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Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego. 
Stało się to we wtorek, 4 kwietnia, w sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Utworzenie związku, który wykonuje część zadań publicznych to postulat o który samorządy 
aglomeracji górnośląskiej zabiegały przez wiele lat. Jest to również ogromna szansa rozwoju dla 
gminy Lędziny, która stanie się częścią związku metropolitalnego.

Jak czytamy w komunikacie nadesłanym przez 
Górnośląski związek metropolitalny: nowa 
metropolia  to największy obszar metropoli-
talny w kraju o powierzchni  przekraczającej 
2,3 tysiące km2, zamieszkały przez ponad 2,3 
mln ludzi, czyli połowę ludności naszego woje-
wództwa. w tym wielkomiejskim ośrodku dzia-
ła ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, 
wytwarzających razem 8% pKB kraju. dzięki 
dobremu zapleczu biznesowemu, wykwalifi-
kowanej kadrze pracowniczej, atrakcyjnym te-
renom inwestycyjnym, to jedno z najlepszych 
miejsc do pracy i inwestowania w polsce.

ZwiąZek metropolitalny 
a lędZiny
ustawa metropolitalna pozwoli na jeszcze 
ściślejszą współpracę miast przy finansowym 
wsparciu z budżetu państwa. – to dla naszego 
miasta ogromna szansa na wszechstronny roz-
wój – mówi Krystyna wróbel, burmistrz Lędzin. 
– ustawa metropolitalna pomoże nam wprowa-

dzić korzystne zmiany w sferze gospodarczej, 
kulturalnej, a także turystyczno-rekreacyjnej 
– dodaje. na mocy ustawy, każda z gmin będą-

cych członkiem związku metropolitalnego bę-
dzie miała wpływ na kluczowe decyzje, podział 
i wykorzystanie środków finansowych, a także 
na zadania realizowane przez związek.

ZwiąZek metropolitalny. 
CZyli Co?
według ustawy, którą w marcu przyjęły 
obie izby parlamentu, a którą w kwietniu 

podpisał prezydent rp,  związek me-
tropolitalny ma być zrzeszeniem gmin 
województwa śląskiego, charakteryzu-

jących się istnieniem silnych powiązań 
funkcjonalnych oraz zaawansowaniem 
procesów urbanizacyjnych, położonych 
na obszarze spójnym pod względem 
przestrzennym. 

związek ma wykonywać zadania pub-
liczne w zakresie: kształtowania ładu 
przestrzennego, rozwoju społecznego 
i gospodarczego obszaru związku, plano-

wania, koordynacji, integracji oraz rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego, w tym 
transportu drogowego i kolejowego.

ZwiąZek metropolitalny. 
kiedy?
zgodnie z intencją rządu i samorządów, zwią-
zek metropolitalny w naszym województwie 
powinien powstać na gruncie nowej ustawy 1 
lipca 2017 roku, a zacząć działać - 1 stycznia 
2018 roku. Stanie się tak, jeżeli do 30 czerw-
ca rząd wyda rozporządzenie tworzące me-
tropolię. wcześniej rada miasta Katowice 
przygotuje stosowny wniosek, zawierający 
m.in. wynik konsultacji wśród mieszkańców 
zainteresowanych miast. Konsultacje spo-
łeczne przeprowadzone zostaną we wszyst-
kich gminach wchodzących w skład związku 
metropolitalnego. 

mK
więCej na temat ZwiąZku 

metropolitalnego na str. 9

Ustawa 
metropolitalna 
podpisana

KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU:
• integracja i współpraca gmin,
• nowe możliwości zrównoważonego rozwoju,
• nowa jakość transportu i szansa na wspólny bilet,
• dodatkowe wpływy z budżetu państwa,
• możliwość dodatkowych oszczędności,
• sprawne zarządzanie.
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5 grudnia 2016 roku minister andrzej 
adamczyk wystosował do Jacka Bojaro-
wicza, Generalnego dyrektora dróg Kra-
jowych i autostrad pismo (sygnatura ddp.
ii.453.2015.mz. 31) o następującej treści:

 
„Szanowny panie dyrektorze,
uprzejmie informuję, że działając 

w oparciu o zasady programu Budo-
wy dróg Krajowych na lata 2014-2023 
(z perspektywą do 2025 r.) minister 
rozwoju i finansów uzgodnił pod ką-
tem finansowym skierowanie realizacji 
następujących zadań inwestycyjnych:

Budowy drogi S1 Bielsko-Biała – gr. 
państwa (tzw. obejście węgierskiej Górki);

Budowy drogi S1 pyrzowice-Kosz-
towy, odc. podwarpie-dąbrowa Górni-
cza (przebudowa drogi krajowej nr 1);

Budowa drogi s1 kosztowy – Biel-
sko-Biała

w związku z powyższym, na podsta-
wie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (dz.u. 
z 2016 r. poz. 1440) proszę o podjęcie 
koniecznych kroków w celu realizacji 
inwestycji, tak by możliwe było zakoń-
czenie ich budowy zgodnie z zakłada-
nymi harmonogramami.

1. S1 Bielsko-Biała – gr. państwa (tzw. 
obejście węgierskiej Górki) – w iii 
kw.2020 r.;

2. Budowy drogi S1 pyrzowice-
Kosztowy, odc. podwarpie-dąbrowa 
Górnicza (przebudowa drogi krajowej 
nr 1) do końca ii kw. 2021 r.;

3. s1 kosztowy – Bielsko-Biała 
– do końca 2022r.”.

powyższy list odczytać można 
jako deklarację, że za 3,5 roku droga 

ekspresowa S1 na odcinku Koszto-
wy - Suchy potok będzie oddana do 
użytku. 

15 marca 2017 r. podpisany zo-
stał program inwestycji dla budowy S1 
Kosztowy ii (mysłowice) – Suchy potok 
(Bielsko-Biała). inwestycja ta  znajduje 
się w programie Budowy dróg Krajo-
wych na lata 2014-2023 (z perspektywą 
do 2025 r.). 

opracowała: mK

BUdowa ostatniego odcinka 
drogi ekspresowej s1 
przypieczętowana
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji dla 
budowy drogi ekspresowej S1 Kosztowy II (Mysłowice) - Suchy Potok (Bielsko-Biała). Jest to 
bardzo ważny krok  na drodze do realizacji tej długo wyczekiwanej inwestycji.

przewidywany harmonogram realizacji  
zadania przedstawia się następująco:
 
=  Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia na realizację inwestycji – ii kw. 2018 r.
=  Planowana data podpisania umowy z wykonawcą – iii kw. 2019 r.
=  Planowana data zakończenia robót – iV kw. 2022 r.
=  Planowana data podpisania umowy na  nadzór – iii kw. 2019 r.
Harmonogram ten ma szansę być  zrealizowany przy założeniu, że 
decyzja środowiskowa uzyska walor ostateczności w I kw. 2017 r.

wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej stanisław szwed, 
minister infrastruktury i Budownictwa andrzej adamczyk oraz 
wiceminister infrastruktury i Budownictwa jerzy szmit
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Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie 

najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności. 
Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze 

marzenia tak, abyście w każdej chwili mogli odnajdywać szczęście.

Elżbieta Ostrowska
Przewodnicząca 
Rady Miasta
wraz z Radnymi

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

wraz z Pracownikami 
Urzędu Miasta

dyrektor joanna figura   

prezes robert kamiński   

Serdeczne życzenia 
radości i siły płynącej
z istoty Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm
towarzyszyły Wam każdego dnia.

Życzy Zarząd 
i pracownicy Spółki EKOREC

prezes krzysztof olender 

Życzymy wszystkim
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

Składa Kierownik i pracownicy 
Miejskiego Zarządu Budynków.

kierownik
małgorzata Brańka 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych 
sercach, rodzinach i domach 
zagościła radość, spokój i wielka 
nadzieja odradzającego się życia.

Życzy Dyrektor i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dyrektor agata kukier 

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych szczerze życzy

Dyrektor i pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

dyrektor joanna wicik  

Przed nami Święta Wielkiej Nocy!
Z tej okazji składam w imieniu
własnym oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, rodzinnych świąt
w atmosferze domowego ciepła
Życzą Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej

dyrektor andrzej furczyk   

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i radości, samych słonecznych 
dni oraz sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym.

Zarząd  RPWiK Tychy S.A
wraz z Pracownikami

prezes krzysztof zalwowski
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Spotkanie poprowadziła Katarzy-
na Loska-Szafrańska, przedstawi-
cielka centrum rozwoju inicjatyw 
Społecznych (criS). uczestniczyli 
w nim przedstawiciele dziesięciu 
lędzińskich stowarzyszeń. w pierw-
szej części spotkania omówione zo-

stały zasady i sposób aplikowania o 
środki finansowe z programu gran-
towego fio („fundusz inicjatyw 
obywatelskich – śląskie Lokalnie”). 

w części drugiej odbyło się krótkie 
szkolenie z wypełniania i wysyłania 
wniosków.

 ze środków fio skorzystać mogą 
dwa rodzaje podmiotów: młode orga-
nizacje pozarządowe (zarejestrowane 
nie wcześniej niż 30 miesięcy temu) 
oraz grupy nieformalne (nieposiada-
jące osobowości prawnej), działające 
w sferze pożytku publicznego. wy-
sokość dotacji wynosi minimum 1500 
zł, a maksimum 5000 zł. przeznaczo-
na może być na realizację projektów 
w ramach następujących obszarów: 
działalność charytatywna; ochrona 
i promocja zdrowia; działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych; wy-
poczynek dzieci i młodzieży; kultura i 
sztuka; wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej; ekologia i ochrona 
zwierząt.

 młode organizacje mogą dodat-
kowo część środków przeznaczyć na 
rozwój działalności, a więc np.: na 
zakup sprzętu biurowego, adapta-
cję lokalu, podniesienie kwalifikacji 
pracowników, poszerzenie zakresu 
świadczonych usług oraz na częścio-
we finansowanie kosztów związanych 
z obsługą księgową, informatyczną 
lub prawną.

Konkurs na rozwój młodych organi-
zacji ogłoszony zostanie na początku 
kwietnia 2017 roku, a konkurs na re-
alizację lokalnych przedsięwzięć w ii 
połowie kwietnia 2017 roku.

mK

nowe środki finansowe  
dla organizacji pozarządowych
W środę, 22 marca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dla lędzińskich 
organizacji pozarządowych dotyczące kolejnej edycji minigrantów Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO).

