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komisja powołana przez burmistrz miasta 
lędziny, pozytywnie zweryfikowała wniosek 
taryfowy pod kątem zgodności z przepisami 
wspomnianej ustawy oraz celowości i zasadno-
ści ponoszenia koszów przez Przedsiębiorstwo. 

zgodnie ze złożonym wnioskiem, zmniej-
szeniu uległa cena za dostarczanie wody 
o 0,43 zł brutto oraz cena za odbiór i oczysz-
czanie ścieków od mieszkańców, zakładów 
przemysłowo –usługowych, jednostek or-
ganizacyjnych gminy o 0,16 zł brutto, oraz 
kWk ziemowit o 0,26 zł netto. 

W okresie od 1.04.2017 do dnia 31.03.2018 
taryfa za dostarczanie wody pitnej dla go-

spodarstw domowych w budynkach jedno 
i wielorodzinnych; jednostek organizacyjnych 
gminy, zakładów przemysłowych, usługo-
wych, podmiotów gospodarczych wynosi 
7,16 zł/m3 netto tj. 7,73 zł/m3 brutto.

Taryfa za odprowadzenie ścieków 
dla gospodarstw domowych w budynkach 
jedno i wielorodzinnych, jednostek organi-
zacyjnych gminy oraz zakładów przemy-
słowych, usługowych, podmiotów gospo-
darczych wynosi 10,27zł/m3 netto tj. 11,09 
zł/m3 brutto. taryfa za ścieki dla kopalni 
„ziemowit” wynosi 8,20 zł/m3 netto tj. 8,86 
zł/m3 brutto.

spółka zaplanowała w trakcie obowią-
zywania nowej taryfy zadanie inwestycyjne 
na sieci wodociągowej polegające na budo-
wie hydroforowni przy oś. rotacyjnym oraz 

zabudowę systemu zabezpieczeń przed 
zanieczyszczeniem. 

Planowane są również remonty oraz 
inwestycje ze środków własnych spółki: 

budowa kanalizacji w ul. zacisze (bocznej), 
kanalizacji sanitarnej w obszarach nieskana-
lizowanych (nowo powstających budynków 
mieszkalnych). spółka planuje zamontowa-

nie monitoringu zwiększającego bezpie-
czeństwo obiektu, zakup pompy ścieków 
surowych oraz sporządzenie projektu/kon-
cepcji modernizacji oczyszczalni hołdunów. 

niezbędnym staje się remont pomp oraz 
sond i pływaków na sieci kanalizacyjnej 
zlewni hołdunów. na potrzeby oczyszczalni 
ziemowit planuje się zakup m.in. wirnika do 
pompy, miernika, filtrów, specjalistycznego 
sprzętu.

Ponadto w ramach budżetu miasta 
lędziny planowane są w roku bieżącym 
prace związane z budową kanalizacji sa-
nitarnej przy ulicach: azaliowa - czapli, 
kraszewskiego - murckowska oraz Pck-
Pokoju. 

Zgodnie z artykułem 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. przedstawiło Burmistrzowi Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.04.2017 do dnia 31.03.2018. 

Tańsza woda i ścieki

Ponad 3,3 mln zł dla lędzin
Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, gmina Lędziny zrealizuje w 2017 roku aż cztery duże projekty. Będą to: 
termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny, modernizacja oświetlenia ulicznego w Lędzinach, utworzenie portalu 
oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych, a także dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego w Lędzinach. 
Pierwsze trzy projekty zrealizowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, a czwarty w ramach programu „Maluch Plus 2017”.

Termomodernizacja budynku 
urzędu miasTa
na zadanie pn. „termomodernizacja bu-
dynku urzędu miasta lędziny” nasza gmi-
na otrzyma dofinansowanie w wysokości 
maksymalnie do 2 599 999,99 zł, co stanowi 
85 proc. wszystkich wydatków związanych 
z projektem. Wartość tego projektu to łącz-
nie 3 058 823,53 zł. 

W ramach termomodernizacji budynku 
urzędu miasta docieplone zostaną ściany 
zewnętrzne i dach, wymieniona będzie sto-
larka i ślusarka, zamontowane zostaną nowe 
energooszczędne oprawy oświetleniowe 
i panele fotowoltaiczne, zainstalowana będzie 
wentylacja i klimatyzacja, a ponadto zmoder-
nizowana zostanie kotłownia i zamontowane 
będą pompy ciepła. (więcej na str.:6-7)

modernizacja oświeTlenia 
ulicznego
337 197,12 zł to kwota jaką gmina lędziny 
otrzyma na realizację zadania pn. „Wymia-
na słupów oświetlenia ulicznego i opraw 
oświetleniowych na oświetlenie efektywne 
energetycznie na ul. lędzińskiej, oficerskiej 
i Pokoju”.

zakres projektu obejmuje kompleksową 
modernizację oświetlenia ulicznego w gmi-

nie lędziny: na fragmencie ul. oficerskiej 
(odcinek kopalnia-osiedle rachowy oraz 
odcinek os. rachowy-wjazd do gimna-
zjum), na parkingu przed urzędem miasta 
przy ul. lędzińskiej oraz na fragmencie 
ul. Pokoju (odcinek kopalnia-Przejazd). 
łącznie, w ramach tego projektu gmina 
zdemontuje 121 starych opraw i zamontu-
je 93 nowe oprawy typu led. (więcej na 
str.6)

uTworzenie porTalu 
oświaTowego w lędzińskich 
placówkach oświaTowych
gmina lędziny rozpoczęła realizację projektu 
pn. „utworzenie portalu oświatowego w lę-
dzińskich placówkach oświatowych” na który 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 367 
207,10 zł. łączna wartość tego projektu to 
432 517,20 zł. W ramach projektu zakupiona 
zostanie dla lędzińskich szkół i przedszkoli in-

frastruktura sprzętowa (zestawy komputero-
we, tablety, drukarki), rozbudowana zostanie 
sieć WI-FI na terenie każdej placówki edu-
kacyjnej, a także wdrożony zostanie system 
e-oświata (obejmujący m.in. dzienniki elek-
troniczne, nabór elektroniczny, kadry, płace, 
środki trwałe, biblioteki itd.). Projekt zakłada 
stworzenie zintegrowanego systemu zarzą-
dzania oświatą wraz z jednostkami oświato-
wymi. dzięki wdrożeniu takich modułów jak: 

„zarządzanie uczniem”, „zarządzanie finan-
sami i personelem”, „zarządzanie majątkiem” 
stworzona zostanie możliwość komunikacji 
elektronicznej. oznacza to, że użytkownik 
(petent) będzie miał możliwość załatwienia 
większości spraw za pomocą Internetu (z po-
ziomu przeglądarki www). 

działalność Żłobka 
miejskiego będzie 
dofinansowana
gmina lędziny została wybrana do dofi-
nansowania działalności miejskiego Żłobka 
w lędzinach w ramach programu „maluch 
Plus 2017”. Wartość dofinansowania wynosi 
53 760 zł. Wkład własny gminy w ramach 
projektu wyniesie 13 444 zł. 

Przypomnijmy, że miejski Żłobek w lędzi-
nach rozpoczął swoją działalność na począt-
ku stycznia 2016 roku. jest to nowoczesna 
placówka, która zapewnia ciepłą i profesjo-
nalną opiekę nad dziećmi od dwudziestego 
tygodnia do trzeciego roku życia. 

Żłobek mieści się na parterze budynku 
szkoły Podstawowej z oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 1 w lędzinach, przy ulicy 
Paderewskiego 7. Fachową opiekę znajduje 
w nim trzydzieścioro dwoje dzieci.

