: Remont nawierzchni placu szkolnego SP3
Zadanie: Wymiana istniejących płyt chodnikowych na kostkę betonową z 
uzupełnieniem podbudowy. 
Wartość inwestycji: Szacunkowy koszt ok. 170 000 zł
Wykonawca: Trwa procedura przetargowa 
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Nazwa zadania: Budowa drogi - łącznika między ul. Pokoju i ul. 
Lędzińską - dokumentacja projektowa
Zadanie: Wniosek o dofi nansowanie złożony do Marszałka Województwa 
Śląskiego w ramach RPO - jest w trakcie rozpatrywania przez Urząd 
Marszałkowski.
Wartość inwestycji: szacunkowy koszt ok. 5 700 000 zł
Wykonawca: brak wykonawcy 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna - 
dokumentacja projektowa
Zadanie: Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone fi rmie MK Projekt (w 
trakcie projektowania) 
Wartość inwestycji:  19 188,00 zł
Wykonawca: MK Projekt

Nazwa zadania: WPF - Budowa drogi ul. Hołdunowska „boczna” 
z włączeniem do ul. Gwarków - dokumentacja projektowa
Zadanie: Dokumentacja w trakcie realizacji. Została złożona w Starostwie 
Powiatowym w Bieruniu w celu pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wartość inwestycji: 88 068,00 zł (dokumentacja)
Wykonawca: Biuro Inżynierskie MK

Nazwa zadania: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego ulicy 
Zabytkowej w Lędzinach
Zadanie: Budowa chodnika obejmuje odcinek drogi od ul. Lędzińskiej do ul. 
Grodziskowej. Zadanie zostało dofi nansowane z Metropolii.
Wartość inwestycji: 416 000,00 zł
Wykonawca: Przeprowadzono procedurę przetargową 
w trakcie podpisywania umowy z fi rmą - Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek

Nazwa zadania: Budowa chodnika od ul. Ekonomicznej do 
ul. Fredry
Zadanie: Budowa chodnika od ul. Ekonomicznej (apteka) do przychodni 
zdrowia. 
Wartość inwestycji: 145 120,00 zł
Wykonawca: PPHU Bal-mar

Nazwa zadania: Przebudowa stadionu MKS Lędziny - dokumentacja 
projektowa
Zadanie: Przebudowa stadionu w fazie projektowania.
Projekt stadionu zostanie podzielony na 3 części
1. Trybuny
2. Murawa boiska (Boisko sportowe)
3. Budynek socjalny (szatnie, natryski, pomieszczenia organizacyjne, 
siłownia, salka)
Wartość inwestycji: 89 999,10 zł (dokumentacja)
Wykonawca: Paradox - pa spółka z o.o. z Tychów

Nazwa zadania: Budżet Obywatelski - Budowa boiska 
treningowego przy MKS Lędziny
Zadanie: Inwestycja obejmuje przygotowanie terenu polegające na 
usunięciu chwastów, niwelacji i wyrównaniu terenu oraz wykonaniu 
prac agrotechniczno-renowacyjnych (wykonanie murawy pod boisko o 
wymiarach 100m x 60m). 
Wartość inwestycji: 100 000,00 zł 
Wykonawca: Transkop z Imielina, Murowa-sport z 
Wrocławia

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego 
w Lędzinach przy ul. Pokoju 37
Zadanie: Wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisywana 
jest umowa. Zakres prac obejmuje ocieplenie dachu, remont instalacji 
odgromowej i rynien. Zadanie dofi nansowane zostało z Metropolii. 
Wartość inwestycji: szacunkowa wartość ok. 290 000 zł
Wykonawca: Trwa procedura przetargowa 

Nazwa zadania: Budowa wodociągu z przyłączeniami w ul. Miarki 
- dokumentacja projektowa
Zadanie: W trakcie projektowania. Zakres prace obejmie Wykonanie 
wodociągu wraz z przyłączeniami. 
Wartość inwestycji: 15 000,00 zł
Wykonawca: GAZ PROJEKT Tychy

Nazwa zadania: Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia 
ul. Gwarków
Zadanie: Od ronda do budynku nr 100 zostanie wykonane oświetlenie 
drogowe. 
Wartość inwestycji: 147 600,00 zł
Wykonawca: Instalatorstwo elektryczne M. Kostka 
Bojszowy

Nazwa zadania: Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia 
ul. Paderewskiego od ul. Małkowiec do ul. Pokoju - dokumentacja 
projektowa
Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na ukończeniu. 
Wartość inwestycji: 20 172,00 zł
Wykonawca: Elpro

Nazwa zadania: Remont chodnika wokół kościoła św. Klemensa
Zadanie: Wymiana aktualnej nawierzchni na kostkę betonową. 
Wartość inwestycji: Szacunkowy koszt ok. 90 000 zł
Wykonawca: Trwa procedura przetargowa
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SPORTSPORT

Otyliada 2019 rozegrana 
została na 47 polskich pły-
walniach. W całej imprezie 
udział wzięło 2624 uczest-
ników, z których 2198 rywa-
lizowało o najlepszy wynik.

W nocy z 16 na 17 marca 2019r. Na 
lędzińskiej pływalni wystartowało 67 
uczestników, którzy przepłynęli łącz-
nie 400 825 km, zwycięzcą okazał się 
Andrzej Kowalczyk, który w ciągu 12 
godzin przepłynął 30 500 km. 