Przypominamy, że 
w każdy pierwszy i trzeci 
poniedziałek miesiąca 
(w godz.: 15.00-17.00), 
w pokoju 204 Urzędu 
Miasta odbywają się 
konsultacje dla organizacji 
pozarządowych. 
Konsultacje prowadzi 
Sandra Mikołajczyk, 
przedstawicielka 
Regionalnego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (ROWES). 
W ramach konsultacji 
można otrzymać pomoc 
min. w wypełnianiu 
wniosków.

miejski zespół opieki zdrowotnej 
w Lędzinach otrzymał blisko półmi-
lionowe dofinansowanie z europej-
skiego funduszu Społecznego na 
wdrożenie programów zdrowotnych 
dotyczących wczesnego wykrywania 
nowotworów.

w ramach europejskiego funduszu 
Społecznego urząd marszałkowski 
w Katowicach ogłosił konkurs doty-
czący poddziałania 8.3.2 realizowa-
nie aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej opieki zdro-
wotnej. w konkursie tym chodziło 
o opracowanie, a następnie wdrożenie 
programów zdrowotnych w kierunku 
wczesnego wykrywania nowotworów 
piersi, szyjki macicy i jelita grubego. 

miejski zespół opieki zdrowotnej 
w Lędzinach przygotował we wniosku 
konkursowym plan działań edukacyj-
nych, informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących badań wykonywanych 
w placówkach mzoz tj. mammografii 
oraz badań wykrywających raka szyjki 
macicy. zaplanowano szereg działań 
w postaci szkoleń, prelekcji ogłoszeń 
w prasie, akcji plakatowych i ulotko-
wych, a także konsultacji z zespołem 

pielęgniarek, położnych i lekarzy na 
temat zagrożeń nowotworowych, zna-
czenia wczesnej i systematycznej diag-
nostyki schorzeń, które u kobiet stano-
wią najczęstszą przyczynę zgonów. 

mzoz planuje realizację powyż-
szych działań nie tylko na terenie 
Lędzin, ale także wszystkich gmin 
powiatu bieruńsko -lędzińskiego 
wykorzystując m.in. lokalne uroczy-
stości o charakterze sportowym, kul-
turalnym czy gospodarczym. Jak po-
informował dyrektor mzoz andrzej 
furczyk, satysfakcja pracowników 
mzoz z otrzymanego dofinanso-
wania jest tym większa, że złożony 
wniosek zajął drugie miejsce wśród 
ocenianych projektów subregionu 
centralnego województwa śląskiego 
obejmującego duże miasta i prężne 
ośrodki medyczne. 

całkowita wartość wniosku wynio-
sła 550 873,75 zł, natomiast kwota 
dofinansowania ze środków unijnych 
wyniosła 484768,89 zł. realizacja za-
dań promocyjnych rozpocznie się od 
maja bieżącego roku i trwać będzie do 
czerwca 2018 r.

Żródło: mzoz Lędziny

mzoz lędziny otrzyma 
dofinansowanie  
na realizację projektU

w piątek, 24 marca w sali audio-
wizualnej mieszczącej się na placu 
Farskim odbyło się spotkanie z po-
słem do parlamentu europejskiego 
markiem plurą.

w trakcie spotkania poruszona został 
kwestia sytuacji osób niepełnospraw-
nych i seniorów w unii europejskiej. 
europoseł opowiadał o swoich po-
mysłach na nowoczesne rozwiązania 
problemów związanych z tymi zagad-
nieniami.

 marek plura urodził się 18 lipca 
1970 roku w raciborzu. od urodzenia 

choruje na postępujący zanik mięśni 
i porusza się wyłącznie na wózku elek-
trycznym. Jest członkiem platformy 
obywatelskiej. aktywnie działa w Sto-
warzyszeniu osób narodowości ślą-
skiej oraz w związku Górnośląskim.

25 maja 2014 roku marek plura wy-
brany został posłem do parlamentu eu-
ropejskiego.

Głosowało na niego 9 268 wyborców. 
należy do europejskiej partii Ludo-
wej – chadeków. zasiada w komisjach 
zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz 
transportu i turystyki.

mK

spotkanie  
z eUrodepUtowanym

gmina lędziny planuje budowę budyn-
ku przedszkola sześciooddziałowego 
przy ul. paderewskiego w lędzinach.

obiekt przeznaczony zostanie dla poby-
tu 150 dzieci , przewidziano wykonanie 
sześciu sal zabaw dla małych podopiecz-
nych (grupy 25–osobowe) wraz z nie-

zbędną infrastrukturą techniczną oraz dla 
potrzeb administracyjnych przedszkola. 
Budynek będzie parterowy niepod-
piwniczony , przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. obiekt zostanie 
wyposażony w niezbędne instalacje oraz 
przyłącza wraz z zagospodarowaniem 
działki i w infrastrukturę przystosowa-

ną dla tego typu obiektów użyteczności 
publicznej. w chwili obecnej trwa proce-
dura wyłonienia wykonawcy dokumen-
tacji projektowej w/w obiektu. 

dm

nowe przedszkole w lędzinach 
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reforma oświatowa  
w lędzinach
przedstawiamy sieć lędzińskich szkół podstawowych dostosowaną do nowego UstrojU szkolnego

szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 
im. karola miarki w lędzinach, ul. paderewskiego 5

szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2 
im. gustawa morcinka w lędzinach, ul. hołdunowska 72 

szkoła podstawowa nr 3 
im. jana chrystiana ruberga w lędzinach, ul. hołdunowska 13 

szkoła podstawowa nr 4 
w lędzinach – goławcu, ul. goławiecka 36 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich 
przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części. Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto 
Lędziny tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Lędzin

obejmuje ulice: 
3-go maja, asnyka, Blych, Bracka, Brzechwy, cała, czesława miłosza, fiołkowa, 
gałczyńskiego, głogowa, górecka, górnicza, grodziskowa, harfowa, henryka sienkiewicza, 
irysowa, jagiellońska, jana długosza, jemiołowa, karłowicza, karola miarki, kasztanowa, 
kącik, korzeniowskiego, ks. pawła kontnego, księdza henryka głucha, kupilasa, lędzińska 
nieparzyste od nr 67, parzyste od nr 30, lipcowa, lipuszowa, lompy, łanowa, łukasińskiego, 
małkowiec, matejki, modra, moniuszki, oficerska do nr 13, olimpijska, paderewskiego, 
panoramy, partyzantów, pck, plebiscytowa, podgórna, pokoju nieparzyste od nr 3, parzyste. 
od nr 32, porzeczkowa, prusa, rachowy, reja, sobieskiego, stadionowa, strzyżówka, 
szkolna, trójkątna, wapienna, wiosenna, wygody, wysoka, wyspiańskiego, zabytkowa, 
zakole, zamkowa, zamoście, zawiszy czarnego.

obejmuje ulice: 
25-lecia od nr 13, 30-lecia, ananasowa, Betonowa, Botaniczna, B. chrobrego, dębowa, 
grunwaldzka nieparzyste od  nr 51 i  parzyste od  nr 42, gwarków, hołdunowska nieparzyste 
od nr 41, parzyste od nr 54, kordiana, kraszewskiego nieparzyste wszystkie i parzyste 
do nr 26, kwiatowa, lewandowskiej nieparzyste od nr 77, parzyste od nr 44, ławecka, 
makuszyńskiego nieparzyste do nr 9, mickiewicza, murckowska, ogrodowa, owocowa, 
palmowa, pogodna, poziomkowa, przodowników nieparzyste od nr 23 i parzyste od nr 22, 
radosna, ratusz, reymonta, różana, słoneczna, słowackiego nieparzyste od nr 21 i parzyste 
od nr 22, sosnowa, spacerowa, storczyków, traugutta nieparzyste od nr 37 i parzyste od  
nr 36, wandy parzyste do nr 14 i  nieparzyste do nr 15.

obejmuje ulice: 
25-lecia do nr 12, aleja matki Boskiej różańcowej, aleksandra fredry, dobra, działkowców, 
ekonomiczna, gajowa, grunwaldzka nieparzyste do nr 49a i parzyste do nr 40, hołdunowska 
nieparzyste do nr 35 i parzyste do nr 52, jana krystiana ruberga, janiny lewandowskiej 
nieparzyste do nr 75 i parzyste do nr 42c, kilińskiego, kolonia piast, kopalniana, 
kraszewskiego parzyste od nr 28, lędzińska nieparzyste do nr 65 i parzyste do nr 28, 
miła, oficerska od nr 14, podmiejska parzyste, pokoju parzyste do nr 30, przodowników 
nieparzyste do nr 21 i parzyste do nr 20, słowackiego nieparzyste do nr 19 i parzyste do  
nr 20, szewczyka, traugutta nieparzyste do nr 35 i parzyste do nr 34a, tyska, tyszki, Ułańska, 
wandy nieparzyste od nr 17, waryńskiego, zacisze, Żeromskiego.

obejmuje ulice: 
azaliowa, czapli, czeremchy, dzikowa, folwarczna, goławiecka, gronowa, kopciowicka, 
leśna, lucjana szenwalda, ochocza, polna, poprzeczna, spółdzielcza, ziemowita.
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Kultura, wspólne obyczaje i tradycja są 
czynnikiem spajającym naszą powiato-
wą społeczność. osobom, które twór-
czo pracują, dbają o rozwój i popula-
ryzację kultury winniśmy wdzięczność 
i szacunek. istotnym wyrazem naszego 
poważania jest nagroda Starosty Bie-
ruńsko – Lędzińskiego w dziedzinie 
Kultury. tymi słowami starosta Bernard 
Bednorz otworzył uroczystą galę roz-
dania clemensów za rok 2016.

Humanista Z międZyrZeCZa
Grzegorz Sztoler jest doktorem nauk 
humanistycznych, historykiem i archi-
wistą. zajmuje się historią Górnego 
śląska. na swoim koncie ma blisko 
dwadzieścia książek i opracowań o te-

matyce regionalnej, a także wielokrot-
nie nagradzane jednoaktówki, napisane 
po śląsku. regularnie publikuje w mie-
sięczniku „śląsk” oraz w „dzienniku 
zachodnim”. w 2003 roku otrzymał 
stypendium ministra Kultury rp za 
realizację autorskiego programu z za-
kresu upowszechniania dóbr kultury 
i publikację zbioru reportaży „ścieżki 
śląskie”.

CHeŁmska orkiestra
Gminna orkiestra dęta z chełmu 
śląskiego pod dyrekcją michała ur-
bańczyka od 2009 roku popularyzuje 
muzykę i koncertuje po gminach po-

wiatu bieruńsko-lędzińskiego. Swoim 
bogatym i różnorodnym repertuarem  
(utwory klasyczne, muzyka sakral-
na, muzyka rozrywkowa i filmowa) 
uatrakcyjnia lokalne imprezy kul-
turalne, jubileusze i obchody świąt 
narodowych. orkiestra liczy 40 
osób (pań i panów), przede wszyst-
kim mieszkańców powiatu bieruńsko 
– lędzińskiego. w jej skład wchodzi 
także uzdolniona młodzież, która pod 
okiem starszych kolegów rozwija 
swoje talenty. 

kapituŁa 
w skład kapituły przyznającej cle-
mensy weszli:
–  starosta bieruńsko - lędziński Ber-

nard Bednorz 
–  przewodnicząca rady powiatu anna 

Kubica

–   zastępca naczelnika wydziału Kul-
tury i Sportu zdzisław Kantor

–  przewodnicząca Komisji edukacji, 
Kultury i Bezpieczeństwa publiczne-
go rady powiatu zofia Łabuś

–  twórca filmowy i malarz Józef Kłyk
–  przewodnicząca Klubu plastyka 

„Kontrast” Beata Kozioł.
 