Rada Miasta przyjęła uchwałę o dopłacie  
do ścieków w wysokości 1,80 zł za 1m3.  
W sumie planowana dopłata z budżetu gminy 
wyniesie około 800 tys. zł w skali roku. 



comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin�

lędziny Teraz

migawki z prac rady programowej bil „lędziny Teraz”

W ostatnich dniach nasza społeczność 
została dotknięta tragiczną śmiercią 
jednego z uczniów gimnazjum nr 1. 
W obliczu tej trudnej sytuacji dyrekcja 
gimnazjum podjęła natychmiastową 
współpracę z zespołem psychologów 
w celu udzielenia wsparcia bliskim 
i rówieśnikom zmarłego młodego lę-
dzinianina. szczególne zaangażowa-
nie wykazali specjaliści regionalnego 
ośrodka metodyczno - edukacyjnego 
metis w katowicach. objęli oni opieką 
psychologiczną nie tylko uczniów, ale 
także ich rodziców i nauczycieli.

Podziw budzi solidarność i empatia 
uczniów gimnazjum nr 1, którzy wy-
kazują się w tej sytuacji wyjątkową 
dojrzałością. niemniej jednak, dzięki 
zaangażowaniu nauczycieli, dyrekcji 
gimnazjum i urzędu miasta, mogą oni 
nie tylko obecnie, ale także w przy-
szłości liczyć na kompleksową pomoc 
psychologiczną. mamy nadzieję, że 
pozwoli im to uporać się z żałobą po 
utracie kolegi. 

solidaryzujemy się  
z Gimnazjum nr 1

9 lutego odbyło się spotkanie lędzińskiej 
Federacji Przedsiębiorczych, na którym 
gościła – na zaproszenie prezesa maria-
na Pilorza – burmistrz krystyna Wróbel.

zarówno burmistrz, jak i przedsiębiorcy 
zgodnie podkreślili potrzebę częstszych 
kontaktów na linii lFP – władze miasta. 
Przyjęto, że podobne spotkania będą się 

odbywać co najmniej raz na kwartał. na 
spotkaniu poruszono szereg tematów 
związanych z inwestycjami miejskimi. 
zastanawiano się także w jaki sposób wy-

tworzyć przyjaźniejsze warunki dla inwe-
storów działających na terenie lędzin.

marcin Iciek

Przedsiębiorcze sPoTkanie
lędzińska Federacja Przedsiębiorczych już 
dawno wpisała się pozytywnymi działaniami na 
rzecz miasta, wspierając (lub sama organizując) 
wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. 
celem jest integracja mieszkańców w duchu 
rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy lFP 
w szczególności działają lokalnie, ale wielu z nich 
rozpoznawalnych jest w całym kraju. lFP anga-
żuje się w działalność społeczną, charytatywną 
i współpracuje z urzędem miasta, niezależnie od 
uwarunkowań i układu sceny politycznej. stąd 
spotkanie, takie jak te, uznaje za ważne i po-
zytywne. na spotkaniu ustalono, że lędzińska 
Federacja Przedsiębiorczych będzie, w miarę 
potrzeb i w zakresie ustalonym między stronami, 
doradcą dla miasta w zakresie rozwoju przedsię-
biorczości w lędzinach.

co miesiąc rada programowa spotyka się przed 
wydaniem gazety. Prezentowane są wówczas te-
maty, które znajdą się w najbliższym numerze. są 
to z zasady wydarzenia ostatniego miesiąca. te-
maty i treść artykułów przygotowują redaktorzy 
gazety. jako przedstawicielka radnych staram się 
żeby mieszkańcy byli informowani o pracy rady 
miasta. był to jeden z najważniejszych postulatów 
mieszkańców.

zastrzeżenia dotyczyły dużej ilości puste-
go miejsca w gazecie i niewłaściwie dobranej 
czcionki. czcionka była zbyt mała i źle się ją czy-
tało. zwłaszcza starsi czytelnicy skarżyli się, że 
tekst im się „zlewa” podczas czytania. duże puste 
przestrzenie to nie tylko nieefektywne wykorzy-
stanie papieru, a więc względy ekonomiczne, ale 
również pewien dyskomfort podczas lektury, na 
co także zwracali uwagę nasi czytelnicy. na same 
tylko podpisy autorów i podkreślenie ich nazwisk 
pod artykułami poświęcono łącznie w gazecie 
około 25% strony.

Wzorując się na innych czasopismach samo-
rządowych zasugerowałam, aby artykuły były 

sygnowane inicjałami. Imiona i nazwiska autorów 
artykułów były i tak wpisane w stopce redakcyj-
nej gazety. oszczędzilibyśmy dzięki temu jeszcze 
więcej miejsca na zwiększenie czcionki lub dodat-
kowe teksty. Poddałam ten wniosek pod głosowa-
nie, gdyż zauważyłam, że stwarza to problem dla 
niektórych redaktorów. Wniosek nie przeszedł, 
a roztrząsanie go po roku uważam za dziwne i ni-
czym nie uzasadnione. może lepiej byłoby zająć 
się takimi działaniami aby nasza gazeta była cie-
kawsza dla mieszkańców i z informacjami o tym, 
co ważnego dzieje się w lędzinach. 

zawnioskowałam także, żeby na pierwszej stro-
nie pojawił się herb naszego miasta i żeby było 
więcej informacji dotyczących prac rady miasta. 
Po wyborach w 2014 roku mieszkańcy bardziej za-
częli się interesować tym, jak wybrani przez nich 
radni reprezentują ich w radzie miasta i jak głosu-
ją w kluczowych dla miasta sprawach. tego miesz-
kańcom – w mojej opinii - w gazecie brakowało.

 Pracujemy metodą „burzy mózgów”. staramy 
się przygotować taką gazetę, aby była interesują-
ca dla mieszkańców i aby zawierała jak najszerszy 

zakres informacji. od najważniejszych czyli gospo-
darczych i inwestycyjnych, stanowiących o rozwo-
ju naszego miasta… do tych lżejszych, związanych 
z wydarzeniami kulturalnymi. I takie były właśnie 
ostatnie wydania gazety. reakcje mieszkańców na 
zmiany w gazecie są pozytywne. Przykro mi, gdy 
słyszę, że ktoś ma pretensje o to, że jego nazwisko 
nie będzie eksponowane pod każdym artykułem 
i na dodatek podkreślone czerwona kreską. to ta-
kie małostkowe. tworzymy gazetę nie dla promo-
wania własnej osoby, ale dla mieszkańców. Przykro 
mi, gdy ktoś wywleka wydarzenia sprzed roku, aby 
usprawiedliwić swoje odejście z gazety. ani to ho-
norowe, ani eleganckie.

jestem pewna, że pomimo różnych przeciwno-
ści gazeta miejska będzie coraz ciekawsza i, że 
będą ją tworzyły osoby zainteresowane w pierw-
szej kolejności przekazaniem rzetelnej informacji, 
a nie promowaniem własnej osoby.

anna Wysocka
Przewodnicząca rady Programowej

bIl „lędziny teraz”

Rok temu zmienił się wygląd gazety miejskiej BiL „Lędziny Teraz”. Obecny jej kształt różni 
się od tego, który wówczas został zaprezentowany mieszkańcom. Zarówno jej wygląd, jak 
i zawartość uległy zmianie. To efekt wspólnej pracy rady programowej, jak i redaktorów 
miesięcznika. Staraliśmy się uwzględnić uwagi zgłaszane przez mieszkańców.