Jak co roku organizacja imprezy sta-
ła na wysokim poziomie co wielokrot-
nie podkreślali uczestnicy rywalizacji, 
a także ich rodziny i znajomi, którzy 

wiernie dopingowali sportowców. 
Organizatorzy lokalni: UKS Orka Lę-

dziny, PGK Partner oraz UM Lędziny

Dnia 30.01 br na pływalni w Lędzi-
nach odbyła się I runda Międzyszkol-
nej Ligii Pływackiej. Startowało 200 
zawodników ze szkół podstawowych 
z następujących klubów: UKS Wodnik 
29 Katowice, UKS Sprint Katowice, 
UKS Karlik Katowice, Mat Swim Tychy 
oraz gospodarz UKS Orka Lędziny. W 
tej rywalizacji całkiem dobrze wypadli 
zawodnicy naszego lędzińskiego klubu 
zdobywając 6 indywidualnych meda-

li. Dwa razy na najwyższym stopniu 
podium stawał Szymon Laufer wśród 
zawodników 14 letnich, na dystansach 
50 m stylem motylkowym oraz 100 m 
stylem dowolnym. 11 letni Kacper Mor-
kisz zajął 1 miejsce na dystansie 50 m 
stylem dowolnym oraz 2 miejsce na 
dystansie 100 m stylem grzbietowym. 
Paweł Gonscz wśród zawodników 12 
letnich był dwukrotnie trzeci, na dy-
stansie 25 m stylem motylkowym oraz 
50 m stylem dowolnym.

I RUNDA MIĘDZYSZKOLNEJ 
LIGII PŁYWACKIEJ

VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU 
PŁYWACKIEGO OTYLIADA 2019 W LĘDZINACH ZA NAMI

Dobra polityka fi nansowo-transfero-
wa zarządu pozwala z optymizmem 
patrzeć w przyszłość, a zarząd klubu 
chciałby wrócić do IV ligi ale tylko 
wtedy kiedy odpowiedni poziom spor-
towy reprezentować będą zawodnicy 

pochodzący z Lędzin ponieważ nie 
chce powtórki z rozrywki kiedy to 
udało się awansować do wyższej klasy 
rozgrywkowej ale fi nanse klubu nie po-
zwoliły na utrzymanie drużyny składa-
jącej się z zawodników w dużej mierze 
pochodzących z ościennych miast.

MKS LĘDZINY PO BARDZO DOBREJ RUNDZIE 
WIOSENNEJ CIĄGLE POZOSTAJE W WALCE O 
TRZECIE MIEJSCE NA KONIEC SEZONU OKRĘGÓWKI

Projekt budowy boiska wygrał gło-
sowanie w budżecie obywatelskim, za 
kwotę 100 000 zł powstanie boisko 
trawiaste na zalewie.
Boisko ma być pierwszym krokiem do 
zbudowania odpowiedniej infrastruk-
tury sportowej w Lędzinach.
Projekt zgłoszony przez Marcina Ma-
jera został już przeanalizowany i skon-

sultowany z fi rmą zajmującą się budo-
wą boisk trawiastych.
Teren pod boisko obecnie będzie od-
powiednio wykarczowany, później 
nastąpi niwelacja, po której do akcji 
wkroczy fi rma zajmująca się budowa 
boiska i wykona murawę.
Przewiduje się iż boisko będzie gotowe 
jeszcze w tym roku.

RUSZYŁA BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO

Po bardzo dobrych meczach z Orłem 
Kozy oraz remisowym rewanżu z Po-
lonią Łaziska zawodnicy prowadzeni 
przez Mirosława Wowro są na naj-
lepszej drodze do zajęcia miejsca na 
podium ligi, a nawet do wygrania całej 
ligi.

DRUŻYNA JUNIORÓW 
MKS’U CIĄGLE 
POZOSTAJE W WALCE 
O MISTRZOSTWO 3 LIGI. 

Piękna pogoda, dużo uśmiechu i ra-
dosnego zmęczenia- to III Przełąjowy 
Bieg i Nordic Walking pod patronatem 
Burmistrz Miasta Lędziny. Ponad 100 
uczestników z rodzinami, przyjaciółmi, 

kibicami biegu i marszu z kijami spo-
tkało się  w miłej atmosferze rywaliza-
cji sportowej w Lędzinach na terenach 
zielonych - stadionu miejskiego , daw-
nego Zalewu i terenów otwartych ORS 
Centrum. Po raz trzeci w coraz więk-

szym gronie spotykają się pasjonaci 
biegania i Nordic Walking. Zaprasza-
my za rok, miejmy nadzieję w jeszcze 
większym gronie.

III PRZEŁAJOWY BIEG I NORDIC WALKING POD PATRONATEM 
BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY
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W dniu 11.05.2019 pod patronatem 
Prezydenta Miasta Tychy i Burmistrza 
Miasta Lędziny odbył się 22 Rajd Wio-
senny dla Młodzieży zorganizowany 
przez Oddział PTTK Tychy. Uczestni-
cy rajdu wędrowali szlakami Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. Meta 

rajdu znajdowała się przy Gościńcu 
Jurajskim w Podlesicach. Uczestnikami 
rajdu byli najmłodsi członkowie koła. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
z Hołdunowa oraz Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 z Goławca. Drużyna 
z Hołdunowa pod opieką nauczycielki 
Pani Aleksandry Ostrowskiej (również 