ŚwinioBiCi na deskaCH  
sali „piast”
w części artystycznej wystąpiła 
grupa młodych aktorów z zespołu 
Szkół w Lędzinach – Goławcu, któ-
ra wystawiła fragment jednoaktówki 
autorstwa Grzegorza Sztolera pt. 
„świniobici” oraz chełmska orkie-
stra, z którą jedną piosenkę wykonał 
Grzegorz poloczek.

mK

clemensy 2016
W czwartek, 23 marca w sali widowiskowo-kinowej „Piast” w Lędzinach 
rozdane zostały nagrody starosty bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie 
kultury - Clemensy 2016. W kategorii Pro Arte statuetkę otrzymał Grzegorz 
Sztoler z Międzyrzecza (gmina Bojszowy), natomiast w kategorii Pro Cultura 
uhonorowana została Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego.

W roku 2017 
w kategorii Pro Arte 
statuetkę otrzymał 
Grzegorz Sztoler 
z Międzyrzecza (gmina 
Bojszowy), natomiast 
w kategorii Pro Cultura 
uhonorowana została 
Gminna Orkiestra Dęta 
z Chełmu Śląskiego. 
Nagrody w kategorii 
Clemens Pro Publico 
Bono w tym roku 
kapituła nie przyznała.

11 marca 2017 w sali tradycji ruch 
Ziemowit odbyły się uroczyste ob-
chody 60-lecia działalności koła nr 
5 polskiego towarzystwa turystycz-
no-krajoznawczego w lędzinach.

podczas uroczystości odbyła się pre-
zentacja historii koła oraz wręczenie 
wyróżnień i odznaczeń, a następnie 
pokaz multimedialny ukazujący dzia-
łalność koła. Spotkanie zwieńczono 
poczęstunkiem dla wszystkich gości. w 
obchodach uczestniczyli min.: Burmistrz 
miasta Lędziny Krystyna wróbel, Bur-
mistrz miasta Bieruń Krystian Grzesica, 
Sekretarz Gminy Bojszowy Longina 
Giedwiłło, dyrektor Kopalni piast-zie-
mowit Krzysztof Setlak, prezes spółki 
pGK partner robert Kamiński.

polskie towarzystwo turystyczno-
Krajoznawcze to najstarsze w polsce 
stowarzyszenie skupiające turystów 
i krajoznawców. od swojego powstania 
,w 1950 roku rozwija i upowszechnia 
krajoznawstwo i turystykę kwalifiko-

waną we wszystkich jej formach - od 
turystyki pieszej górskiej i nizinnej po-
cząwszy, po przez kolarską, kajakową, 
żeglarską, konną i narciarską, aż po 
motorową. prezesem koła nr 5 w Lę-
dzinach jest andrzej Gierlata, natomiast 
wiceprezesem – henryk Loska. na co 
dzień lędzińskie koło pttK organizuje 
liczne wycieczki w tereny Słowackich 
tatr, a także do innych miejsc związa-
nych z historią oraz przyrodą.

mK

jUBileUszowa Uroczystość  
60-lecia działalności koła nr 5 pttk
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miejska Biblioteka publiczna 
w lędzinach przystąpiła do ogól-
nopolskiego portalu e-usług biblio-
tecznych – w.bibliotece.pl. portal 
dedykowany jest wszystkim czytel-
nikom zainteresowanym wymianą 
informacji na temat książek, regio-
naliów, dokumentów multimedial-
nych i innych zbiorów gromadzonych 
w bibliotekach publicznych.

portal umożliwia czytelnikom:
•  jednoczesne przeszukiwanie zbiorów 

wszystkich bibliotek prezentowanych 
w serwisie,

•  grupowanie różnych wydań tego sa-
mego dzieła,

•  ocenianie, recenzowanie i rekomen-
dowanie interesujących książek,

•  dyskusję w grupach tematycznych 
z czytelnikami o podobnych zainte-
resowaniach,

•  dzielenie się opiniami, sugestiami, 
uwagami na temat przeczytanych 
książek,

•  prowadzenie i komentowanie blogów,
•  zapisanie się do wybranej biblioteki.

 portal w.bibliotece.pl został wyposażo-
ny w narzędzia umożliwiające prowadzenie 
inteligentnych poszukiwań wzorem współ-
czesnych wyszukiwarek internetowych. 
przeszukiwane są wszystkie strefy opisu 
bibliograficznego, a także hasła osobowe. 
wyszukiwanie zredukowano do jednego 
okna, które obejmuje wszystkie indeksy 
znane z tradycyjnego katalogu (tytuł, autor, 
temat, rok wydania, język i in.). Kolejnym 

krokiem jest stopniowe filtrowanie rezul-
tatów wyszukiwania. celem tych operacji 
jest otrzymanie informacji o lokalizacji ma-
teriału w zbiorach konkretnej instytucji.

w katalogu miejskiej Biblioteki 
publicznej w Lędzinach udostępnio-
no kolekcję „wolnych Lektur” czyli 
zasobów internetowej biblioteki pro-
wadzonej przez fundację nowoczesna 
polska.

projekt „wolne Lektury” pozyskuje 
reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bi-
bliotekę narodową, Bibliotekę śląską i Bi-
bliotekę elbląską, odpowiednio przetwarza 
ich treść, a następnie udostępnia za darmo 
w sieci internetowej. w zbiorach tej biblio-
teki znajduje się ponad 2600 utworów, 
które trafiły do domeny publicznej i któ-
re zostały udostępnione w przyjaznych 
formatach, służących do odczytania 
w urządzeniach mobilnych oraz w inter-
necie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam 
również dokumenty dźwiękowe, które 
można z powodzeniem odtwarzać w formie 
audiobooków. 

Komunikat: mBp

mBp w lędzinach przystąpiła do  
e-UsłUg BiBliotecznych - w.BiBliotece.pl

lędzińska drUŻyna zwycięzcą tUrniejU
drużyna z lędzin wygrała turniej piłki 
nożnej Halowej rad miast i gmin o puchar 
przewodniczącej rady miasta lędziny.

25 marca w budynku fundacji Sportu, Kultury 
fizycznej i turystyki odbył się turniej piłkar-
ski, w którym zmierzyli się przedstawiciele rad 
i urzędów gmin i miast powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego. 

zwycięzcą turnieju okazała się drużyna 
z Lędzin, w składzie: edward urbańczyk, 
robert Żmijewski, rafał czarnuch, Bernard 
Głos, Jerzy Sklorz oraz Bogdan Gwóźdź. 

mK

prezes tyskiego koła pttk wręcza 
pamiątkową statuetkę prezesowi 
lędzińskiego koła pttk.

grzegorz sztoler i michał Urbańczyk.

gimnazjalistki z zespołu szkół na goławcu.
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fundacja rozwoju Sportu, Kultury fi-
zycznej i turystyki powstała w 1996 
roku, a jej donatorami była ówczesna 
nadwiślańska Spółka węglowa oraz 
Gmina Lędziny. Jak stwierdził mirosław 
drzyzga, jeden z założycieli fundacji 
i członek rady Społecznej fundacji, 
na tym zadanie donatorów się kończy 
a wszelkie cele i zadania fundacja 
powinna realizować już samodzielnie. 
celem fundacji jest upowszechnianie 
i popularyzacja sportu, kultury fizycz-
nej i turystyki wśród mieszkańców 
miasta Lędziny oraz budowa nowych 
obiektów sportowych, a także rozbu-
dowa i modernizacja już istniejących.

zgodnie ze statUtem 
fUndacja realizUje swoje 
cele w szczególności 
poprzez:
1.  organizowanie masowych imprez 

sportowych i turystycznych oraz 
imprez z zakresu kultury fizycznej 
dla młodzieży i dorosłych, a także 
wypoczynku letniego i zimowego dla 
dzieci i młodzieży.

2.  gromadzenie środków materialnych 
przeznaczanych na udzielanie po-
mocy osobom i jednostkom orga-
nizacyjnym prowadzącym zajęcia 
z zakresu sportu i kultury fizycznej 
a także propagującym różne formy 
turystyki grupowej i indywidualnej,

3.  udzielanie pomocy finansowej, rze-
czowej, organizacyjnej i intelektual-
nej osobom i jednostkom, o których 
mowa w pkt. 2,

4.  ustanawianie stypendiów dla spor-
towców, trenerów i nauczycieli 
wychowania fizycznego. zdobywa-
jących lub doskonalących wiedzę 
i swoje umiejętności w zakresie 
sportu i kultury fizycznej a także 
organizowanie i wspieranie material-
ne i organizacyjne temu służących 
praktyk i straży,

5.  szkolenie młodzieży i trenerów 
z różnych dyscyplin sportu i kultury 
fizycznej,

6.  projektowanie i budowanie obiektów 
sportowych. rozbudowę. moderni-
zację i konserwację takich obiektów 
a także zapewnianie nadzoru inwe-
storskiego (również w charakterze 
inwestora zastępczego) i specjali-
stycznego doradztwa budowlanego 
w dziedzinie wykonawstwa i utrzy-
mania w ruchu obiektów sporto-
wych,

7.  prowadzenie działalności eksper-
ckiej i popularyzatorskiej w zakresie 
bezpieczeństwa obiektów sporto-
wych i zapewnienia bezpieczeństwa 
na takich obiektach.

8.  współpracę z osobami i instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi prowa-

dzącymi działalność w zakresie ob-
jętym celami fundacji.

9.  pomoc oraz wspieranie osób nie-
pełnosprawnych w zakresie objętym 
celami fundacji.

prezesem jednoosobowego zarządu 
fundacji jest andrzej Kostyra. do rady 
Społecznej fundacji wchodzą 4 osoby 
związane z górnictwem: piotr niełacny, 
mirosław drzyzga, zbigniew Szew-
czyk, czesław rozmus oraz 3 osoby 
reprezentujące miasto – burmistrz Kry-
styna wróbel, skarbnik urszula ruski 
oraz wiceprzewodniczący rady miasta 
edward urbańczyk. przedstawiciele 
miasta są więc w mniejszości. poprzed-
nie władze Lędzin chciały zmienić sta-
tut fundacji tak, żeby w radzie była 
przynajmniej równowaga: tyle samo 
przedstawicieli miasta i kopalni. Jed-
nak rada Społeczna fundacji, w której 
większość ma kopalnia, nie zgodziła się 
na takie rozwiązanie. później miasto 
próbowało sprawę rozwiązać sądow-
nie, ale założoną sprawę przegrało. 

przed obecnymi władzami Lędzin 
stoi więc poważne zadanie. Stawką 
jest z jednej strony realizacja po-
trzeb mieszkańców w zakresie sportu 
i rekreacji, a z drugiej troska o finanse 
publiczne. zadanie tym trudniejsze, że 
w tym roku niezbędna jest budowa no-
wego przedszkola w Lędzinach, a w ko-
lejnym rozbudowa Szkoły podstawowej 
nr 1. trzeba też pamiętać o zadłużeniu 
naszego miasta, które obecne władze 
zmniejszyły o ok. 3,4 mln zł, ale nadal 
jest niebagatelne i wynosi ok. 16 mln. 
miasto sukcesywnie zwraca też pie-

niądze spółce węglowej. na początku 
tej kadencji mieliśmy do zwrotu 13,7 
mln i w ciągu dwóch lat spłaciliśmy już 
5,6 mln. 

w tej sytuacji, gdy władze fundacji 
zawnioskowały o dofinansowanie dzia-
łalności statutowej w wysokości 100 
000 zł, nie zdziwi więc zapewne niko-
go fakt, że aby mieć pełny ogląd sytua-
cji władze miasta na początku kwietnia 
wystąpiły do zarządu fundacji z nastę-
pującymi pytaniami:
1.  Czy byłoby to jedyne dofinansowanie 

z gminy, czy Fundacja występowała-

by o kolejne dofinansowanie, w jakiej 
wysokości i w jakich latach?