GazeTa miejska  
dla mieszkańcÓw
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z raTusza

drodzy 
mieszkańcy
W ostatnim czasie trwa gorąca dyskusja na 
temat reformy oświatowej. ma ona zagorzałe 
grono zwolenników, ale nie brakuje też głosów 
sprzeciwu. niezależnie od trwającej w mediach 
debaty, moim obowiązkiem jest takie wdroże-
nie zmian w lędzińskim szkolnictwie, aby nasze 
dzieci i młodzież nie odczuły związanych z tym 
niedogodności czy utrudnień. nie mogę również 
zapominać o nauczycielach, którzy z niepoko-
jem śledzą wszelkie doniesienia medialne w tej 
sprawie. jako nauczyciel z wieloletnim stażem 
pracy, doskonale rozumiem ich obawę o miejsce 
i warunki pracy. W urzędzie miasta poświęci-
liśmy wiele czasu na analizę potrzeb i wyzwań 
stojących przed lędzińskimi szkołami i przed-
szkolami. jesteśmy przekonani, że rozwiązania 
przyjęte przez radę miasta odpowiadają po-
trzebom dzieci, rodziców i nauczycieli.

do najważniejszych zmian w lędzińskiej oświa-
cie należy m.in. ułatwienie dostępu do miejsc 
przedszkolnych dla dzieci, a także zmniejszenie 
problemów z ich dowożeniem do przedszkola. 
W przyszłym roku ruszy budowa nowego bu-
dynku przedszkolnego przy ul. Paderewskiego. 
Ponadto, oddziały przedszkolne będą prowa-
dzone przez szkołę Podstawową nr 2, szkołę 
Podstawową nr 3 oraz szkołę Podstawową nr 
4 na goławcu. miejskie Przedszkole nr 2 nadal 

będzie służyło mieszkańcom w niezmienionej 
formie.

szkoła Podstawowa nr 2 to nowa placówka, 
w którą przekształci się gimnazjum nr 2. historia 
zatacza tu koło – starsi mieszkańcy pewnie pa-
miętają, że w budynkach przy ul. hołdunowskiej 
i Palmowej funkcjonowała już „podstawówka”. 

W tym roku działalność zakończy gimnazjum nr 
1. myślę, że uczniowie tej placówki, po przenie-
sieniu do szkoły Podstawowej nr 1, szybko od-
najdą się w bardziej komfortowych warunkach 
– zwłaszcza że szkoła będzie zmodernizowana 
i rozbudowana. o szczegółach tej i innych inwe-
stycji będę Was, drodzy mieszkańcy, na bieżąco 
informować.

z dumą pragnę dodać, że gmina lędziny, jako 
pierwsza gmina w województwie śląskim, opra-
cowała i przekazała do zaopiniowania do Ślą-
skiego kuratora oświaty w katowicach uchwałę 
rady miasta o projekcie sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów na najbliższe trzy lata.

jak Państwo widzicie, wiele wyzwań przed nami. 
Patrzę jednak na nie z optymizmem – jestem 
przekonana, że uda nam się stworzyć komfor-
towe warunki do nauki i rekreacji dla młodych 
lędzinian.

krystyna Wróbel
burmistrz miasta lędziny

od nowego roku wdrożone zostały 
nowe zasady obejmowania patro-
natem burmistrza przedsięwzięć 
o charakterze lokalnym. z wnioskiem 
o uzyskanie patronatu mogą wystę-
pować organizacje społeczne, które 
planują realizację przedsięwzięcia 
społecznie użytecznego o zasięgu 
zarówno lokalnym jak i ponad lokal-
nym.

Ponadto zgodnie z rocznym pla-
nem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi można ubiegać się  
o dofinansowanie projektów w proce-

durze uproszczonej tzw.„małe granty” 
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

szczegółowe informacje na temat 
procedur znajdują się na stronie 
www.ledziny.pl, w zakładce orga-
nizacje

zapraszamy organizacje pozarzą-
dowe w każdą środę w godzinach od 
15.00-17.00, pok. 204 na konsultacje 
prowadzone przez doradców regio-
nalnego ośrodka Wspierania ekonomii 
społecznej z łazisk. 

nowe możliwości dla 
orGanizacji sPołecznych

rada miasta wyraziła zgodę na 
podjęcie działań zmierzających do 
budowy nowego budynku przed-
szkolnego w lędzinach przy ul. pa-
derewskiego. 

W 2017 r. opracowana zostanie doku-
mentacja projektowa, której szacun-
kowy koszt wyniesie 120 000 zł. na-
tomiast roboty budowlane planowane 
są na rok następny. W nowym budynku 
przedszkolnym utworzonych zostanie 6 
oddziałów przedszkolnych, które mogą 

łącznie pomieścić maksymalnie 150 
dzieci. nowy budynek będzie wchodził 
w struktury miejskiego Przedszkola z 
oddziałami Integracyjnymi nr 1 w lę-
dzinach.

na realizację tej inwestycji częś-
ciowo przeznaczone zostaną środki 
pochodzące ze sprzedaży nierucho-
mości położonej w lędzinach w rejo-
nie ul. hołdunowskiej i drogi krajowej 
s1. Przypomnijmy, że jest to działka, na 
której miała powstać asfaltownia. In-
westycję udało się zablokować dzięki 

zdecydowanej postawie mieszkańców. 
Ich protest przyczynił się do ponow-
nego przejęcia działki przez gminę. 

obecnie nieruchomość udało się 
sprzedać za kwotę 3 600 000 zł. 
nowy nabywca jest zobowiązany do 
wykorzystania działki zgodnie z za-
twierdzonym przez starostę bieruńsko 
– lędzińskiego pozwoleniem na budo-
wę oraz miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego.

nowe Przedszkole  
w lędzinach

nowy system elektroniczny okazał się 
udanym nabytkiem. dotychczas sesje pro-
wadzone w formie tradycyjnej trwały po 
kilka godzin, przeciągając się nierzadko do 

godzin wieczornych. ostatnia sesja zakoń-
czyła się już po nieco ponad godzinie. 

system może być także wykorzysty-
wany przez społeczność lokalną. za-
praszamy stowarzyszenia, które chcia-

łyby zorganizować spotkania czy też 
szkolenia w ramach swojej działalności, 
do korzystania z tego udogodnienia. 
również lędzińskie szkoły będą miały 

możliwość organizowania warsztatów 
oraz lekcji pokazowych dla swoich 
podopiecznych.

Inwestycja ta wpisuje się w działania 
gminy na rzecz wykorzystania nowoczes-

nych technik informatycznych i komuni-
kacyjnych. gmina zrealizowała już projekt 
pn. „system Informacji Przestrzennej 

wraz z portalem e-urząd w gminie lę-
dziny”, dzięki któremu mieszkańcy lędzin 
uzyskali możliwość elektronicznego do-

stępu do załatwiania spraw w urzędzie. 
z kolei obecnie realizowany jest projekt 
pn. „utworzenie portalu oświatowego 
w lędzińskich placówkach oświatowych”. 
W ramach projektu dla lędzińskich szkół 
i przedszkoli zakupiona zostanie infra-
struktura sprzętowa (zestawy komputero-
we, tablety, drukarki), rozbudowana zosta-
nie sieć WI-FI na terenie każdej placówki 
edukacyjnej, wdrożony zostanie system 
e-oświata (obejmujący m.in. dzienniki 
elektroniczne, nabór elektroniczny, kadry, 
płace, środki trwałe, biblioteki itd.).

usPrawnienie Pracy rady, korzyść dla mieszkańcÓw
Lutowa sesja Rady Miasta odbyła się w zupełnie nowych warunkach. Po raz pierwszy radni obradowali z wykorzystaniem nowego systemu 
nagłaśniającego, który umożliwia m.in. automatyczne zliczanie głosów. Radni już wcześniej zgłaszali potrzebę unowocześnienia i usprawnienia 
systemu pracy Rady Miasta. Dzięki wykorzystaniu środków z rezerwy budżetowej Burmistrza Miasta możliwy był zakup systemu bez 
zmniejszenia wysokości środków zaplanowanych na inne potrzeby. 

Również lędzińskie szkoły będą miały możliwość 
organizowania warsztatów oraz lekcji pokazowych 
dla swoich podopiecznych.
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działamy pro bono

Przyczyną zanieczyszczenia powietrza w całej Polsce jest „niska 
emisja”. Sytuację pogarsza spalanie mułów i miałów węglowych 
o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. Te paliwa 
spalane są w kotłach nie spełniających żadnych norm emisji spalin 
tzw. „kopciuchach”. 