członek koła) o nazwie Wędrowcy Ha-
kuna Matata przeszła  8 km z Kostkowic 
do Podlesić. W klasyfi kacji końcowej 
Wędrowcy Hakuna Matata zajeli piąte 
miejsce na siedem drużyn. W konkursie 
wiedzy turystycznej  trzecie miejsce, 
a w konkursie sprawnościowym dru-
gie miejsce. Drużyna z Goławca pod 

opieką nauczycieli Pani Iwony również 
członek koła oraz Pani Katarzyna o 
nazwie Wagabundzi przeszła 10 km z 
Piaseczna do Podlesic. W klasyfi kacji 
końcowej Wagabundzi zajęli  trzecie 
miejsce na siedem drużyn. W konkursie 
wiedzy turystycznej drugie miejsce, a 
w konkursie sprawnościowym trzecie 

miejsce. Wszyscy uczniowie otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz Puchar. W gru-
pie organizacyjne byli również - Prezes 
Koła Andrzej G. Józef L, Roman D, Do-
minika Z i Magdalena G.  Wielkie brawa 
i Gratulacje dla młodych turystów.

22 RAJD WIOSENNY DLA MŁODZIEŻY ZORGANIZOWANY PRZEZ ODDZIAŁ PTTK TYCHY

SPOTKANIE Z GOŚĆMI Z PROGRAMU ERASMUS+
9 maja Urząd Miasta w Lędzinach odwiedziła niezwykła delegacja. Burmistrz Miasta ugościła nauczycieli, którzy 
wraz z dziećmi odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1 w ramach programu ERASMUS+.

Jak co roku Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Lędzinach organizowała pik-
nik rodzinny dla uczniów i ich rodzin 
uczęszczających do „jedynki”. W tym 
dniu wszystkim osobom związanym ze 
Szkołą towarzyszyli goście z programu 
ERASMUS+.

Program Erasmus powstał w 1987 
roku jako program wymiany studen-
tów. Jego zasięg i cele poszerzały się 
w kolejnych latach, jednak główna 
idea pozostaje ta sama: rozwijanie 
międzynarodowej współpracy między 
uczelniami. Z czasem program Erasmus 
zaczął działać także dla szkół umoż-

liwiając tym samym nauczycielom, 
pracownikom szkoły, a także uczniom 
rozwijanie kompetencji językowych, 
społecznych, poznawanie nowych kul-
tur poprzez praktyczną naukę języka 
podczas międzynarodowych wymian. 

Podczas Festynu Szkolnego grupa 
uczniów ze szkoły podstawowej oraz 
goście z projektu ERASMUS + „Com-
munication is the key” wzięli udział 
w grze „Bieg ERASMUSA”. Wszyscy 
uczestnicy podzielili się na czterooso-
bowe grupy i po odkodowaniu zeska-
nowanych pytań QR musieli udzielić 
na nie poprawnej odpowiedzi lub 
wykonać zadanie. Zabawa wzbudziła 

emocje i rozwijała komunikację między 
zaprzyjaźnionymi dziećmi. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy pomysłowo-
ści i wspaniałej komunikacji podczas 
zabawy. 

W czasie gdy w Szkole Podstawowej 
odbywała się rywalizacja - nauczyciele 
odwiedzili Urząd Miasta w Lędzinach. 
Po którym oprowadziła ich Burmistrz 
Miasta. Wśród gości byli między inny-
mi nauczyciele z Rumunii, Ukrainy, Ło-
twy, Portugalii. Spotkanie w Urzędzie 
stało się okazją do poznania zwycza-
jów, a także pracy samorządu w na-
szym mieście. 
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MALUCHY W URZĘDZIE MIASTA 

Po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy Lędzin od-
wiedzili Urząd Miasta. 29 kwietnia na spotkanie 
z Burmistrz Miasta przybyła szóstka maluszków 
urodzonych w marcu 2019 roku oraz ich rodzice 
i rodzeństwo.

10 czerwca na spotkaniu w urzędzie pojawi-
ły się dzieci urodzone w miesiącu kwietniu 2019 
roku. Na spotkanie przybyło siedmioro malusz-
ków, z którymi Urząd odwiedzili ich rodzice i star-
sze rodzeństwo. 

Zaś 26 czerwca w Urzędzie pojawiły się dzieci 
urodzone w Maju 2019 roku. Na spotkaniu poja-
wiła się ósemka maluchów. Na tych spotkaniach 
rodzice mogą poznać się nawzajem, porozmawiać 
oraz wymienić się doświadczeniami związanymi z 
przyjściem na świat ich malutkich pociech. Gratu-
lujemy rodzicom pięknych, uroczych i spokojnych 
dzieci oraz dziękujemy za przybycie. Naszym 
najmłodszym mieszkańcom zaś, życzymy wiele 

zdrowia i dużo snu. Aby rośli zdrowo i cieszyli się 
każdym dniem. Witamy was w Lędzinach!

SENIORZY SPOTKALI SIĘ BY 
WSPÓLNIE ŚWIĘTOWAĆ DZIEŃ MATKI

27 maja seniorzy z lędzińskiego klubu Seniora spotkali się by wspólnie święto-
wać dzień matki. Na spotkaniu pojawiła się również Burmistrz Miasta oraz dyrek-
tor miejskiego Ośrodka Kultury. Na spotkaniu oprócz „mam” pojawili się także 
Panowie, którzy razem świętowali to ważne dla każdej matki święto. Jak zwykle 
podczas takich wydarzeń wiersz napisał Pan Paweł, który ofi cjalnie odczytała Pani 
Danuta Karkoszka - kierowniczka lędzińskiego klubu seniora. Spotkanie uświet-
niał zespół muzyczny tom-der. 