2.  na jakie cele zostałoby przyznane 
dofinansowanie?

3.  na jakiej zasadzie odbywałoby się 
rozliczanie przyznanego dofinanso-
wania?

4.  na jakie cele wydatkowane są obec-
nie otrzymywane kwoty z gminy 
i w jakiej wysokości? (proszę dołą-
czyć rachunki i faktury)

5.  jakie są obecne koszty funkcjonowa-
nia Fundacji ogółem oraz uzyskane 
przychody Fundacji ogółem?

6.  jakie są koszty stałe utrzymania 

basenu oraz wynajmu pozostałych 
pomieszczeń?

7.  jakie są wpływy z biletów i wynajmu 
basenu?

8.  jak kształtuje się zestawienie wy-
datków na basen i kosztów jego 
utrzymania w stosunku do przycho-
dów z basenu?

9.  jakie wpływy Fundacja otrzymu-
je z tytułu wynajmu lub dzierżawy 
nieruchomości przekazanych w uży-
czenie?

10.  jakie są koszty osobowe i pracow-
nicze osób zatrudnionych ogółem 
w Fundacji?

11.  jakie są koszty osobowe osób za-
trudnionych i zajmujących się ob-
sługą basenu?

12.  jakie wynagrodzenie otrzymuje 
Zarząd Fundacji z tytułu pełnienia 
swojej funkcji?

13.  Czy Zarząd otrzymuje jakieś dodat-
kowe wynagrodzenie w skali roku 
(nagrody, premie, dodatki –wyso-
kość)?

14.  Czy przed udzieleniem dotacji, 
możliwe byłoby przeprowadzenie 
badania dokumentów finansowych 
i funkcjonowania Fundacji przez 
biegłego rewidenta oraz audytora?

15.  jakie kwoty są przeznaczane co-
rocznie na remont Fundacji? pro-
szę przekazać rozliczenia poparte 
fakturami za 10 lat wstecz.

odpowiedzi na te pytania umożli-
wią władzom miasta podjęcie meryto-
rycznej debaty na temat fundacji oraz 
znalezienie optymalnego rozwiązania 
problemu narastającego w naszym mie-
ście od wielu lat.

deBata o fUndacji
Władze miasta rozpoczęły debatę na temat funkcjonowania Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki. To kolejny 
poważny i związany z finansami miasta temat. Po zrealizowaniu projektu przyłączania mieszkańców do kanalizacji, uzdrowieniu 
sytuacji w miejskiej spółce „Ekorec” i wdrażaniu reformy oświaty przyszła kolej na Fundację. W tym roku w budżecie gminy 
przewidziano dla Fundacji 100 000 zł na zarządzanie oraz 100 000 zł na remont dachu budynku, w którym Fundacja działa. 
Opracowywany jest również projekt wymiany instalacji przeciwpożarowej której wymiana to kolejny wydatek około 800 000 zł. 
Władze Fundacji 22 marca 2017 r. złożyły do miasta wniosek o dofinansowanie działalności statutowej w wysokości 100 000 zł.
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jakie były najważniejsze założenia, przyjęte przy wdrażaniu 
reformy systemu oświaty w lędzinach?

najważniejsze były oczywiście lędzińskie dzieci. dlatego ustala-
jąc granice obwodów szkolnych i rodzaje oddziałów, które znalazły 
się w poszczególnych placówkach oświatowych mieliśmy na uwa-
dze zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc i maksymalne skrócenie 
drogi do szkoły czy przedszkola. drugim również ważnym czynni-
kiem było zachowanie miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowni-
ków administracji i obsługi. wszystkie działania musiały oczywiście 
uwzględniać przepisy prawa oraz możliwości lokalowe i finansowe 
gminy.

jakie są efekty przeprowadzonych zmian?
od września bieżącego roku Gimnazjum nr 2 zostanie przekształ-

cone w Szkołę podstawową nr 2. dla starszych mieszkańców to 
zmiana naturalna. to powrót do sprawdzonego rozwiązania sprzed 
lat. tak jak do tej pory w budynku przy ul. palmowej będą oddzia-
ły przedszkolne. różnica jest jedynie taka, że będą one wchodziły 
w skład Szkoły podstawowej nr 2, a nie jak dotychczas przedszkola 
nr 2. to porządkuje sprawy kompetencyjne i umożliwi efektywniej-
sze zarządzanie placówką dyrektorowi szkoły, który dotychczas 
musiał uzgadniać kwestie dotyczące oddziałów przedszkolnych 
z dyrektorem przedszkola. od września za wszystko odpowiada 
dyrektor szkoły.

podobnie jest w Szkole podstawowej nr 3. funkcjonujące tam do-
tychczas oddziały przedszkolne wejdą w skład szkoły i nie będą jak 
do tej pory oddziałami zamiejscowymi przedszkola nr 2. 

skąd taki wzrost zapotrzebowania na miejsca przedszkol-
ne?

wynika to ze zmiany przepisów. od września 2017 r. mamy jako 
gmina ustawowy obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych dla wszystkich trzylatków, których ro-
dzice wyrażą taką wolę.

należy dodać w tym miejscu, że prowadzenie od września tego 
roku oddziałów przedszkolnych przez szkoły podstawowe, daje 
możliwość tworzenia ich w liczbie większej niż sześć. zgodnie 
z obowiązującym prawem przedszkola mogą otworzyć maksymal-
nie sześć oddziałów zamiejscowych, co mogłoby doprowadzić do 
tego, że gmina nie spełniłaby obowiązku zapewnienia miejsc rea-
lizacji wychowania przedszkolnego dla wszystkich chętnych dzieci 
5–letnich, 4–letnich oraz 3–letnich. natomiast dziecko w wieku 6 lat 
ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Już teraz mogę powiedzieć, że przyjęcie takiego rozwiązania 
funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole podstawowej 
nr 2 i Szkole podstawowej nr 3 umożliwiło zapewnienie miejsc dla 
wszystkich chętnych dzieci. niektórzy rodzice mogą mieć poczucie, 
że ich prawo wyboru placówki zostało ograniczone. wynika to jed-
nak z przepisów. rodzice mogą zostawić – zgodnie z zapisami usta-
wy – dziecko w przedszkolu, do którego ono w tej chwili uczęszcza. 
może to spowodować zmniejszenie liczby wolnych miejsc dla młod-
szych dzieci w przedszkolach. 

gdzie na Hołdunowie zostały przygotowane miejsca dla 
trzylatków?

oddziały dla trzylatków będą od września funkcjonowały w Szko-
le podstawowej nr 2 i Szkole podstawowej nr 3.ilość miejsc będzie 
zależała od rzeczywistego zapotrzebowania zgłoszonego przez ro-
dziców. Już w tym tygodniu będzie wiadomo, jakie są realne potrze-
by i na tej podstawie określony zostanie zakres prac adaptacyjnych 
w pomieszczeniach dla trzylatków. do września wszystko będzie 
przygotowane do przyjęcia maluchów. 

jak sytuacja z placówkami oświatowymi wygląda w innych 
częściach lędzin?

tam przyjęliśmy nieco inne rozwiązanie. mówię w liczbie mnogiej, 
bo wszystkie te działania skonsultowałam z radnymi i uzyskałam ich 
akceptację. obecne Gimnazjum nr 1 zakończy działalność z dniem 
31 sierpnia 2017 r. i zostanie włączone od 1 września bieżącego roku 
do Szkoły podstawowej nr 1. w tej sytuacji została podjęta decy-
zja o rozbudowie budynku Szkoły podstawowej nr 1 oraz budowie 
nowego budynku przedszkola w okolicach osiedla długosza przy 
ul. paderewskiego. decyzja ta jest tym bardziej uzasadniona, gdyż 
budynek w którym mieści się Gimnazjum nr 1 nie jest własnością 
gminy i oprócz kosztów utrzymania musimy płacić za wynajem. 
z pracami budowlanymi chcemy  ruszyć jak najszybciej. wymaga 
to oczywiście nakładów finansowych. pieniądze na budowę przed-
szkola mamy zabezpieczone ze sprzedaży działki po „asfaltowni”. 
przedszkole nr 1 będzie funkcjonowało tak jak dotychczas i może 
mieć zgodnie z prawem maksymalnie 6 oddziałów zamiejscowych, 

dlatego na tyle oddziałów będzie budowany nowy obiekt przed-
szkolny, który organizacyjnie będzie wchodził w skład przedszkola 
nr 1.

na Goławcu od 1 września bieżącego roku Gimnazjum nr 3 pro-
wadzone będzie, do czasu wygaszenia, przez Szkołę podstawową nr 
4. Będą tam również zlokalizowane oddziały przedszkolne. 

Czy przewidywane są zwolnienia w placówkach oświato-
wych?

zgodnie z rządowymi założeniami reformy oświatowej nie będzie 
zwolnień w oświacie. mało tego. wygospodarowaliśmy w budże-
cie miasta 173 tys. zł na drugą już w tej kadencji podwyżkę dla 
pracowników administracji i obsługi. o rozdziale środków, tak jak 
w przypadku poprzedniej podwyżki, decydują dyrektorzy placó-
wek oświatowych. do nich należy właściwe rozdysponowanie przy-
znanych pieniędzy. zgodnie z intencją rady miasta, podwyżki mają 
otrzymać pracownicy administracji i obsługi, których wynagrodze-
nie zasadnicze jest niższe niż obecnie obowiązujące wynagrodzenia 
minimalne.

skutki reformy oświaty będą widoczne już wkrótce. nieco 
inaczej będzie w przypadku utworzenia metropolii Śląsko–Za-
głębiowskiej…

zgadza się. prezydent andrzej duda 4 kwietnia podpisał w Ka-
towicach ustawę metropolitalną. metropolia ma zacząć obowią-
zywać od 1 lipca 2017 roku, ale pierwsze efekty działań będą 
widoczne za jakiś czas. prezydent potwierdził informacje o 40 
miastach chętnych do utworzenia związku. na razie pewnych jest 
27 miast – wśród nich są też Lędziny. to nasz olbrzymi sukces. 
w grudniu 2014 r., kiedy obejmowałam urząd burmistrza, nasze 
miasto było uwzględnione w ostatnim wariancie rozszerzenia 
związku metropolitalnego. Jeszcze rok temu byliśmy poza grupą 
24 miast mających tworzyć metropolię. Konsekwentne działania, 
w tym doprowadzenie w styczniu 2016 r. do przyjęcia Lędzin do 
KzK Gop, spowodowały, że znaleźliśmy się w grupie miast pew-
nych członkostwa. prezydencki podpis pod ustawą kończy jeden 
etap tworzenia metropolii i rozpoczyna kolejny, w którym duża 
będzie rola samorządów.

jakie działania muszą być podjęte, aby metropolia zaczęła 
funkcjonować już od 1 lipca?

wszystkie miasta muszą błyskawicznie przeprowadzić na swoim 
terenie konsultacje społeczne. rady miast muszą podjąć stosowne 
uchwały. wniosek o powstanie związku metropolitalnego będzie 
powstawał pod kierownictwem samorządu katowickiego. ustawa 
uczyniła prezydenta Katowic rządowym pełnomocnikiem do spraw 
tworzenia metropolii. największe emocje wywołuje nazwa związku 
i jego siedziba. do roli stolicy metropolii aspiruje Bytom i Sosno-
wiec, ale trudno przypuszczać, aby z tego przywileju zrezygnowały 
Katowice. do 30 czerwca rząd wyda rozporządzenie formalnie po-
wołujące związek metropolitalny. dzień później będzie on faktem. 
tak więc czasu mało, a pracy jeszcze wiele.