Zjawisko smogu nasila się szcze-
gólnie podczas występowania ni-
skich temperatur oraz bezwietrz-
nej pogody. Szczególnie narażone 
na drażniące działanie pyłu PM10 
oraz rakotwórczego benzo(α)pirenu 
podczas wystąpienia zjawiska smo-
gu są:

•  dzieci oraz kobiety w ciąży,
•  osoby starsze,
•  osoby cierpiące z powodu przewlekłych 

chorób serca (zwłaszcza niewydolność 
serca, choroba wieńcowa), 

•  osoby cierpiące z powodu przewlekłych 
chorób układu oddechowego (astma, 
przewlekła choroba płuc), 
Przy przekroczeniu progów alar-

mowych tj. 300 µg/m3 osoby cierpiące 
z powodu chorób serca mogą odczuwać 
pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu 
w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak 
tchu, znużenie. osoby cierpiące z powodu 
przewlekłych chorób układu oddechowe-
go mogą odczuwać przejściowe nasilenie 
dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dy-
skomfort w klatce piersiowej, świszczący, 
spłycony oddech. Podobne objawy mogą 
wystąpić również u osób zdrowych. 
W przypadku nasilenia objawów choro-
bowych wskazany jest kontakt z lekarzem. 
W okresach wysokich stężeń pyłu zawie-
szonego w powietrzu występuje zwięk-
szone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności:
poziom 200 – 300 µg/m3 stężenia 

dobowego pyłu pm10 - unikanie prze-
bywania na otwartej przestrzeni przez 
najbardziej narażone grupy ludności. 

Pozostałe osoby powinny unikać dłu-
gotrwałego przebywania na otwartej 
przestrzeni, w szczególności połączonego 
ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

poziom powyżej 300 µg/m3 stężenia 
dobowego pyłu pm10 - dzieci i osoby 
starsze powinny pozostać w pomiesz-
czeniach i nie przemęczać się. Pozostałe 

osoby powinny unikać przebywania na 
otwartej przestrzeni.

zwracamy się z apelem do mieszkań-
ców podczas wystąpienia poziomu alar-
mowego o spalanie dobrej jakości węgla 
oraz zastosowanie poniższych ograniczeń:

ograniczenie stosowania spalania paliw 
złej jakości takich jak muły i miały węglo-
we oraz w miarę możliwości korzystanie 
w tym czasie z grzejników elektrycznych 
lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub 
olej opałowy (jeśli w gospodarstwie do-
mowym występują alternatywne źródła 
ciepła),

ograniczenie palenia w kominkach, 
jeżeli nie stanowią one jedynego źródła 
ogrzewania mieszkań,

ograniczenie wychodzenia z domów, 
szczególnie przez osoby wrażliwe na za-
nieczyszczenia

ograniczenia spacerów z dziećmi.
Przypominamy o bezwzględnym za-

kazie spalania odpadów w paleniskach 
domowych!

informacje na temat aktualnego 
poziomu zanieczyszczenia powietrza 
można śledzić na bieżąco, na stronie in-
ternetowej www.katowice.wios.gov.pl 
wszystkie wyniki pomiarów znajdują 
się na stronie www.powietrze.katowi-
ce.wios.gov.pl

istnieją również aplikacje na telefony 
komórkowe informujące o aktualnym 
stanie powietrza oraz internetowy sy-
stem prognoz jakości powietrza www.
spjp.katowice.pios.gov.pl

ponadto urząd miasta lędziny 
ostrzega mieszkańców o zagrożeniu 
poprzez wysłanie bezpłatnego sms-
a. zapraszamy do skorzystania z tego 
sposobu informowania, poprzez zare-
jestrowanie swojego numeru telefonu 
komórkowego poprzez sms-owy 
system powiadamiania mieszkań-
ców, (opcja info kryzysowe) na stronie 
www.ledziny.pl

stowarzyszenie młodzi aktywni 
wchodzi w nowy rok z bardzo ambit-
nymi planami. jak co roku, tak i w roku 
2017 podejmie aktywne działania słu-
żące rozwojowi społecznemu lędziń-
skiej młodzieży, przeprowadzi szereg 
imprez o charakterze charytatywnym, 
a także wystąpi o dotację na swoją 
działalność w ramach tzw. „małych 
grantów”.

głównym celem realizowanym w ramach 
dofinansowania ma być stworzenie i po-
prowadzenie „klubu młodzieżowego”. 
Projekt ten zakłada aktywizację i rozwój 
umiejętności społecznych młodzieży 
poprzez stworzenie miejsca spotkań dla 
nieformalnej młodzieżowej rady miasta 
lędziny, która wybrana została podczas 
zeszłorocznego projektu edukacyjnego 
,,Praktyczna lekcja samorządności”. 

realizacja zadania obejmuje stwo-
rzenie miejsca spotkań w wieży Placu 
Farskiego, wyposażenie go w niezbędny 

sprzęt i zintegrowanie w nim aktywnej 
grupy lędzińskiej młodzieży. – młodzi lu-
dzie integrować się będą poprzez spotka-
nia, wspólną organizację charytatywnych 
eventów, szkolenia z zakresu poszerzania 
kompetencji społecznych oraz planowa-
nie i prowadzenie imprez sportowych dla 
mieszkańców lędzin – wyjaśnia marcin 
majer, prezes zarządu stowarzyszenia 
młodzi aktywni . - W ramach projektu 
zorganizowany ma zostać m.in. rodzinny 
Piknik rowerowy ,,Wydryj koło z pyw-
nicy II “ – dodaje majer.

Podkreślmy, że trwa wciąż akcja „nie 
Śpimy-Pomagamy!” której celem jest 
zebranie pieniędzy na przeszczep płuc 
dla chorego na mukowiscydozę jacka ja-
niela. jest to największe przedsięwzięcie 
stowarzyszenia młodzi aktywni, realizo-
wane konsekwentnie od 2014 roku.

do upragnionego celu lędzińskiej mło-
dzieży pozostało już tylko około 90 000 
złotych. do tej pory udało się zebrać aż 
260 000 zł! marcin majer podkreśla, że 

jednym z najprostszych sposobów po-
mocy jackowi jest przekazanie 1% po-
datku. co roku w ten sposób konto jacka 
zasila kilkanaście tysięcy złotych. 

wielkie Plany sTowarzyszenia młodzi akTywni

7 lutego, w sali widowiskowo-kinowej „piast” odbyło 
się spotkanie przedstawicieli firmy węglokoks energia 
z mieszkańcami hołdunowa. dotyczyło ono planów roz-
budowy sieci ciepłowniczej na terenie gminy lędziny 
i miało charakter informacyjny.

zgodnie z przedstawionymi informacjami, rozpoczęto przy-
gotowania do podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków 
wielorodzinnych na osiedlu kolonia Piast. dalsze plany roz-
woju sieci i podłączenia nowych odbiorców ciepła sieciowe-
go będą uzależnione od decyzji przedstawicieli, tj.: zarządu 
wspólnoty, spółdzielni lub samych mieszkańców budynków 
wielorodzinnych.

rozbudowę sieci ciepłowniczej firma węglokoks 
energia wstępnie planuje podzielić na etapy realizacji 
prac, przewidziane na lata 2018 - 2022. 