MARZEC KWIECIEŃ

„SZLAKIEM GWARKÓW”, CZYLI WYCIECZKA 
LĘDZIŃSKICH SENIORÓW DO TARNOWSKICH GÓR

MAJ

W dniu 17 czerwca Lędzińscy Seniorzy z Domu Aktywności Seniora działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Lędzinach udali się na wycieczkę do Tarnowskich Gór pod Patronatem Burmistrza Miasta. Celem wycieczki było 
zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni „Czarnego Pstrąga”. Seniorzy mieli okazję spacerować podziemnymi 
korytarzami oraz podziwiać wyrobiska komorowe ukształtowane przez człowieka – „Gwarka” i przyrodę.

Poznali historię górniczego regionu 
zwiedzając Multimedialne Muzeum 
Górnictwa. Z Kopalni Srebra udali się 
do skansenu maszyn parowych i paro-
wozów, który znajduje sie obok wejścia 
do kopalni. Mogli tam podziwiać eks-
ponaty z przełomu XIX i XX wieku.

Dopełnieniem wrażeń był przepływ 
w łodziach 600 m odcinka w pod-
ziemiach Sztolni „Czarnego Pstrąga”, 
położonego wśród zieleni w Parku Re-
peckim. Atmosferę tajemniczości w ko-
palni tworzyło delikatne światło lamp 
górniczych. Podziemna przeprawa 
dostarczyła wszystkim wielu pozytyw-

nych wrażeń i była największą atrakcją.
Wycieczka była niezapomnianym 

przeżyciem, ciekawym doświadcze-
niem i miło spędzonym czasem.
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JUBILEUSZOWY KONGRES LOKALNY KURATORSKIEJ 
SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO W TYCHACH 
PT. „W SŁUŻBIE RAZEM”

W Sądzie Rejonowym w Tychach 
od 2012 roku dynamicznie rozwija się 
wykonanie kary ograniczenia wolności, 
której realizacja jest przykładem na do-
skonałą współpracę pomiędzy sądem 
i gminami, w których kara ta jest reali-
zowana. Organizacja kongresu lokalne-
go daje możliwość uczczenia osiągnięć 
w tym zakresie, jak również dyskusji 
nad udoskonaleniem dotychczasowych 
praktyk. Kongres był także wspania-
łą okazją do prezentacji wspólnych 
osiągnięć w zakresie przeciwdziałania 
przemocy oraz uzależnieniom. 

Włodarze miast obecni na kongresie 
otrzymali podziękowania za dotych-
czasową współpracę, znakomite relacje 
oraz okazaną życzliwość, zrozumienie 
i przyjazną atmosferę podczas wszyst-
kich kontaktów zawodowych gmin oraz 
kuratorskiej służby sądowej. 

W związku z rokiem jubileuszowym 
100-lecia kurateli sądowej, którego 
obchody otworzył III Kongres 
Kuratorski w Poznaniu, w Polsce 
organizowane są kongresy lokalne, 
których celem jest pokazanie 
służby kuratorskiej jako organu 
wykonawczego, realizującego swoje 
zadania integralnie z Samorządami 
terytorialnymi, instytucjami, 
stowarzyszeniami, w służbie osobom, 
nad którymi powierzono nam pieczę. 

KLIMONT I PLAC FARSKI 
OKIEM KAMERY FILMOWEJ

15 kwietnia Lędziny odwiedziła ekipa fi lmowa TVP3 z programu „Zgadnij! 
Napisz! Wygraj!”, czyli cyklu zagadek poświęconych historii, ciekawostkom 
i walorom krajobrazowym miast i gmin.

Emisja programu nastąpiła 18 maja, 
to wtedy na antenie trzeciego progra-
mu Telewizji Polskiej telewidzowie mo-
gli obserwować nagranie zrealizowane 
w Lędzinach. W programie pokazuje 
się ciekawe miejsca na Śląsku, opo-
wiada ich historię i podaje przeróżne 
informacje na temat miejsca, w którym 
znajduje się prowadzący. Jednak nie 
podaje nazwy miejsca, ani miejscowo-
ści, w której się znajduje. To telewidzo-
wie, mogą odpowiedzieć na zagadkę 
i wygrać przeróżne nagrody. 25 maja 
- w kolejnym programie - wszyscy po-
znali rozwiązanie zagadki.

Ekipa telewizyjna zrealizowała uję-
cia do programu przy kościele św. Kle-
mensa, mogliśmy posłuchać informacji 
na temat kościoła, a także zobaczyć jak 

wygląda krypta, która znajduje się pod 
zabytkową świątynią. Kolejnym miej-
scem był Plac Farski, miejsce bardzo 
ważne na mapie Lędzin, które w 2013 
roku otrzymało tytuł rewitalizacji roku.

POWOŁANIE III KADENCJI ZESPOŁU 
INTERDYSCYPLINARNEGO W LĘDZINACH 

W dniu 20 maja 2019 roku w 
Urzędzie Miasta Lędziny odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowo powo-
łanego składu III kadencji Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Lędzinach, 
zajmującego się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta 
Lędziny, Pani Krystyny Wróbel sta-
wili się powołani członkowie - grupa 
specjalistów składająca się z przed-
stawicieli jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, policji, oświaty, ochrony zdro-
wia, kuratorów sądowych, a także 
organizacji pozarządowych, prokura-
torów oraz innych podmiotów dzia-
łających na terenie miasta Lędziny na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.