Korzystając z okazji pragnę złożyć 
życzenia  radosnych Świąt Wielkanocnych. 

Niech ten wyjątkowy czas odrodzenia 
wiary, miłości i nadziei napełni wszystkich 

pokojem i radością 
ze Zmartwychwstania Pańskiego.

dziękuję za rozmowę. 

o oświacie i metropolii
z burmistrz Lędzin KRYSTYNĄ WRóBEL rozmawia Daria Mikiciuk.
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Górnośląski związek metropolitalny od lat za-
biegał o stworzenie prawnych podstaw metro-
polii. ustawa o związku metropolitalnym w wo-
jewództwie śląskim weszła w życie, rozpoczyna-
jąc formalnie proces budowy metropolii. projekt 
powstania metropolii ma charakter pionierski, 
otwiera nowy etap współpracy pomiędzy mia-
stami. dzięki finansowemu wsparciu z budżetu 
państwa i działaniu wszystkich zaangażowa-
nych gmin mamy szansę na stworzenie ośrodka 
metropolitalnego, który będzie definiował cały 
region i oddziaływał na kraj. wykorzystajmy 
tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe 
w pojedynkę. 

nowy ZwiąZek metropolitalny 
- nowe moŻliwoŚCi

=   wspólne działanie pozwala na realizowa-
nie zadań nieosiągalnych finansowo i orga-
nizacyjnie dla pojedynczych miast;

=   Centralizacja procesów gwarantuje 
oszczędności; przykład to wspólny zakup 
energii realizowany od 5 lat przez Górno-
śląski związek metropolitalny, co dało wiele 
milionów oszczędności.

=   samodzielność w decydowaniu gmin 
o tym, co i za ile zostanie zrealizowane;

=   promocja i wzmocnienie pozycji gmin;
=   wpływ poszczególnych gmin na kształ-

towanie całości związku przy zachowa-
niu własnej odrębności i indywidualne-
go charakteru.

Zadania ZwiąZku 
metropolitalnego

=     publiczny transport zbiorowy i zrów-
noważona mobilność. dobrze zorgani-
zowany transport to nie tylko jeden bilet 
na pociąg, autobus i tramwaj, szybka, wy-
godna i tania komunikacja, pozwalająca na 
sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na za-
kupy, do kina, to także rozwój infrastruk-
tury rowerowej możliwości planowania 
nowoczesnej kolei; 

=   polityka przestrzenna i kształtowanie 
ładu przestrzennego. planowanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju metropolii, dzia-
łania rewitalizacyjne, dbałość o estetykę 
przestrzeni publicznej, współpraca na rzecz 
rozwoju systemów komunikacji, w tym tras 
rowerowych;

=   promocja. upowszechnianie w kraju i za 
granicą wszelkich walorów metropolii - go-
spodarczych, kulturalnych, turystycznych, 
przyrodniczych. przyciąganie turystów, in-
westorów, studentów i potencjalnych miesz-
kańców. 

=   rozwój społeczno-gospodarczy. Kom-
pleksowe i wszechstronne działania na rzecz 
poprawy jakości życia w metropolii oraz inne 
zadania zlecane przez gminy, uznane za waż-
ne.

ŹrÓdŁa Finansowania

głównym źródłem finansowania nowej 
metropolii będą wpływy z budżetu państwa 
pochodzące z podatku pit. według szacunków 

to kwota między 250 a 300 mln złotych. Bu-
dżet zasilą także składki gmin. 

środki te będzie można wykorzystać m.in. jako 
wkład własny, pozwalający ubiegać się o wielo-
milionowe dotacje unijne. Będzie to stanowić koło 
zamachowe dla rozwoju gmin związku metro-
politalnego.

kaŻdy jest  waŻny

Każda gmina będzie miała wpływ na klu-
czowe decyzje, wykorzystanie środków finan-
sowych oraz zadania realizowane przez zwią-
zek. organami związku będą: zgromadzenie, 
złożone z jednego delegata z każdej gminy 
oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy 
urzędu metropolitalnego.

korZyŚCi Z powoŁania ZwiąZku:

=   dodatkowe wpływy z budżetu państwa;
=   integracja i rozwój transportu publicz-

nego.
=   oszczędności, wynikające z centralizacji 

procesów; 
=   Zrównoważony rozwój regionu;
=   realizacja wspólnych projektów i działań; 

doBre miejsCe do  ŻyCia 
(ZamiesZkania, praCy 
i wypoCZnku)

 
=   2,3 tys. km2 powierzchni - największy 

obszar metropolitalny w kraju, zamieszkały 
przez 2,37 mln mieszkańców; 

=   ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw 
wytwarzających 8% pKB kraju;

 =   znakomite zaplecze biznesowe,
       wykwalifikowana kadra pracownicza, 
=   atrakcyjne tereny inwestycyjne;
=   różnorodność szkół – dostępność kształ-

cenia w każdej dziedzinie nauki;
=   prestiżowe wydarzenia kulturalne i spor-

towe;
=   unikalne atrakcje turystyczne.

METROPOLIA? 
JESTEM NA TAK!

metropolia? jestem na tak!

Weź udział w konsultacjach w Twojej gminie „Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta Lędziny w skład tworzonego 
na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy 

z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”   
Więcej informacji na stronie www.gzm.org.pl oraz na stronie Twojej gminy.

w naszej gminie konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do metropolii rozpoczynają się 12 kwietnia.
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lędZiny teraZ

pUchar ponownie dla mks – gratUlUjemy!
MKS Lędziny zwyciężając 1:0 (1:0) z Pniówkiem Pawłowice, po raz drugi z rzędu wywalczył Puchar Polski na szczeblu Podokręgu 
Tychy. Autorem zwycięskiej bramki okazał się Damian Czupryna, który po pół godzinie gry przeprowadził indywidualną akcję 
zakończoną fantastycznym uderzeniem z 25 m, trafiając w okienko bramki gości.

Niech te święta będą pełne 
nadziei, wiary i miłości!
Serdecznych spotkań 
przy wielkanocnym stole,
rodzinnych wzruszeń i pokoju.

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
im. Karola Miarki 
w Lędzinach 
Anna Truty

Radości w sercu, ciepła 
przy rodzinnym stole
oraz miłości i wszystkiego, 
co najlepsze
z okazji Wielkanocy życzy

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. J Ch. Ruberga 
w Lędzinach
Małgorzata Szeligiewicz

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego 
„Alleluja” życzy
Dyrektor
Zezpołu Szkół w Lędzinach 
- Szkoły Podstawowej nr 4 
z oddziałem przedszkolnym 
oraz Gimnazjum nr 3  
Maria Horst

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia, 
aby w czas Święta Paschy 
w Waszych sercach, rodzinach i domach 
zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego 
się życia.

Dyrektor 
Gimnazjum nr 1 
im. Janusza Korczaka 
Anna Pikuła

Wesołych, pełnych nadziei i wiary
Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych 
wśród srebrnych bazi
i kochającej rodziny, przy wspólnym 
stole. Smacznego święconego jajka
oraz mokrego poniedziałku.

Dyrektor 
Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 2  
im. Gustawa Morcinka 
Lidia Ciepły - Bugara

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
dobrego odpoczynku, smacznego jajka,
szalonego i wyjątkowego mokrego 
Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych, 
spokojnych i cudownych dni
z okazji Świąt Wielkanocnych

Dyrektor 
Powiatowego 
Zespołu Szkół 
w Lędzinach  
Ewa Matusik

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły 
radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha
życzy.

Dyrektor 
Miejskiego Przedszkola z
 Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2
Ilona Cuber-Cebula

Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy 
złożyć szczere życzenia pokoju, 
wiary i miłości. By nadchodzący czas był 
przepełniony spotkaniami z rodziną 
i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje 
do podejmowania kolejnych wyzwań, 
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem 
Państwa życie osobiste i zawodowe

Dyrektor 
Miejskiego Przedszkola 
z Oddziałami  Integracyjnymi Nr 1 
w Lędzinach 
Justyna Wanot

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia 
i umocnienia dającego 
radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności 
z serca życzy

Dyrektor 

Miejskiego Żłobka 

w Lędzinach 

Patrycja Wardęga
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w nocy z 27/28 marca na terenie gminy lędziny wybu-
chło kilka pożarów. płonęły trawy na wopience, na go-
ławcu, w pobliżu ul. Fredry i ul. grunwaldzkiej. ochot-
nicza straż pożarna podjęła aż siedem akcji gaśniczych. 
wszystkie zakończyły się powodzeniem.

wspólnie z lędzińską oSp akcje gaszenia pożarów prowadziła 
pSp tychy, oraz oSp z Bierunia nowego, czarnuchowic, imieli-
na oraz chełmu śląskiego. nikomu nic się nie stało, aczkolwiek 
w niektórych miejscach ogień zagrażał budynkom mieszkalnym. 
przyczyną pożarów prawdopodobnie były podpalenia.

Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzi-
nach informują, że w każdym roku w wyniku wypalania 
traw giną zwierzęta, a nawet ludzie.

 Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych zmian 
w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, zaha-
mowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych. Do atmosfery przedostaje się szereg 
szkodliwych związków chemicznych. Trucizny te przeni-
kają do ziemi i wód gruntowych. Wypalanie traw bywa 
przyczyną tragicznych pożarów.