W związku z powyższym, Węglokoks energia opraco-
wał formularz wstępnej deklaracji przystąpienia poszczegól-
nych budynków wielorodzinnych do uczestnictwa w progra-
mie rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie gminy lędziny. 
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.
ledziny.pl oraz w Punkcie obsługi mieszkańców urzędu 
miasta lędziny (ul. lędzińska 55, 43-143 lędziny).

sPoTkanie firmy węGlokoks 
enerGia z mieszkańcami

wszysTko  
na TemaT smoGu

wzrosła liczba sportowców, którzy po-
bierają stypendia sportowe burmistrza 
miasta lędziny. w 2017 r. aż 9 lędzińskich 
sportowców uzyskało wsparcie finansowe 
na realizację swoich pasji. 

są to osoby, które spełniły kryteria regulaminu 
określającego szczegółowe zasady, tryb przyzna-
wania oraz wysokość stypendiów sportowych dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki spor-

towe we współzawodnictwie krajowym i między-
narodowym. Wśród dyscyplin sportowych, które 
uprawiają lędzińscy stypendyści, znalazły się: pił-
ka nożna, taniec towarzyski, pływanie, tenis ziem-
ny, szachy oraz boks. ogólna kwota przeznaczona 
na stypendia sportowe nie zmienia się od kilku lat 
i wynosi 12 000 zł. oznacza to, że stypendyści 
na realizację swoich sportowych pasji otrzymają 
1320 zł w skali roku.

1320 zł  
dla każdeGo 
sTyPendysTy
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walenTynkowa radość
W dzień Świętego Walentego odbył 
się na Placu Farskim koncert zespołu 
„radość”. grupa prowadzona przez 
annę musioł przygotowała sporą 
porcję piosenek szeroko traktujących 
o miłości. muzyka zaś przeplatana była 
poezją polskich klasyków poezji: m.in. 

gałczyńskiego, tuwima, twardowskie-
go. recytację przygotowała Weronika 
leśniak-szostak, zaś utwory zaaranżo-
wał Franciszek moskwa.

marcin Iciek

budynek placu farskiego został do-
słownie obwieszony fotografiami. 
nietypowo wyeksponowana wysta-
wa to prace członków koła fotogra-
ficzno-graficznego, spotykającego 
się przy mok w lędzinach. jej ot-
warcie nastąpiło 14 lutego.

– spotykamy się od niecałego roku 
– opowiada adam rzechuła, prowa-
dzący zajęcia – dyskutujemy nie tylko 
o fotografii, ale także uczymy się, jak 
obrabiać graficznie zdjęcia i jak wy-
korzystywać fotografie, na przykład na 

plakacie. Ważna jest również obsługa 
sprzętu. dobra zdjęcia można robić 
zarówno na drogim aparacie, jak i na… 
telefonie komórkowym. trzeba jednak 
poznać funkcjonalność sprzętu, jakim 
dysponujemy.

Wystawę utworzyły prace sześciu 
osób – regularnych bywalców koła. 
są to: karolina biełka, arkadiusz nen-
ko, jerzy jarosz, adam kanicki, janina 
duda, maciej Fajlhauer.

marcin Iciek

farski w foToGrafiach

12 lutego 2017 roku w budynku 
fundacji rozwoju sportu i kultury 
fizycznej odbyły się eliminacje dru-
żynowego pucharu polski w skata 
na szczeblu okręgu. udział w elimi-
nacjach wzięło 27 zespołów, w tym 3 
drużyny osp lędziny.

Warto podkreślić, że dwie drużyny 
osP lędziny zakwalifikowały się do 
ścisłego finału, który odbędzie się 
w październiku tego roku. drużyna 
osP lędzin, grająca w składzie: Ire-

neusz Piecha, jan klemensiewicz, jacek 
zieliński, janusz drzyzga i krzysztof 
segeth zajęła 3 miejsce.

natomiast drużyna grająca w skła-
dzie: krzysztof kołodziejczyk, adam 

kołodziejczyk, henryk krzymiński, Pa-
weł herman i jowita kołodziejczyk za-
jęła 6 miejsce. 

sukces drużyn skaTowych 
osP lędziny

Zarząd Skat Klubu OSP Lędziny zaprasza wszystkich 
chętnych na rozgrywki sekcyjne, które odbywają się 
w każdą sobotę o godz.10.00 na Placu Farskim.

działo się

duet wprowadził w atmosferę refleksji, 
nostalgii, zadumy. repertuar wykony-
wany w językach: polskim, angielskim 
i hiszpańskim zachwycił publiczność, 
która zmusiła artystów do kilkukrot-
nych bisów. odskocznią od przyjemnie 
sennego klimatu była niespodzianka 
przygotowana dla widzów: pokaz iluzji 
w wykonaniu krzysztofa szostka.

Wokalistka z Imielina, agata stolorz 
cieszyła się, że mogła wystąpić przed 
lędzińską widownią. Śpiewa od kiedy 
pamięta, a obecnie swój talent szlifuje 

w krakowskim Instytucie sztuki Wo-
kalnej. dobrze czuje się w różnych re-
pertuarach, ten walentynkowy to tylko 
jeden z wielu. Podobnie z widownią: 
może być kameralnie, ale nie ma proble-
mu, gdy zgromadzi się szersze audyto-
rium. z lędzińskiego występu nie jest do 
końca zadowolona, bo „nigdy nie jestem 
do końca zadowolona – zawsze szukam 
czegoś, co jeszcze mogę poprawić”.

marcin Iciek

romanTycznie 
– na bis
17 lutego na Placu Farskim odbył się kolejny koncert walentynkowy 
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. W repertuarze „Lirycznych 
wspomnień czar” wystąpili Agata Stolorz (wokal) i Jacek Piłatyk 
(akompaniament). 

działo się

Wydarzenia kulturalne
=  8 marca odbędzie się koncert zorgani-

zowany przez miejski ośrodek kultury 
z okazji dnia kobiet. o godz. 19.00 w sali 
na Placu Farskim wystąpi trio smycz-
kowe muzyków orkiestry aukso. 

=  9 – 10 marca na Placu Farskim odbędą 
się Wiosenne metamorfozy zorgani-
zowane przez miejski ośrodek kul-
tury z okazji dnia kobiet. 9 marca 
o godzinie 17.00 rozpoczną się 
warsztaty z agatą dominik, stylistką 
i trenerem kierowania wizerunku. 10 
marca, o godzinie 18.00 rozpocznie 
się spotkanie pn.: „bądź piękna wiosną 
– trendy w makijażu z salonem urody 
eWa”. 

=  10 marca, o godzinie 17.00 odbędzie się 
pierwsze z serii spotkań realizowanych dla 
mieszkańców przez firmę „master odpady 
i energia”, pn.: „od pieca aż po smog”.

=  11 marca, o godz 10.00 sprzed urzędu 
miasta rusza rajd samochodowy ral-
lysprint organizowany przez automobil 
klub rallymanIa. 

=  20 marca, w godzinach 16.00-18.00 
w sali na Placu Farskim rozegrany będzie 
Wiosenny turniej szachowy.

=  23 marca w sali Widowiskowo-kinowej 
„Piast” odbędzie się doroczna gala ro-
zdania clemensÓW. 

=  24 marca, o godz. 18.00 w sali Widow-
iskowo-kinowej „Piast” odbędzie się 
koncert damiana holeckiego. 

=  26 marca, miejski ośrodek kultury or-
ganizuje wyjazd do teatru zagłębia w 
sosnowcu na spektakl.: „Prezent urodzi-
nowy”. Wyjazd o godzinie 16.45.

=  30 marca, o godz. 18.00, w sali audiowiz-
ualnej na Placu farskim odbędzie się prele-
kcja grzegorza sztolera pt.: „Świniobici”. 
jest to kolejne spotkanie organizowane 
przez miejski ośrodek kultury w ramach 
cyklu „ludzie i ich pasje”.

=  30 marca, o godz. 17.00, w sali na piętrze 
miejskiej biblioteki Publicznej odbędzie 
się promocja najnowszej powieści moniki 
a. oleksy – „niebo w kruszonce”.