Spotkanie miało charakter organi-
zacyjny, a jego głównym celem było 
ukonstytuowanie się nowego składu 
III kadencji Zespołu Interdyscypli-
narnego w Lędzinach.

Członkowie Zespołu wybrali spo-
śród siebie Przewodniczącego – Panią 
Izabelę Golus, Wiceprzewodniczą-
cego – Panią Marzenę Smużyńską, 
Sekretarza – Panią Magdalenę Wło-
darczyk.

Głównym zadaniem Zespołu In-
terdyscyplinarnego w Lędzinach jest 

podejmowanie działań mających na 
celu zatrzymanie przemocy domowej 
i zapobieganie jej. Do zadań Zespołu 
należy, między innymi, integracja i ko-
ordynowanie działań w/w podmiotów 
oraz specjalistów w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, w 
szczególności poprzez: diagnozowa-
nie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonych przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku, inicjowanie interwen-
cji w środowisku dotkniętym prze-
mocą w rodzinie, rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach, osobach i 
możliwościach udzielenia pomocy w 
środowisku lokalnym i inicjowanie 
działań w stosunku do osób stosują-
cych przemoc w rodzinie.

 Siedziba Zespołu mieści się 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Lędzinach, a obsługę or-
ganizacyjno–techniczną Zespołu w 
Ośrodku zapewniają pracownicy 
Sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.

 Więcej na temat działania Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w Lędzinach 
znajdziecie Państwo na stronie inter-
netowej www.mopsledziny.pl

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI 
STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest przyznawanym od 2018 roku 
na wniosek Prezydenta, Premiera, Ministrów a także kierowników urzędów 
centralnych oraz wojewodów odznaczeniem Państwowym. Medal nadawany 
jest z okazji trwania obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali Stulecia Odzyska-
nej Niepodległości. 25 zasłużonych 
obywateli naszego regionu otrzymało 
to zaszczytne wyróżnienie. Jednym z 
nich był urodzony w Lędzinach Sena-
tor Czesław Ryszka, który od wielu lat 
czynnie wspiera nasze miasto. Medale 
w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy 
wręczyła podsekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta Pani Anna Surów-
ka-Pasek. W dekoracji nagrodzonych 
uczestniczyli także wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek oraz wicewoje-

woda Robert Magdziarz. Uroczystość 
uświetnił występ Orkiestry Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

SIŁA DOBRA
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem i Świadkom Tychy

Daj sobie pomóc

Jeżeli jesteś osobą dotkniętą 
przestępstwem lub świadkiem:
- przemocy domowej
- przemocy fizycznej lub psychicznej
- wypadku drogowego
- przestępstwa seksualnego
- kradzieży / oszustwa 
- pozbawienia alimentów
- innego przestępstwa

MOŻESZ COŚ Z TYM ZROBIĆ!

Czekamy na Ciebie w Tychach przy 
ul. Barona 30 - pokój 307

PN 8.00 - 16.00
WT 8.00 - 16.00
ŚR 13.00 - 20.00

CZ 8.00 - 15.00
PT 8.00 - 15.00
SB 8.00 - 12.00

Telefon: 
574 091 361
Dyżur telefoniczny czynny po 
godzinach pracy Ośrodka
574 062 401

Bieruń
ul. Turystyczna 1

każdy poniedziałek 
14.00 - 18.00

Mysłowice
ul. Mikołowska 4a

każdy piątek
16.00 - 20.00

Mikołów
ul. Kolejowa 2 p.17

każda środa
9.00 - 13.00

Pszczyna
ul. Kilińskiego 5a
każdy czwartek

15.00 - 19.00
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Poziomo
1.  United lub City
7.  Miasto w Nigerii
8.  Bandyta
9.  Typ gleby
10.  „...w czerni”
12.  Ilustrowany katalog
14.  Pozbywa się jaj
17.  Wielka tajemnica
19.  Dogrywka w szermierce
21.  Wyspa w archipelagu Aleutów
22.  Przydrożny znak

Pionowo
1.  Wyroby tekstylne, tkaniny
2.  Atrybut fryzjera
3.  Parametr dźwigu
4.  Jednoosobowa łódź sportowa
5.  Warzywo na kompot
6.  Na zewnątrz pnia
11.  Krótko o sobie
13.  Jeden z dwunastu apostołów
15.  Jezioro na Wybrzeżu Słowińskim
16.  Miasto św. Franciszka
18.  Odgłos na planie fi lmowym
20.  Płynie przez Turyn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rozwiązanie krzyżówki można nadsyłać pocztą na adres:
Redakcja GML, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub mailowo na 
adres: promocja@ledziny.pl
Trzy pierwsze osoby otrzymają nagrody z logo Urzędu Miasta

PROGRAM PONE 2019-2020

W miesiącu lipcu 2019 roku roz-
poczynamy kolejny etap Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na te-
renie gminy Lędziny na rok 2019 – 
2020. W ramach Programu planuje 
się zmodernizować 400 urządzeń 
grzewczych w budynkach miesz-
kalnych, zlokalizowanych na terenie 
gminy Lędziny. Program będzie reali-
zowany  przez Urząd Miasta Lędziny, 
ze środków gminy oraz mieszkań-
ców, po uzyskaniu dofi nansowania z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Zakwalifi kowanych 
do programu w tym roku  jest 200 
budynków jednorodzinnych, a ko-
lejne 200 budynków w roku 2020. 
Jako gmina jesteśmy liderem wśród 
okolicznych miast i często podawa-
ni jesteśmy za przykład. Program 
umożliwia wymianę nieefektywnych 
źródeł ciepła na kotły efektywne 
i ekologiczne takie jak kotły na paliwa 

gazowe, paliwa płynne, energię elek-
tryczną, biomasę, paliwa stałe z zała-
dunkiem automatycznym oraz węzły 
cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej. 