Osoba, która poprzez wypalanie traw decyduje się nisz-
czyć środowisko, zagraża bezpieczeństwu zwierząt i ludzi 
musi liczyć się z karą grzywny do 5000 złotych, a w szcze-
gólnych przypadkach nawet z karą do 10 lat pozbawienia 
wolności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa przypomina, że rolnicy mogą stracić część dopłat 
bezpośrednich za popełnienie tego wykroczenia. 

mK

jeśli zaUwaŻyłeś taką sytUację – zareagUj!
zadzwoń: straż miejska – (32) 21-66-511 (wew. 132) 

lub 600-279-543 oraz 600-279-573
straż pożarna - 998. numer alarmowy - 112.

nocne poŻary w lędzinach

Balonowo w imielinie
liga obrony kraju zorganizowała 1 
kwietnia w imielinie XX powiatowe 
Zawody Balonów na ogrzane powie-
trze.
 
w kategorii szkół podstawowych naj-
lepsi byli Kinga Jasińska i Jakub Ko-
mandora, którzy reprezentowali Sp3 
Lędziny. Byli oni również najlepsi w ka-
tegorii balonów nietypowych. czwarte 
miejsce w klasie szkół podstawowych 
zajęli z kolei inni uczniowie Sp3, Szy-
mon musioł i mikołaj milczanowski. 
Łącznie w zawodach wystąpiło 26 za-
wodników.

mi

poZytywnie ZakręCeni

powstała wasza pierwsza pełna 
płyta. Co na niej znajdziemy i jak 
wyglądało jej przygotowanie?

aB: to dziewięć premierowych ka-
wałków utrzymanych w klasycznej 
stylistyce heavymetalowej - w języku 
angielskim. warstwą kompozycyjną 
zajmuję się głównie ja z robertem, 
przynosimy to na próby i dalej to for-
mujemy. Każdy dodaje coś od siebie 
i tak powstaje wspólny aranż.

rB: teksty piszemy ja i adrian, od 
siebie dodaje też coś michał. utwory 
dotyczą kosmosu, życia na innych pla-
netach, sfery fantasy, ale także życia 
codziennego. adik na przykład lubi 
teksty o miłości (śmiech).

aB: nagrywaliśmy album w mp 
Studio w częstochowie, przy współ-
pracy z mariuszem piętką. Kiedy 
mieliśmy gotowe utwory w wersji 
demo, weszliśmy do studia. Sam ma-
teriał nagrywaliśmy tydzień. okładkę 
namalował nam Jan nowak, według 
naszej wizji. dobrze się zrozumieli-
śmy. 

Z jakim odbiorem spotkał się al-
bum?

dc: z tego, co sam zaobserwowałem, 
to większym zainteresowaniem krążek 

cieszy się za granicą. w polsce bardziej 
popularne są death metal, black metal, 
trash metal - ciężkie granie.

aB: my trzymamy się korzeni 
i w polsce nie cieszy się to takim od-

zewem. mamy za to recenzje w Sta-
nach, chile, meksyku, Brazylii, wiel-
kiej Brytanii, czechach, hiszpanii, 
włoszech, Grecji, niemczech. nawet 
w Japonii mamy swoich fanów. Jeśli 

chodzi o polskę to byliśmy ostatnio 
ponownie w czasopiśmie metal ham-
mer. 

jak tak odlegli recenzenci docie-
rają do waszej twórczości?

rB: dobre pytanie! (śmiech). na 
pewno do części z nich trafia nasza 
wytwórnia, no remorse records 
z Grecji. Sprzedaż naszych utworów 
jest uruchomiona w sklepach inter-
netowych na całym świecie. poza tym 
są również media społecznościowe, 
youtube.

Czy macie plany koncertowe?
ah: tak, planujemy na jesień trasę 

z grupą roadhog.
rB: oczywiście, marzymy, żeby 

kiedyś pograć także za granicą. na to 
jednak musiałby się znaleźć solidny 
promotor. 

aB: porozsyłaliśmy także zgłoszenia 
na przeróżne festiwale. Jest również ja-
kiś odzew.

co planuje w najbliższej przyszłości 
grupa axe crazy? 

aB: chcemy pograć trochę koncer-
tów po polsce, również na zlotach mo-
tocyklowych, a potem pomyślimy nad 
kolejnym materiałem.

rB: płyta ride on the night ukaże się 
także w wersji winylowej. 

wszyscy: do zobaczenia na naszych 
koncertach, dzięki za wywiad!

rozmawiał: mi

lędziński heaVymetal dotarł do japonii
Lędzińska grupa Axe Crazy wydała w grudniu swój pierwszy, długogrający album. Płyta Ride on the night spotkała się z 
pozytywnym odbiorem w środowisku heavymetalowym, a pozytywne recenzje napływają nawet z Grecji, Japonii czy Chile. O 
kulisach powstania longplaya rozmawiamy z członkami zespołu: Adrianem Bigosem, Robertem Bigosem, Danielem Czuprynem, 
Andrzejem Heczko i Michałem Skotnickim.
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Wydarzenia kulturalne
=  24 kwietnia, w sali widowiskowo-kinowej „piast” odbędzie się występ artystyczny dzie-

ci z miejskiego przedszkola nr 1. program artystyczny nosi nazwę „wiosna w błękitnej 
sukience, bierze krokusy na ręce...” i współorganizowany jest przez miejski ośrodek 
Kultury. początek widowisko zaplanowany jest na godzinę 18.00

=  25 kwietnia, o godzinie 10.00, w sali widowiskowo-kinowej „piast” odbędzie się 
przegląd śląskiego śpiewania (eliminacje rejonowe).

=  30 kwietnia, o godzinie 18.00, na placu farskim swój koncert zagra  zespół bluesowo-
rockowy cheap tabacco. w tym samym czasie, również na placu farskim odbędzie się 
wręczenia nagród w konkursie recytatorskim „entliczek-pentliczek”. 

30 marca miejską Bibliotekę pub-
liczną w Lędzinach odwiedziła pi-
sarka monika oleksa.  na spotkaniu 
promowała swoją najnowszą książ-
kę „niebo w kruszonce”. Sporo też 
opowiadała o swoich starszych po-
zycjach.  Licznie przybyli czytelnicy 
dowiedzieli się jak wygląda proces 
twórczy, skąd biorą się pomysły na 

tytuły książek oraz co inspiruje mo-
nikę oleksę. 

autorka przeczytała też fragment 
swojego literackiego bloga dotyczący 
kobiet. na zakończenie spotkania obie-
cała, że premiera najnowszej książki, 
która ukaże się jesienią, odbędzie się 
w Lędzinach. 

mK

promocja ksiąŻki moniki oleksy

w dniach 10 marca oraz 7 kwietnia 
w sali audiowizualnej na placu Farskim 
w lędzinach odbyły się spotkanie 
z mieszkańcami miasta zainteresowa-
nymi problematyką zakazu spalania 
odpadów w domowych paleniskach, 
a także prowadzonej segregacji od-
padów na terenie gminy. na 12 maja 
zaplanowane jest kolejne spotkanie.

organizatorami tych spotkań są urząd 
miasta Lędziny oraz firma master-
odpady i energia Sp. z o.o. Spotkania 
prowadzone są w ramach edukacji 
ekologicznej związanej z odbiorem i za-
gospodarowaniem odpadów. pierwsze 
spotkanie odbyło się pod nazwą „od 
pieca aż po smog”, a drugie pod nazwą 
„drogocenne odpady”.  temat trzecie-
go spotkania to:. „Segregacja – korzy-
ści i zmiany”. odbędzie się ono 12 maja, 
w godz.: 17.00-18.00. 

mK

podsUmowanie spotkań firmy  
master-odpady i energia z mieszkańcami

30 marca na sesji rady miasta lę-
dziny Franciszek moskwa wyróżnio-
ny został okolicznościowym grawer-
tonem, który wręczyła mu w imieniu 
wszystkich radnych przewodniczą-
ca rady miasta elżbieta ostrowska. 
w ten sposób uhonorowane zostało 
25-lecie aktywnej działalności kultu-
ralno-artystycznej pana Franciszka.

franciszek moskwa jest rodowitym 
lędzinianinem. od urodzenia związany 
jest z muzyką, śpiewem i śląskimi tra-
dycjami. od 25 lat formalnie tworzy 
lędzińską kulturę, a robi to z takim od-
daniem i pasją, że skutecznie rozwija 
w mieszkańcach wrażliwość na naszą 
historię i obrzędowość. 

w marcu 1991 roku rozpoczął pra-
cę z zespołem regionalnym „Lędzi-
nianie”. przez kolejne lata wytrwale 
przygotowywał zespół do licznych 
konkursów, festiwali i przeglądów, 
gdzie zdobywał prestiżowe nagrody 
i wyróżnienia.

niezwykle owocnym artystycznie 
rokiem był rok 1993, kiedy to „Lędzi-
nianie” dokonali pierwszego nagrania 

piosenek dla radia Katowice oraz 
uroczyście i profesjonalnie oprawili 
wizytę premiera waldemara pawlaka 
w Lędzinach. w tym samym też roku 
zespół zaśpiewał koncerty w Kościele 
chrystusa Króla w Lędzinach – hoł-
dunowie oraz w muzeum diecezjalnym 
archidiecezji Katowickiej.

w roku 2003 zespół „Lędzinianie” 
otrzymał nagrodę Starosty Bieruńsko 
– Lędzińskiego „clemens pro cultu-
ra”, a także zdobył i miejsce i nomi-
nację do Grand prix w śląskim śpie-
waniu. franciszek moskwa natomiast 
otrzymał nagrodę „zasłużony dla kul-
tury Lędzin”. 

z miejskim ośrodkiem Kultury 
franciszek moskwa związany jest od 
początku jego istnienia, a więc od 
2005 roku. w ramach tej współpra-
cy prowadzi zespół– „Lędzinianie 
” i wspiera  swym doświadczeniem 
zespół dziecięco-młodzieżowy „ra-
dość” prowadzony przez annę musioł. 
franciszek moskwa towarzyszy pra-
wie wszystkim zespołom muzycznym 
i tanecznym w naszym mieście. Jest 
akustykiem miejskiego ośrodka Kul-

tury i dba o dobre brzmienie wszyst-
kich zespołów, twórców i ludzi sztuki. 
w kwietniu 2016 roku, na uroczystych 
obchodach XXV-lecia Samorządności 
miasta Lędziny uhonorowany został 
przez burmistrz Krystynę wróbel za 
zasługi na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej. 

mK

XXV-lecie działalności 
artystycznej  
franciszka moskwy

przedsiębiorstwo gospodarki ko-
munalnej „partner” spółka z o.o. 
z przyjemnością informuje, że w dniu 
28 marca 2017 roku został wyłączony 
z eksploatacji ostatni stalowy odcinek 
wodociągu – pomiędzy dyskontem 
netto a pływalnią miejską przy ul. lę-
dzińskiej. 

aktualnie przedsiębiorstwo jako jedno 
z nielicznych w polsce posiada sieć wodo-
ciągową w 100% wykonaną z nowoczes-
nych materiałów.

w 2010 roku średnio w każdym tygo-
dniu dochodziło do awarii. awaryjność 
najgorszego odcinka – na estakadzie cie-
płowniczej do os. centrum ii, prawie 100 
krotnie przekraczała normy, kolejna pod 
względem częstotliwości występowania 
awarii  była sieć w rejonie osiedla rota-
cyjnego. 

ze względu na rozmiar zadania, ko-
nieczne było uzyskanie przez pKG part-
ner wsparcia o wartości ponad 1 mln zł  
w formie preferencyjnej pożyczki z woje-
wódzkiego funduszu ochrony środowi-
ska i Gospodarki wodnej w Katowicach. 
ponadto przedsiębiorstwo uruchomiło 
nowoczesną hydroforownię likwidując 
tym samym chroniczne niedobory wody 
na os. Kolonia piast. Sieć na osiedlu cen-
trum ii i rachowy (ul. oficerska) została 
zmodernizowana pod koniec roku 2014, 
przy wsparciu tym razem z narodowego 
funduszu ochrony środowiska i Gospo-
darki wodnej – w ramach prowadzonego 
projektu „uporządkowanie Gospodarki 
ściekowej w Gminie Lędziny”. należy 
jeszcze dodać, że w 2015 roku za ok. 100 
tys. zł rozbudowano sieć wodociągową 
podłączając domy przy ul. rachowy do 
których woda pitna dostarczana była 

przez Gminę w butelkach. natomiast 
w zeszłym roku wymieniono sieć w re-
jonie osiedla Kolonia piast. w tym roku 
przedsiębiorstwo planuje zabudować sta-
cję hydroforową na os. rotacyjnym przy 
ul. pokoju zabezpieczając m.in. mzoz 
i mieszkańców przed niekontrolowanym 
spadkiem ciśnienia wody pitnej. w ko-
lejnych latach zaplanowane jest obniżenie 
twardości wody z ujęcia ruch ziemowit 
KwK piast – ziemowit.