4 marca 2017 roku Adam Kołodziejczyk został 
Indywidualnym Mistrzem Polski w Skata.
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P l a n y  i n w e s T y c y j n e  G m i n y  l ę d z i n y
Termomodernizacja budynku urzędu miasTa lędzinyprojekT obejmuje:

=  docieplenie ścian 
zewnętrznych,

=  docieplenie dachu,
=  wymianę stolarki i ślusarki 

zewnętrznej,
=  roboty odtworzeniowe,
=  montaż nowych 

energooszczędnych opraw 
oświetleniowych wraz 
z instalacją elektryczną 
i panelami fotowoltaicznymi,

=  wykonanie instalacji 
wentylacji, c.o. oraz 
klimatyzacji,

=  modernizację kotłowni 
wraz z montażem 1 pompy 
gruntowej i 4 pomp 
powietrznych z wymiennikiem 
gruntowym poziomym 
i sterowaniem.

modernizacja oświeTlenia uliczneGo
projekT obejmuje:
=  kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w gminie 

lędziny:
 - na ul. oficerskiej
 - na parkingu przed urzędem miasta
 - na ul. pokoju (odcinek kopalnia - przejazd kolejowy)

łącznie na skuTek realizacji projekTu nasTąpi:
=  likwidacja 1 słupa,
=  wymiana 64 słupów,
=  montaż 16 nowych słupów,
=  likwidacja 44 opraw,
=  wymiana 77 opraw,
=  montaż 16 nowych opraw.

korzyści dla mieszkańców:
=  na skutek przeprowadzenia zaplanowanych prac nastąpi 

wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na 
przedmiotowych odcinkach, co ograniczy produkcję co2 oraz 
pm10 na terenie gminy lędziny i zmniejszy problem niskiej 
emisji.

stare lampy na ul. oficerskiej już wkrótce wymienione będą na 
nowoczesne.

lampy na parkingu przed urzędem miasta również będą wymienione 
w ramach projektu.
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P l a n y  i n w e s T y c y j n e  G m i n y  l ę d z i n y
Termomodernizacja budynku urzędu miasTa lędziny korzyści dla 

mieszkańców:
=  poprawa jakości powietrza 

w mieście;
=  zmniejszenie zużycia energii 

na terenie miasta (zmniejszenie 
wydatków publicznego 
budżetu);

=  wzrost świadomości 
ekologicznej (za sprawą 
promocji projektu);

=  poprawa jakości infrastruktury 
użyteczności publicznej 
w mieście.

modernizacja budynku Przy ulicy Pokoju 37 
– uTworzenie mieszkań socjalnych

projekT 
obejmuje:
=  utworzenie siedmiu 

lokali mieszkalnych 
w adaptowanej części 
budynku

=  wyposażenie każdego 
z mieszkań w łazienkę 
i aneks kuchenny

=  wyposażenie 
mieszkań w instalacje: 
co, elektryczną, 
grawitacyjną 
i oświetlenia 
ewakuacyjnego

=  remont pomieszczeń 
wewnątrz mieszkań 
(min.: panele podłogowe, 
płytki gresowe, płytki 
ceramiczne szkliwione)mieszkania socjalne na ul. Pokoju.
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lędziny Teraz

zabawy karnawałowe 
w lędzinach

15 lutego w restauracji u Pinocego 
swój bal karnawałowo-walentynko-
wy mieli podopieczni domu dzien-
nego pobytu seniora. W zabawie 
tanecznej udział wzięły 43 osoby. 
dodatkową atrakcją balu była lote-
ria fantowa, w której wygrać można 
było zajączki i kurczaczki z wełny, 
przygotowywane na zajęciach arty-
stycznych.

22 lutego w restauracji „słowiań-
ska” odbył się bal przebierańców 
dla słuchaczy uniwersytetu Trze-
ciego wieku. udział wzięło w nim 
pięćdziesięciu aktywnych seniorów. 
spotkanie miało charakter integra-
cyjno – rozrywkowy. Warto pod-
kreślić, że integracja seniorów jest 
jednym z głównych zadań utW.

23 lutego, w tłusty czwartek, zabawę karnawałową w re-
stauracji u Pinocego mieli podopieczni z ośrodka błogo-
sławionej karoliny. udział wzięło w niej 143 niepełno-
sprawnych, z pięciu placówek: z dziennej terapeutycznej 
Świetlicy w lędzinach, z ośrodka rehabilitacyjno-edu-

kacyjno-Wychowawczego w lędzinach, z Warsztatów 
terapii zajęciowej w lędzinach oraz ze Środowiskowych 
domów samopomocy w lędzinach i mysłowicach. Pod-
opieczni otrzymali obiad, następnie zjedli pączki, a później 
wzięli udział w zabawie tanecznej. 
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zabawy karnawałowe 
w lędzinach

8 lutego, w zespole szkól w lędzinach 
- goławcu odbyło się spotkanie kolęd-
niczo-walentynkowe z podopiecznymi 
Warsztatów terapii zajęciowej ośrod-
ka im. błogosławionej karoliny w lę-
dzinach. Pod opieką lucyny Patałag, 
wolontariuszki przygotowały spotka-
nie oraz zajęcia artystyczne związane 
z tematyką zbliżających się walentynek. 
Wszyscy uczestnicy zabawy ozdabiali 

upieczone przez dziewczyny ciastecz-
ka w kształcie serduszek. te niezwykłe 
wyroby cieszyły nie tylko oczy, ale 
także podniebienia. Podczas spotkania 
nie zabrakło elementów artystycznych. 
goście zobaczyć mogli tradycyjny 
spektakl kolędniczy wykonany przez 
uczniów klasy szóstej, którzy przygo-
towani zostali przez urszulę karwath. 

sPoTkanie walenTynkowe 
w zesPole szkÓł na Goławcu

w szkole podstawowej z oddzia-
łami integracyjnymi nr 1 im. karola 
miarki w lędzinach realizowane są 
aktywnie tzw. innowacje pedago-
giczne. należą do nich min.: „biesia-
dy czytelnicze – pokochać książkę” 
oraz „ mm- motywacja od małego” 
– z elementami tutoringu szkolnego. 

autorką pierwszej innowacji jest el-
żbieta ostrowska – nauczyciel współ-
organizujący kształcenie integracyj-
ne w klasie integracyjnej – edukacja 
wczesnoszkolna. czytaniu towarzyszy 

wiele zajęć inspirowanych lekturą. 
głównym celem tej innowacji jest zak-
tywizowanie dziecka i nakłonienie go 
do takiej pracy twórczej, która zachęci 
do sięgnięcia po książkę. 

druga innowacja polega na szukaniu 
skutecznych sposobów w motywo-
waniu uczniów do nauki i pracy. ucz-
niowie zbierają znaczki „ciszaków” 
oraz „dinomaty” i zdobywają kolejne 
osiągnięcia. autorką tej innowacji jest 
Izabela kisała – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej.

innowacje PedaGoGiczne w sP1

dzień oTwarTy w Gimnazjum nr 2

16 lutego w lędzińskim gimnazjum z od-
działami Integracyjnymi nr 2 odbył się 
dzień otwarty. Przyszli uczniowie wraz 
z rodzicami mogli zobaczyć jak wygląda 
szkoła. czekało też tam niemało atrakcji, 
takich jak chociażby malowanie twarzy, 

tworzenie pizzy, doświadczenia w pra-
cowni chemicznej czy zajęcia taneczne. 
rodzice mieli również okazję osobiście 
porozmawiać z nauczycielami i pedago-
gami pracującymi w placówce. 

w powiatowym zespole szkół już 
po raz kolejny gościli „asystenci 
językowi”. studenci z Turcji i z ze 
zjednoczonych emiratów arabskich 
pokazywali lędzińskim uczniom 
prezentacje na temat swoich kultur. 
zachęcali także do nauki języka an-
gielskiego.

„World talks” – to projekt międzynaro-
dowej organizacji studenckiej aIesec. 
W kolejnej, katowickiej edycji bierze 
udział dwudziestu studentów z całego 
świata. „asystenci językowi” goszczą 
w gimnazjach i w szkołach ponadgim-
nazjalnych w całym regionie. łącznie są 
w Polsce sześć tygodni, ale co tydzień 
każdy z nich zmienia szkołę, w której 
przebywa. Projekt będzie trwał do 12 
marca. W lędzińskim Pzs w dniach 30 
stycznia – 3 lutego uczyli yağız kayalar 
z turcji i abdo elhabashy – egipcjanin 
mieszkający w zjednoczonych emira-
tach arabskich.