METROPOLIA: 113 ZAMAWIAJĄCYCH BĘDZIE 
KUPOWAĆ RAZEM PRĄD. OGŁOSZONO PRZETARG
Blisko 1 TWh energii elektrycznej w drodze przetargu zamierza nabyć grupa zakupowa utworzona 
przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię. W jej skład weszło 113 zamawiających. Zakupiona 
w ten sposób energia elektryczna ma w latach 2020-2021 docierać do 326 instytucji.  

- To drugi grupowy zakup energii 
elektrycznej realizowany przez Me-
tropolię. W ten sposób chcemy za-
pewnić atrakcyjne cenowo dostawy 
prądu. Stojąc na czele największej w 
Polsce grupy zakupowej, dzięki wyso-
kiemu wolumenowi zamówienia mamy 
większą siłę negocjacyjną i możemy 
uzyskać korzystniejsze stawki u sprze-
dawców- wyjaśnia Kazimierz Karol-
czak, przewodniczący GZM. 

 W skład grupy zakupowej wchodzi 
113 zamawiających. To zarówno gmi-
ny wchodzące w skład Metropolii jak 
i samorządy spoza jej granic jak np. 
Rydułtowy oraz powiat Zawierciański. 
Do grupy zakupowej przystąpiło także 

55 instytucji Samorządu Województwa 
Śląskiego, m.in. Park Śląski, Muzeum 
Śląskie, Górnośląskie Centrum Reha-
bilitacji „Repty” czy Stadion Śląski.  
Zakupiona w ten sposób energia ma 
dotrzeć do 326 jednostek organiza-
cyjnych samorządów – m.in. szkół 
i przedszkoli, szpitali, muzeów i teatrów, 
urzędów oraz zakładów komunalnych. 
Tańszy prąd będzie oświetlał ulice. 

 Łączna, szacunkowa wartość za-
mówienia na ok. 976 MWh wynosi ok. 
439,4 mln. zł. 

Grupowy zakup energii elektrycz-
nej jest realizowany przez Metropo-
lię GZM po raz drugi. Do pierwszego 
przetargu na rok 2019 stanęło 73 za-

mawiających. 
 – Powiększenie Grupy Zakupowej 

w kolejnym postępowaniu pokazuje 
zainteresowanie samorządów tą inicja-
tywą oraz potwierdzenie sprawnej ko-
ordynacji działań tak dużej liczby jed-
nostek – dodaje Karolina Mucha-Kuś, 
Dyrektor Departamentu Projektów 
i Inwestycji 

 Metropolia GZM nie poprzestaje 
na grupowym zakupie energii elek-
trycznej. W maju powstała licząca 21 
gmin grupa zakupowa gazu. Ogłosze-
nie przetargu na dostawy tego rodzaju 
energii planowane jest na trzeci kwar-
tał tego roku. 
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WIOSKA INDIAŃSKA

1 lipca – poniedziałek
9.00 - 15.00 Warsztaty ekologiczne: Tipi 
Indiańskie, Warsztaty plastyczne: Barwienie 
tkanin

2 lipca – wtorek
9.00 - 15.00  Warsztaty tworzenia biżuterii: 
Indiańskie Bransoletki, Warsztaty rękodziel-
nicze: Pióropusze indiańskie, Gry, zabawy i 
animacje: Malowanie twarzy

3 lipca - środa
9.00 - 15.00 Warsztaty plastyczne: 
Indiańskie graffi ti, Gry, zabawy i anima-
cje: Indiańskie gry planszowe, Warsztaty 
rękodzielnicze: Łapacze Snów

4 lipca – czwartek
9.00 - 15.00 Warsztaty tworzenia biżuterii: 
Sznurkowe bransoletki, Warsztaty rękodziel-
nicze: Wyszywanie koralikami, Gry, zabawy i 
animacje:  Malowanie twarzy

5 lipca - piątek
9.00 - 15.00 Warsztaty muzyczne: 
Indiańskie Instrumenty muzyczne, Warsztaty 
ekologiczne: Projektowanie ubrań inspi-
rowanych strojem indiańskim, Warsztaty 
tworzenia biżuterii: Indiańskie naszyjniki

Być Jak Mistrz Leonardo

8 lipca - poniedziałek
9.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne: Martwa 
natura - rysunek, Warsztaty plastyczne: 
Pejzaż wakacyjny – malarstwo farbami, 
Gry, zabawy i animacje: Kod Leonarda – gry 
planszowe

9 lipca - wtorek
9.00 – 15.00 Warsztaty wiedzy wszech-
stronnej: Tysiąc obrazów Da Vinci, Warsztaty 
plastyczne: Kopia obrazu Leonarda, Gry, 
zabawy i animacje: Puzzle z Wielkim 
Mistrzem, Gry, zabawy i animacje: Tysiąc 
obrazów Da Vinci