Jak pokazuje praktyka, powyższe dzia-
łania przyczyniają się do sukcesywnej 
poprawy jakości świadczonych usług 
przedsiębiorstwa oraz do obniżania ceny 
dostarczanej wody. 

informacja: inspektor pGK partner 
mirosław początek

nowoczesne wodociągi

taki obraz, to już przeszłość.

nowoczesne materiały sieci wodo-
ciągowej pgk „partner” to m.in. rury 
dwuwarstwowe tytan rc
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Z ŻyCia sZkÓŁ i prZedsZkoli

odyseja umysłu to międzynarodowy 
Konkurs rozwoju Kreatywności u dzie-
ci. polega na twórczym rozwiązywaniu 
problemów rozbieżnych, kształceniu 
wyobraźni, myślenia niekonwencjonal-
nego i rozwoju kreatywności poprzez 
odkrywanie własnych potencjałów i 
umiejętności. inicjatorem i prekurso-
rem odysei umysłu w Lędzinach jest 
dyrektor Sp3 małgorzata Szeligiewicz. 
– podstawą konkursu jest realizacja 
projektu w zatytułowanym obszarze 
tematycznym np. tajne jest fajne – wy-
jaśnia małgorzata Szeligiewicz.– Są 
to projekty konstrukcyjno–teatralne, 
gdzie dzieci same bez pomocy do-
rosłych piszą scenariusz, wymyślają 

i robią stroje oraz pojazdy, które mu-
szą jeździć, zmieniać się i pokonywać 
dokładnie określoną trasę. dzieje się 
to  według określonych w regulami-
nie reguł. Jest limit czasu, przestrzeni, 
kosztów na materiały. w każdym te-
macie jest kilka kategorii wiekowych. 
nasze drużyny miały do rozwiązania 
problem techniczno– teatralny oraz te-
atralny związany z interpretacją sztuki 
– opowiada dyrektor Szeligiewicz.

  na eliminacjach regional-
nych w Krakowie(5 województw) obie 
drużyny Szkoły podstawowej nr 3 za-
jęły 1 miejsce. na finale ogólnopolskim 
grupa techniczna w składzie: Kuba 
Jaromin, zosia ścierska, Julka Smołka, 

martyna warzecha, Jagoda Błotko, 
artur niesyto, Krzysiu Goczoł (klasa 
6) zajęła iV miejsce w polsce w swojej 
kategorii wiekowej, tematycznej.

Grupa teatralna w składzie: oliwia 
Kopeć, alicja ścierska, Sonia Żorawik, 
piotr ścierski, Sebastian wojciech, Bła-
żej tomala, paweł Kaczmarczyk (klasa 
5) zajęła miejsce ii stając się finalistami 
konkursu w polsce i wygrywając awans 
na finał światowy w michigan. tam 
będą rywalizować z  resztą świata. 

obie grupy prowadzone są przez 
trenerki: magdalenę Gepert i agatę 
Kruszyńską. – to wielki sukces dla 
miasta, powiatu i regionu – mówi mał-
gorzata Szeligiewicz. – Jednak do speł-

nienia marzeń potrzebujemy waszego 
wsparcia. wyjazd jest kosztowny  i 
każdy uczestnik potrzebuje 7 000zl 
na pokrycie kosztów wyjazdu do uSa. 
Grupa liczy 10 osób z opiekunami, szu-
kamy 70 000 zł.

Każda wpłata od darczyńców przy-
bliża nam spełnienie marzeń i szansę 
na zdobycie pucharu świata. 
dziękujemy za każdą wpłatę i obie-
cujemy, że damy z siebie wszystko 
– dodaje.

z marzeniami za ocean
Uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach będą reprezentowali Polskę  na finale światowym Odysei Umysłu w Michigan 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

dane do przelewu:
szkoła podstawowa nr 3 w lędzinach, 

ul. hołdunowska 13
nr konta 34 1050 1214 1000 0024 1104 7307

tytułem: darowizna na wyjazd dzieci 
na finał światowy odysei Umysłu w Usa.

21 marca , w światowym dniu poezji 
, miejska Biblioteka publiczna zor-
ganizowała międzyszkolny konkurs 
recytatorski „ przebudzenie wios-
ny”. Konkurs był adresowany do 
wszystkich klas szkół podstawowych 
w Lędzinach i odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych. zwycięzcy i 
wyróżnieni otrzymali nagrody książ-
kowe.

Laureaci konkursu 
„Przebudzenie wiosny”:

w kategorii klas i–iii
1. nikodem wojciech miejsce pierwsze 
2. natalia Kowalska miejsce drugie

3. tomasz natonik miejsce trzecie
4. paweł Kupczyk  wyróżnienie 
5. aleksandra wicha wyróżnienie 
6. Karolina Łuczak wyróżnienie 

w kategorii klas iV–Vi
1. iga ziegert  miejsce pierwsze 
2. emilia dworak miejsce drugie 
3. wiktoria michalak miejsce trzecie 
4. Kamila Grabowska wyróżnienie 
5. Kamila Gajer wyróżnienie 
6. Gloria nowak wyróżnienie 

skład jury :
Joanna wicik 
urszula Klyczka 
alicja urbańczyk

międzyszkolny konkUrs 
recytatorski w mBp

w szkole podstawowej z oddzia-
łami integracyjnymi nr 1 im. karola 
miarki nauczyciele realizują kolejne 
innowacje pedagogiczne. 

innowacja „eko–kreatywni” związana 
jest z propagowaniem wśród uczniów 
postawy proekologicznej i pokazanie, że 
praktyczne działania plastyczne i tech-
niczne umożliwiają wykorzystanie nie-
potrzebnym materiałów i przedmiotów 
to tworzenia nowych również użytecz-
nych. autorem innowacji jest elżbieta 
ostrowska nauczyciel współorganizu-
jący kształcenie integracyjne w klasie 
integracyjnej. innowacja ta ma wyposa-
żyć uczniów w określone wiadomości, 
umiejętności i postawy oraz rozbudzić 
potrzebę dbania o środowisko.

– realizując tę innowację będzie 
można rozwijać u dzieci całą gamę 
kompetencji ogólnych takich jak: 
wiedza, umiejętności zdobywania 
oraz przyswajania wiedzy – mówi el-
żbieta ostrowska. – wprowadzenie 
„eko–kreatywnych” stworzy dzieciom 
warunki do wszechstronnego rozwo-
ju, pobudzi fantazję i przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności oferty edukacyj-
nej szkoły z poszerzeniem oferty edu-
kacyjno – opiekuńczej – wyjaśnia.

innowacja ta jest realizowana rów-
nież na zajęciach w miejskiej Bibliotece 
publicznej oraz świetlicy Socjotera-
peutycznej w Lędzinach.

Jednocześnie w Szkole podstawo-
wej nr 1 realizowany jest projekt inno-
wacyjny pn.: „obraz, taniec i dźwięk 

– muzyka klasyczna w wyobraźni 
dziecka”, którego autorką jest urszula 
Lech, nauczyciel edukacji wczesno-
szkolnej – Głównym celem tej innowa-
cji jest stymulowanie i wspomaganie 
wszechstronnego, harmonijnego roz-
woju dziecka, wyzwalanie jego na-
turalnej aktywności i kreatywności 
ruchowej, tanecznej, rytmicznej po-
przez obcowanie z muzyką – wyjaśnia 
urszula Lech. – Ćwiczenie koncen-
tracji uwagi i koordynacji wzroko-
wo–ruchowej przy muzyce, rozwijanie 
umiejętności współdziałania w grupie 
i parze, integrowanie grupy, poprawa 
komunikacji, usprawnienie czynności 
umysłowych (koncentracji, pamięci, 
uwagi, szybkiego myślenia – dodaje 
nauczycielka.

innowacje pedagogiczne w sp1



comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin1�

lędZiny teraZ

na sportowo

i lędziński rallysprint

11 marca odbył się i lędziński rallysprint. w zawodach 
zorganizowanych przez lędziński automobilklub rallyma-
nia, pod patronatem Burmistrza miasta lędziny, wystąpi-
ło 28 załóg. Zawody ukończyło 27 ekip; tylko jedna miała 
awarię techniczną. startujących sklasyfikowano w pięciu 
kategoriach.

wyniki: 
Klasa GośĆ
1. marcin Gaciarz, Sylwia Korytowska – nissan Sunny
2. Łukasz ulman, piotr czerkaski – honda civic
3. Szymon Krajka, Bartosz Skalczyński – Bmw 318is
Klasa K1
1. filip Janota, marta Janota – fiat cinquecento Sporting
2. Łukasz Semik, Katarzyna Gunia – fiat Seicento
3. Krzysztof wadas, Krystian papkoj – fiat Seicento
 Klasa K2
1. dawid tomala, tomasz malczewski – honda crX
2. Łukasz Sternal, Justyna Sternal – citroen c2
3. Szymon Gańcarczyk, angelika czerniawska – honda civic

 Klasa K3
1. Grzegorz ira, damian drob – honda civic
2. Krzysztof Kasza, tomasz mikołajczyk – honda integraf
3. Jacek cheba, piotr nawrocki – audi 80 Quattro
 Klasa rwd
1. Łukasz Krzyżowski, dariusz Sławicki – Bmw e36
2. Łukasz Jarząbek, robert Górecki – Bmw e36 coupe
3. Bartosz Krzyżowski, Katarzyna Kochut – Bmw 325i

Stowarzyszenie automobil Klub „raLLymania” powstało 
21 listopada 2013 roku. Głównym nurtem zainteresowań jest 
organizacja imprez sportu samochodowego, imprez propagu-
jących bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz historii moto-
ryzacji.
 „rallysprint”, który odbył na terenie Lędzińskiego ośrodka 
„zalew” to pierwsza tego typu impreza w naszym mieście. 
dystans wynosił 4,5 km, a składały się na niego trzy okrążenia 
profesjonalnie zabezpieczonej trasy. automobil Klub planuje 
w najbliższym czasie kolejne zawody samochodowe.

mi, mK

wspÓŁpraCa Z gks tyCHy
mKS podpisał 10 marca umowę part-
nerską z GKS tychy. współpraca będzie 
owocować na kilku płaszczyznach: se-
niorskiej, młodzieżowej i marketingowej. 
Kluby w ramach umów transferowych 
mogą wypożyczać sobie zawodników, za 
których nie będzie trzeba płacić. dzię-
ki temu piłkarze z tyskiego klubu będą 
ogrywać się w iV lidze; z kolei lędzińskie 
„perełki” będą pod okiem tyskich tre-
nerów, z perspektywą gry na szczeblu 
centralnym. władze mKS mają nadzieję, 
że dzięki tej współpracy podniesie się po-
ziom szkolenia młodzieży.