- nie pierwszy raz już gościmy asy-
stentów językowych w szkole; uważam, 
że to jest bardzo dobra inicjatywa 
– przekonuje grażyna sawicka, na-
uczyciel angielskiego w Pzs. – Pozwa-
la ona nie tylko dowiedzieć się uczniom 
o innych kulturach, ale pozwala używać 
języka angielskiego. studenci przyjeż-
dżają do nas i posługują się angielskim. 
znają go w różnym stopniu, ale najważ-
niejsze jest, że nasi uczniowie mogą na-
turalnie komunikować się po angielsku. 
uczniowie wiedzą przecież, że nauczy-

ciel na lekcji zna język polski. W tym 
przypadku nie ma takiej opcji i są oni 
zmuszeni do używania języka angiel-
skiego i to jest dla nas priorytetem.

to nie koniec międzykulturowych 
spotkań w lędzinach. W dniach 13-
17 lędzińska szkoła gości Pakistankę 
– soomal murtaza.

co o projekcie myślą sami zaintere-
sowani, pytamy w Powiatowym zespo-
le szkół gości z turcji i zjednoczonych 
emiratów arabskich.

jakie są wasze pierwsze wrażenia 
z polski?

yağız: Podoba mi się tutaj. są fajni 
uczniowie i uczennice. Wszyscy są tacy 
gościnni i przyjaźni. kocham Polskę.

abdo: Polska to bardzo chłodny kraj, 
ja przybyłem z pustyni i spotkałem się 
od razu z ujemnymi temperaturami. ale 

to dobrze. staram się przyzwyczaić.
co przygotowaliście na swoje lek-

cje?
yağız: Prezentacje, wideo, gry i tań-

ce. na każdej lekcji tańczymy razem. 
jest ciekawie i zabawnie. 

abdo: ja również mam prezentacje 
o moich dwóch państwach. staram się 
to przedstawić w interesujący sposób 
oraz zachęcać do nauki angielskiego.

co najbardziej was zakoczyło?
yağız: mnie osobiście nic, tak szcze-

gólnie. W Polsce jest jak w turcji. Wi-
dzę naprawdę dużo podobieństw.

abdo: mnie najbardziej zaskakuje 
to, że ludzie mówią po angielsku, ale są 
tacy nieśmiali. ja robię, co mogę, żeby 
właśnie się ośmielali. Po to w końcu tu-
taj jesteśmy.

marcin Iciek

niezwykli asysTenci językowi

po raz trzeci z rzędu uczniowie sp nr 
3 w lędzinach przynieśli dumę mia-
stu lędziny i regionowi, zwyciężając 
w regionalnych eliminacjach między-
narodowego konkursu rozwoju kre-
atywności u dzieci “odyseja umysłu” 
w krakowie. 

Program odyssey of the mind organizo-
wany jest pod patronatem ministerstwa 
edukacji narodowej. Pomysłodawcą, 
inicjatorem i mentorem odysei umysłu 
w szkole Podstawowej nr 3 im j.ch.ru-
berga w lędzinach jest dyrektor szkoły 
małgorzata szeligiewicz

uczestnicy odysei “umysłu” w opar-
ciu o własne działanie i doświadczenia 
kształtują kompetencje intelektualne, 
społeczne i liderskie – bardzo potrzeb-
ne w rozwoju zainteresowań, nauce 
w szkole oraz przyszłej pracy zawodo-
wej. uczniowie realizując interdyscypli-
narne projekty zdobywają i łączą wie-
dzę z różnych dziedzin. muszą umieć ją 
zastosować w praktyce, równocześnie 
rozwijając umiejętność pracy w grupie 
mającej współny cel. odyseusze uczą się 
szacunku i zaufania do ludzi o odmien-
nych poglądach, temperamentach i oso-
bowościach. 

udział w odysei umysłu uczy samo-
dzielności, krytycznego analizowania 
problemów i rozpoznawania ograniczeń. 
dzieci pracując bez podpowiedzi doro-
słych, mają poczucie odpowiedzialności 

za podejmowane przez siebie decyzje i są 
dumne ze swoich osiągnięć. odyseusze 
realizując zadania konkursowe rozwija-
ją postawy i umiejętności na całe życie, 
wszyscy stają się bardziej niezależni, 
przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie.

SZKOŁĘ REPREZENTOWAŁY 
DWIE DRUŻYNY W SKŁADZIE:

1. Grupa wiekowa 1
oliwia kopeć, sonia Żorawik, ali-

cja Ścierska, sebastian Wojciach, Piotr 
Ścierski, błażej tomala, Paweł kaczma-
rzyk,

2. grupa wiekowa 2
jagoda błotko, zosia Ścierska, julia 

smołka, martyna Warzecha, jakub ja-

romin, krzysztof goczoł, artur niesyto, 
trener odysei umysłu agata kruszyń-
ska.

obie drużyny zajęły pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach. to zasługa dzieci 
i pełnych zaangażowania, poświęcenia 
i kreatywności trenerów; magdaleny 
gepert i agaty kruszyńskiej. 

W eliminacjach regionalnych wzięły 
udział 62 drużyny z woj. Śląskiego, mało-
polskiego, podkarpackiego i świętokrzy-
skiego. 1 i 2 kwietnia w gdańsku obie 
drużyny sP 3 będą rywalizować fair play 
w fi nale ogólnopolskim. Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku drużyna sP 3 zajęła 
V miejsce w Polsce.

odyseja umysłu 
- wielki sukces sP3

z Życia szkół i przedszkoli
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lędziny Teraz

na sporTowo

nowe władze mks lędziny wybra-
no na walnym zgromadzeniu członków 
klubu. rezygnacje z pełnionych funkcji 
złożyli prezes mirosław szyndlar oraz 
członkowie zarządu: marek bromboszcz 
i robert bojdys. na stanowiskach po-
zostali marcin Podleśny oraz mariusz 

luberda. nowym prezesem został ma-
rek demko, dotychczas działacz juWe 
jaroszowice. skład zarządu uzupełnili: 
marcin trzciński i dawid karlik.

marcin Iciek

walne  
zGromadzenie  
mks lędziny

na zdjęciu nowy zarząd mks lędziny. od lewej: prezes marek demko 
oraz członkowie zarządu: marcin Trzciński, dawid karlik, marcin 
Podleśny. w skład zarządu wchodzi również nieobecny na spotkaniu 
mariusz luberda.

działanie, jakie zakładamy są szerokoplanowe. Pierwszym z naszych celów jest wynik 
sportowy – utrzymanie klubu na czwartoligowym poziomie oraz obrona wysokiej lo-
katy w tabeli, jaką drużyna zajmuje po rundzie wiosennej. Po drugie, ważna jest pełna 
integracja środowiska dzieci i młodzieży. chcemy podnieść jakość treningów oraz 
wzmocnić współpracę z ksb lędziny – docelowo te kluby muszą ze sobą integralnie 
współpracować. Ważna będzie poprawa wizerunku klubu pod względem marketin-
gowym, tak by przyciągać tutaj zarówno dobrych zawodników, jak i większą ilość 
sponsorów. nie bez znaczenia są także względy organizacyjne: modernizacja obiek-
tu tak, by lepiej się na nim trenowało, a infrastruktura sprzyjała kibicom. Wszystkie 
z wymienionych założeń chcemy oczywiście realizować przy współpracy z tutejszym 
urzędem miasta.

o celach, jakie stawia przed sobą nowy zarząd mks 
lędziny mówi marek demko, nowy prezes klubu:

13 lutego odbył się „walentynkowy Turniej szachowy” 
organizowany przez lędziński miejski ośrodek kultury 
oraz koło szachowe.