10 lipca - środa
9.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne: Portret 
przyjaciela, Gry, zabawy i animacje: Gry 

planszowe,Warsztaty projektowania: 
Projekt średniowiecznej sukni

11 lipca - czwartek
9.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne: 
Rysunek krok po kroku - oko, Warsztaty 
plastyczne: Jak namalować postać - rysu-
nek, Warsztaty plastyczne: Kwiaty – praca 
farbami

12 lipca - piątek
9.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne: Ma-
lowanie farbami - portret, Gry planszowe, 
Gry, zabawy i animacje:  Maszyny latające 
- projekt

MIĘDZY NAMI JASKINIOWCAMI

15 lipca - poniedziałek
9.00 – 15.00 Gry, zabawy i animacje: Świat 
dinozaurów, Warsztaty rękodzielnicze: Ka-
mienne lampiony, Gry, zabawy i animacje: 
Gry planszowe

16 lipca - wtorek
9.00 – 15.00 Kulinarne warsztaty dla 
dzieci, Skarb jaskiniowców - Biżuteria, Gry, 
zabawy i animacje: Malowanie twarzy

17 lipca - środa
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Kamienne mozaiki, Warsztaty ceramiki: 
Prehistoryczna ceramika, Projekcja fi lmu: 
Park Jurajski

18 lipca - czwartek
9.00 – 15.00 Warsztaty tworzenia biżuterii: 
Prehistoryczna biżuteria, Gry, zabawy i ani-
macje: Jurajskie Kolorowanki, Gry, zabawy i 
animacje: Gry planszowe

19 lipca - piątek
9.00 – 15.00 Gry, zabawy i animacje: 
Malowanie twarzy, Warsztaty tworzenia 
biżuterii: Biżuteria prehistoryczna, Warsztaty 
ceramiki: Figurki gliniane – tworzymy 
dinozaury

Świat według Kota

22 lipca - poniedziałek
9.00 – 15.00 Warsztaty krawieckie: 

Maskotki Koty, Gry, zabawy i animacje: 
Malowanie twarzy, Warsztaty rękodzielni-
cze: Koty - pudełeczka na kredki

23 lipca - wtorek
9.00 – 15.00 Gry, zabawy i animacje: Gry 
planszowe, Warsztaty rękodzielnicze: Bre-
loczek na klucze z koralików, Gry, zabawy i 
animacje: Czytanie kocich bajek

24 lipca - środa
9.00 – 15.00 Warsztaty tworzenia biżuterii: 
Biżuteria – naszyjnik z kotem, Warsztaty rę-
kodzielnicze: Koty – zawieszki z pomponów,
Konkurs plastyczny – mój kot

25 lipca - czwartek
9.00 – 15.00 Warsztaty tworzenia zabawek 
dla kotów, Projekcja fi lmu – „Alicja w 
Krainie czarów”, Gry, zabawy i animacje: 
Kocie kolorowanki

26 lipca - piątek
9.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne: Kocie 
impresje – warsztaty malarskie, Warsztaty 
plastyczne: Kocie Grafi tti, Gry, zabawy i 
animacje: Gry planszowe

Piraci z Karaibów

29 lipca - poniedziałek
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Warsztaty z piratami – mapa skarbów, 
Czytanie pirackich opowieści, Warsztaty 
tworzenia biżuterii: Skarb piratów – two-
rzenie biżuterii

30 lipca - wtorek
9.00 – 15.00 Warsztaty kulinarne: Kara-
ibskie przysmaki, Gry, zabawy i animacje: 
Kolorowanki z piratami, Gry, zabawy i 
animacje: Malowanie twarzy

31 lipca - środa
9.00 – 15.00 Projekcja fi lmu: „Hook”, 
Warsztaty plastyczne: Morskie opowieści – 
praca plastyczna, Gry, zabawy i animacje: 
Gry Planszowe

1 sierpnia - czwartek 
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: La-
guna i jej mieszkańcy, Warsztaty tworzenia 

biżuterii: Skarb piratów- tworzenie biżuterii, 
Gry, zabawy i animacje: Malowanie twarzy

2  sierpnia – piątek
9.00 – 15.00 Warsztaty plastyczne: Flaga 
piratów, Gry, zabawy i animacje: Ahoj przy-
godo – projekt gry planszowej, Gry, zabawy 
i animacje: Malowanie twarzy

WOKÓŁ ARENY CYRKOWEJ

5 sierpnia - poniedziałek
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Zajęcia lalkarskie - clown, Gry, zabawy i 
animacje: Malowanie twarzy, Gry, zabawy i 
animacje: Zwierzątka z baloników

6 sierpnia – wtorek
9.00 – 15.00 Gry, zabawy i animacje: 
Warsztaty z bańkami mydlanymi, Warsztaty 
rękodzielnicze: Gipsowe maski, Warsztaty 
rękodzielnicze: Wyszywanki z koralików

7 sierpnia - środa
9.00 – 15.00 Gry, zabawy i animacje: 
Zwierzątka z baloników, Gry, zabawy i 
animacje: Cyrkowe kolorowanki, Warsztaty 
magii: Spotkanie z iluzjonistą

8 sierpnia - czwartek 
9.00 – 15.00 Projekcja Filmu: „Dumbo”, 
Gry, zabawy i animacje: Malowanie buziek

9 sierpnia - piątek
9.00 – 15.00 Barwienie tkanin – technika 
Ebru, Gry, zabawy i animacje: Zwierzątka 
z baloników, Gry, zabawy i animacje: Gry 
planszowe