naBÓr do druŻyn 
mŁodZieŻowyCH
mKS powołał kolejną grupę naborową, 
z rocznika 2010-2011. Klub zachęca rodzi-
ców do przyprowadzania dzieci na trening. 
mogą zobaczyć, jak wyglądają zajęcia 
i zadecydować, czy podoba im się system 

szkolenia i czy chcą zapisać dziecko do 
„skrzatów”. harmonogram treningów jest 
rozpisany na mksledziny.pl. przypomnijmy, 
że poza nowopowstałymi skrzatami, funk-
cjonują w klubie dwie grupy seniorskie, 
trampkarze, młodziki, orliki i żacy.

porZądki i nowe nadZieje
Seniorska drużyna mKS w czterech 
wiosennych kolejkach zgromadziła 7 
punktów i zajmuje w tabeli wysokie, 
piąte miejsce. udało się także, drugi raz 
z rzędu, awansować do finału pucharu 
polski podokręgu tychy. mKS wystę-
puje w nowych kompletach strojów. Lę-
dzińska drużyna poszukuje sponsorów, 
którym oferuje powierzchnię reklamową 
na banerach, sprzęcie i stronach klubu. 
na meczach jest grill a już wkrótce ma 
także pojawić się… piwo. wszystkich ki-
biców serdecznie zapraszamy na kolejne 
mecze. 

mi

nowe porządki
w mks lędziny
Wraz z wybraniem nowego zarządu, w MKS Lędziny 
pojawiło się kilka zmian i nowych pomysłów. 

pUcharowy sUkces mks lędziny

mKS Lędziny drugi raz z rzędu zagra w fi-
nale pucharu polski na szczeblu podokręgu 
tychy. podobnie jak przed rokiem, mKS 
zmierzy się z pniówkiem pawłowice śląskie.

21 marca podopieczni Sebastiana id-
czaka pokonali w zaległym, półfinałowym 

meczu polonię Łaziska Górne 3:0 (1:0). 
dwa gole zdobył uniejewski, jednego 
dołożył z rzutu wolnego śliwa. finał zo-
stanie rozegrany 5 kwietnia w Lędzinach. 
mKS broni tytułu sprzed roku.

mi

futbolistki akademii Sportu KSB Lędziny wygrały 
w znakomitym stylu turniej „z podwórka na Sta-
dion – o puchar tymbarku”. w rozgrywanych na 
obiekcie aKS niwka w Sosnowcu wojewódzkich 
finałach turnieju, lędzińskie piłkarki nie miały sobie 
równych w kategorii do lat 12. w finale pokonały 
drużynę amp tiki taka Żywiec. najlepszą pił-
karką zawodów została wybrana patrycja Kielesz. 
to właśnie lędziński KSB będą reprezentować 
województwo śląskie w finałach ogólnopolskich 
w warszawie. najlepsze dwie drużyny warszaw-
skiego turnieju rozegrają mecz finałowy na Sta-
dionie narodowym. dodajmy, że patrycja Kielesz 
należy do grupy najlepszych sportowców w Lędzi-
nach i otrzymała Stypendium Sportowe Burmistrza 
miasta Lędziny.

mi

piłkarki ksB lędziny pojadą do warszawy!

otyliada – maratońskie pływanie

aż 71 uczestników z miasta i regionu zgromadziła i lędzińska 
otyliada. impreza odbyła się na obiekcie Fundacji rozwoju 
sportu, kultury Fizycznej i turystyki.

w pływaniu, organizowanym w nocy z 11 na 12 marca najlepsi 
okazali się izabela Klajnowicz, Karol popiela i Józef ścierski. Lau-

reatka lędzińskiej edycji przepłynęła aż... 21 650 metrów. ogólno-
polski maraton pływacki został zorganizowany już po raz czwarty. 
Lędzińska pływalnia wzięła w niej udział jako jedyny obiekt na 
śląsku. 

mi

izabela klajnowicz: 21 650m karol popiela 18 500m i józef ścierski 18 000m

20 marca odbył się wiosenny tur-
niej szachowy o puchar dyrektora 
miejskiego ośrodka kultury.

w kategorii „open” wygrał Sebastian 
Smoleń, przed zdzisławem Juchnie-
wiczem i tomaszem Kołakowskim. 

wśród młodzieżowców najlepsi byli: 
rafał wojtala, patryk majer i Szymon 
Samek. wśród kobiet wyróżniły się 
anna arendarska i Joanna michalec. 
w turnieju łącznie wystartowało 26 
zawodników.

mi

wiosenny tUrniej szachowy
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numer 3 (163)/kwiecie ń 2017

Składniki:
• 6 łyżeczek żelatyny
• 300g sucharek (paczka)
• średnia nutella (ok. 470g)
• 660ml kremówki 30%
•  słoiczek dżemu truskawkowego 

lub malinowego
•  3 galaretki truskawkowe lub 

malinowe
• 1 cukier waniliowy
• 2 łyżki cukru
• 80 dkg truskawek lub malin

Sposób przygotowania:
Sucharki mielimy i dokładnie 
mieszamy z nutellą. Powstałą 
masę przekładamy do blaszki 
wyłożonej papierem.
Kremówkę ubijamy z cukrem waniliowym i z 2 łyżkami cukru. 
Żelatynę rozpuszczamy w szklance wypełnionej w 1/8 wodą. 
Studzimy, dodajemy do kremówki i jeszcze chwilę mieszamy. 
Dżem rozsmarowujemy na spodzie nutellowym, a na to 
wykładamy ubitą kremówkę.
Gotujemy 3 szklanki wody. Rozpuszczamy w nich galaretkę, 
a następnie studzimy i mieszamy z malinami. Gęstniejącą 
galaretkę wykładamy na kremówkę, wstawiamy do lodówki.
Najlepiej smakuje następnego dnia. 

krzyżówka kLaSyCzNa

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

ciasto z sUcharkami 
wedłUg pani teresy straUch 
z ddps w lędzinach

wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

redaktorzy: 
Magdalenia Kutynia, Marcin Iciek

Projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
Druk: Polskapresse Sosnowiec

kontakt:  
promocja@ledziny.pl

poziomo
1.  Kosmos
6.  Dostrojenie
9.  Państwo w Azji Zachodniej
10.   Niezidentyfikowany obiekt 

latający
11.  Okres w dziejach
13.  Potocznie niedopałek papierosa
14.   Imię autora Mistrza 

i Małgorzaty
15.  Zatopiony, zniszczony statek
16.  Strofa
18.  Wyrównywanie terenu do 
jakiegoś poziomu
 
pionowo
1.  Np. kryminalny
2.  Tama na rzece
3.  Krzew iglasty
4.  Monarcha
5.  Maturzystka
7.  Pracownik wytwarzający czcionki
8.  Umyślnie wznieca pożar
12.  Imię żydowskie
14.  Rzadkie imię męskie
17.  Symbol ceru

teresa strauch

redaktor Naczelny
Daria Mikiciuk 

wypieki seniorek z domU 
dziennego poBytU seniora
Pokaz i degustacja ciast Wielkanocnych  organizowany przez Dom Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach 
działającego przy MOPS Lędziny.  Podopieczni już po raz piętnasty , zorganizowali w poniedziałek Wielkiego 
Tygodnia degustację swoich wypieków. W akcji brało udział 15 pań, które za uczestnictwo otrzymało dyplomy 
oraz podziękowania. 
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lędZiny teraZ

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 
 - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  

- niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb 
Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2830/35 o powierzchni 0,1178 ha, 
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1178 ha (grunty orne). 

Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział 
V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I-SP wpisane są uprawnienia 
wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. 
W Dziale III wpisane są liczne ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą 
zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz Działu 
III przeniesione zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

W/w nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny 
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/2005 z dnia 30.06.2005 r., zgodnie z którym 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 103 000,00 zł 
 (słownie: sto trzy tysiące złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 300,00 zł
 (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych 00/100). 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 24 kwietnia 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 numer 2830/35 o powierzchni 1178 m2 położoną w Lędzinach przy ul. 
Szkolnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 
i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101,103, tel. 32/ 
216-65-11 do -13 wew. 136, 128, 120 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. 
Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

ZMIANA SIeDZIBY STRAżY MIejSkIej

Informujemy, że Straż Miejska w Lędzinach zmieniła swoją lokalizację. 
Obecnie siedziba Straży Miejskiej mieści się w głównym 
budynku Urzędu Miasta Lędziny, na ulicy Lędzińskiej 55.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przyjmują na parterze, w pokoju 09.
Nr tel.: (32) 216-65-11 do 13, wew. 132

600 279 573, 600 279 543

Komendant Straży Miejskiej przyjmuje na II piętrze, w pokoju 203.
Nr tel.: (32) 216-65-11 do 13, wew. 158

SeRWIS
INfORMACYjNY SMS 
RPWIk TYChY S.A.

Szanowni Państwo

Informujemy, iż do Państwa dyspozycji 
przekazaliśmy nową funkcjonalność, 
polegającą na możliwości przekazania 
Państwu informacji za pomocą systemu 
informacyjnego SMS.

Mogą z niego korzystać wszyscy 
mieszkańcy, nie tylko ci którzy posia-
dają podpisaną umowę o dostarczanie 
wody z RPWiK Tychy S.A., ale także ci 
z Państwa, którzy mieszkają w budyn-
kach wielolokalowych.

Aktywacja tej usługi pozwoli Państwu na 
otrzymanie informacji dotyczacych m.in. 
awarii lub zakłóceń w dostawie wody.

Aby uruchomić w/w (bezpłatną) usłu-
gę, należy skorzystać z internetowego 
formularza znajdującego sie na stronie 
RPWiK Tychy S.A.

Ogłoszenie dla Przedsiębiorców

Ogłoszenie dla przedsiębiorców dotyczące 
możliwości prezentacji swojej firmy w trakcie 
festynu zorganizowanego z okazji Dni Lędzin

Burmistrz Miasta Lędziny serdecznie zaprasza wszystkich 

przedsiębiorców naszego miasta do aktywnego udziału w or-

ganizacji Dni Lędzin – 10 czerwca 2017 roku.

„Jeżeli chcesz zareklamować 
swoją firmę, to stwórz swoje stoisko 

wystawiennicze i zaprezentuj się 
w trakcie trwania imprezy.”

Zgłoszenia chętnych przedsiębiorców proszę kierować pod 

numer tel. (32) 216 65 11, wew. 113, 151 lub zgłaszać w Urzę-

dzie Miasta Lędziny. Informacji udziela Wydział Komunikacji 

Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich 

i Współpracy.

ZAPRASZAMy DO BEZPŁATNEGO 
ZAPISU W ELEKTRONIcZNyM 

KATALOGU FIRM: 
„LĘDZIńSCY PRZeDSIĘBIORCY”

Zachęcamy wszystkich lędzińskich przedsiębiorców 
do zamieszczenia danych kontaktowych swojej 

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

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

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

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

Zapraszamy do współpracy.