Świat Rycerzy i Księżniczek

12 sierpnia - poniedziałek
9.00 – 15.00 Projekcja fi lmu: „Mój 
przyjaciel smok”, Warsztaty rękodzielnicze: 
Lampion małej księżniczki

13 sierpnia – wtorek
9.00 – 15.00 Warsztaty ceramiki: Figurki 
z gliny, Warsztaty rękodzielnicze: Smoki, 
stwory i potwory (z pomponów), Gry, zaba-

wy i animacje: Malowanie twarzy

14 sierpnia - środa
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Królewskie korony, Warsztaty plastyczne: 
Zabawy farbami, Gry, zabawy i animacje: 
Kolorowanki i gry logiczne

16 sierpnia - piątek
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Królewskie kartki, Warsztaty tworzenia 
biżuterii: Naszyjnik księżniczki, Warsztaty 
rękodzielnicze: Szkatułka na biżuterię

W tajemniczym ogrodzie

19 sierpnia – poniedziałek
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Drzewo bonsai z pomponów, Warsztaty 
rękodzielnicze: - kwiaty, Gry, zabawy i 
animacje: Malowanie twarzy

20 sierpnia - wtorek
9.00 – 15.00 Dekoracje z patyczków do 
lodów, Warsztaty tworzenia biżuterii: Bran-
soletki, Warsztaty rękodzielnicze: Drzewko 
Szczęścia

21 sierpnia - środa
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Kolorowe motyle, Gry, zabawy i animacje: 
Kolorowanki,Gry, zabawy i animacje: Gry 
planszowe

22 sierpnia - czwartek 
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Kwiaty w doniczce (kula), Warsztaty ręko-
dzielnicze: Kwiaty z foamiranu, Gry, zabawy 
i animacje:  Kwiatowe kolorowanki

23 sierpnia - piątek
9.00 – 15.00 Warsztaty rękodzielnicze: 
Kartki z Wakacji, Warsztaty rękodzielnicze: 
Wiklina papierowa, Warsztaty rękodzielni-
cze: Kwiaty z bibuły, 

Szczegółowe informacje na stronie Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

www.mokledziny.pl

KREATYWNE WAKACJE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY KREATYWNE WAKACJE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY 
1 LIPCA – 23 SIERPNIA1 LIPCA – 23 SIERPNIA

DOŻYNKI 2019DOŻYNKI 2019
25 sierpnia 201925 sierpnia 2019

Plac FarskiPlac Farski

ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!
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OD 1 LIPCA 2019 R. PROGRAM RODZINA 500+ RUSZA NA NOWYCH ZASADACH

Dział Świadczeń Rodzinnych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lędzinach informuje, iż wnioski 
o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego (500+) na nowy okres 
tj. 2019/2021 przyjmowane są:

•Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 
2019 r. poprzez: bankowość elektro-
niczną, platformę usług elektronicz-
nych ZUS lub portal informacyjno-
-usługowy MRPiPS - Emp@tia

•W formie papierowej od dnia 
1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Lę-
dzinach w pokoju nr 3

Ponadto tutejszy dział informuje, 
iż w miesiącu lipcu 2019 r. w przy-
padku ubiegania się o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowaw-
czego (500+) przyjmowane są WY-
ŁĄCZNIE wnioski składane drogą 
elektroniczną. Wnioski wniesione 
do tutejszego organu osobiście bądź 
za pośrednictwem poczty w miesią-
cu lipcu 2019 r. nie mogą skutecznie 
wszcząć postępowania w powyższej 
sprawie

W przypadku złożenia wniosku o 
ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego w okresie od dnia 1 lip-
ca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., 
prawo do świadczenia wychowawcze-
go na podstawie tego wniosku ustala 

się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o 
ile prawo do świadczenia wychowaw-
czego w okresie, na który jest ustalane, 
nie jest przyznane.

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenie wychowawcze 
złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 
r., ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przysłu-
gującego świadczenia wychowawcze-
go następuje do dnia 31 października 
2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze złoży 
wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami od dnia 1 września 2019 r. do 
dnia 30 września 2019 r., ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świad-
czenia wychowawczego następuje do 
dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze złoży 
wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami od dnia 1 października 2019 r. 
do dnia 31 października 2019 r., ustale-
nie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego nastę-
puje do dnia 31 grudnia 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze złoży 
wniosek wraz z wymaganymi doku-

mentami od dnia 1 listopada 2019 r. do 
dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świad-
czenia wychowawczego następuje do 
dnia 31 stycznia 2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze złoży 
wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami od dnia 1 grudnia 2019 r. do 
dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świad-
czenia wychowawczego następuje do 
dnia 29 lutego 2020 r.

Przyznanie przez organ właściwy 
świadczenia wychowawczego nie wy-
maga wydania decyzji. W przypadku 
przyznania świadczenia tutejszy organ 
przesyła wnioskodawcy informację o 
przyznaniu świadczenia na adres pocz-
ty elektronicznej o ile został wskaza-
ny we wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia. W przypadku gdy adres 
poczty elektronicznej nie został wska-
zany, przedmiotową informację o przy-
znaniu świadczenia można odebrać w 
siedzibie tutejszego organu. Nieode-
branie informacji o przyznaniu świad-
czenia wychowawczego nie wstrzymu-
je wypłaty tego świadczenia

Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy MOPS Lędziny pod nr te-
lefonu (32) 216-67-91 wewn.75, 78