W kategorii „open” wygrał bogdan radoń, zaś na podium 
stanęli jeszcze szymon gondzik i dawid Wybraniec. Wśród 
młodzieżowców najlepsi byli: sebastian smolec, rafał Woj-

tala i Patryk majer. stworzono także klasyfikację młodzie-
żową kobiet, gdzie kolejne miejsca zajęły: anna arendarska, 
magdalena tam, anna michalec i amelia samek. łącznie 
wystąpiło około 20 zawodników, grano po 7 rund, z czasem 
10 minut na zawodnika.

marcin Iciek

szachy na walenTynki

mks lędziny intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia rundy wiosennej. po-
dajemy komplet wyników, jakie drużyna uzyskała w dotychczasowych spotkaniach 
kontrolnych.
rozwój katowice - mks 1:3 (gole: czu-
pryna, Śliwa, zawodnik testowany)
skra częstochowa - mks 3:1 (uniejew-
ski)
unia oświęcim - mks 1:1 (zawodnik te-
stowany)
górnik Piaski - mks 1:2 (czupryna, In-
gram)
Warta zawiercie - mks 1:0
gks II tychy - mks 3:3 (Śliwa 2, kozok)

marcin Iciek

Impreza została zapoczątkowana w myszkowie w 2011 roku, 
jako impreza lokalna dla popularyzacji pływania. Wystarto-
wał tam wówczas maraton pływacki z myślą o… wszystkich, 
niekoniecznie tylko tych, którzy trenowali pływanie w klu-
bach sportowych. Podobnie jak „cała Polska biega”, tam 
wymyślono hasło „cała Polska pływa”. I faktycznie – z roku 
na rok coraz więcej pływalni się przyłączało. obecnie jest 
to prawie 50 pływalni, w tym (po raz pierwszy) lędzińska. 
jesteśmy jedyną pływalnią na Śląsku, która uczestniczy 
w imprezie. W zagłębiu są jeszcze pływalnie w będzinie 
i dąbrowie górniczej. 

na czym polega ten „maraton pływacki”?
W odróżnieniu do klasycznego maratonu, tutaj nie mamy 

określonego dystansu do przepłynięcia. każdy z uczestników 
przepływa taką ilość kilometrów, jaką zdoła przepłynąć, zgod-
nie ze swoimi umiejętnościami i kondycją. można ten „mara-

ton” potraktować jako formę zabawy. może w nim uczestni-
czyć nawet ktoś, kto miesiąc wcześniej nauczył się pływać. 
nazwa „maraton” trochę odstrasza, ale proszę się nie bać.

jak impreza będzie wyglądać w samych lędzinach?
maraton odbędzie się nocą z 11 na 12 marca. startujemy 

o 18:00. chętnych, którzy chcą się dopisać zapraszamy szcze-
gólnie na 22:00, wtedy będzie dla nich miejsce. mamy póki co 
ponad 50 osób, ale jesteśmy przygotowani na przyjęcie nawet 
stu pływaków. można również zapisać się wcześniej u ratow-
ników na pływalni – jest do tego potrzebne podanie numeru 
Pesel, wypełnienie deklaracji o stanie zdrowia i uiszczenie 
opłaty. W dniu imprezy basen będzie czynny dla maratończy-
ków do 6:00 rano. 

rozmawiał: marcin Iciek

oTyliada 2017
Już w nocy z 11 na 12 marca wystartuje w Lędzinach maraton pływacki – 
„Otyliada”. O szczegółach imprezy, która odbędzie się na obiekcie Fundacji 
Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach, opowiada 
Marcin Jawor, instruktor pływania w klubie UKS „Orka” Lędziny:
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Składniki:
Ciasto kruche (dolna część):
• 25 dkg mąki
• 12,5 dkg margaryny
• 12,5 dkg cukru
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 jajko
• 1 żółtko z jajka
Ser (górna część):
• 1 kg sera (z wiaderka)
• 8 jajek
• 30 dkg cukru
• 2 budynie śmietankowe
• 15 dkg masła

Sposób przygotowania:
Część dolna:
Mąkę, margarynę, cukier i jajka posiekać lekko nożem. Wyrabiać 
delikatnie i krótko. Włożyć do lodówki.
Część górna:
Żółtka oddzielić od białek. Następnie ucierać żółtko z cukrem. 
Cały czas mieszając dodawać masło, ubite białko, a następnie 
ser.
Część górną ciasta wlać na część dolną. Włożyć do piekarnika. 
Piec w temperaturze 160 stopni przez 50 minut. 

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.

PrzePis na sernik wedłuG 
Pani janiny kubickiej  
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.  Układ, ukształtowanie, 

rozplanowanie
7. Nierozważny
8. Miasto znane z karnawału
9.  Juan, średniowieczny poeta 

hiszpański
10. Halucynacje
11. Mogą być morskie
12. Plemię germańskie
14. Miasto w Piemoncie
15. Teren nisko położony
16. Córka Zeusa i Eris
17. Publikacja, wersja

Pionowo
1.  Niezgodność poglądów,  

konflikt, spór
2. Pechowo, feralnie
3. Niezależność od kierunku
4. Uchwalanie ustaw przez sejm
5. Zmyślony, niewiarygodny
6. Cymbalista z epopei
13. Ciężka, mozolna praca

teresa zych przyszła na świat 27 stycz-
nia 1927 roku w czechach. We wczesnej 
młodości wraz ze swoją mamą przybyły 
do Polski. Pierwotnie osiedliły się w sy-
gontce, w gminie Przyrów, w powiecie 
częstochowskim. W 1948 roku przenio-
sły się do lędzin, gdzie zamieszkały w 
nowo wybudowanym domku fińskim na 
hołdunowie. W latach ’60 pani teresa 
rozpoczęła pracę na sortowni kopalni 
Piast, a w latach ’80 przeszła na emery-
turę. 

teresa zych urodziła szóstkę dzieci. 
dwoje z nich zmarło – syn w wieku nie-
mowlęcym, a córka mając czterdzieści 
dwa lata. obecnie opiekę nad nią spra-
wuje wspólnie czwórka dzieci: córka 
zofia tuszyńska i trzech synów: Paweł, 
jan i marek. jubilatka poszczycić może 
się dziewiątką wnuków i szesnastką 
prawnuków. najstarszy prawnuk ma 
już dwadzieścia dwa lata. 

Pani teresa cieszy się wciąż dobrą 
formą. uprawia ogródek i hoduje psy. 28 
stycznia w jej domu odbyła się uroczysta 
urodzinowa msza święta, w której uczest-
niczyło trzydziestu członków rodziny. 

odprawił ją na prośbę rodziny jubilatki ks. 
kanonik dr józef Przybyła, były proboszcz 
parafii chrystusa króla. 

odwiedziny u jubilaTki
1 lutego Burmistrz Krystyna Wróbel i Kierownik USC Renata Ścierska złożyły 
jubileuszową wizytę pani Teresie Zych, która obchodziła swoje 90. urodziny. 

	 	 W	sobotę,	11	lutego	pożegnaliśmy	emerytowaną	
	 	 pracownicę	Urzędu	Miasta	Lędziny	
	 	 (zatrudnioną	w	latach	1991-2004)

	 	 Śp.	Irenę	Kuc
Zmarła	przez	wiele	lat	kierowała	Urzędem	Stanu	Cywilnego	w	Lędzinach.

Nabożeństwo	pogrzebowe	odbyło	się	 
w	parafii	Chrystusa	Króla	w	Lędzinach-Hołdunowie.

Rodzinie	zmarłej		składamy	wyrazy	głębokiego	współczucia.

 Burmistrz Miasta Lędziny  Krystyna Wróbel wraz z Pracownikami Urzędu Miasta
oraz

Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska wraz z Radnymi

janina kubicka

Lp. rodzaj czynności
Terminy

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do 
przedszkola/ oddziału przedszkolnego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 marca 2017r.
do 31 marca 2017r.

od 04 maja 2017r.
do 15 maja 2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola/ 
oddziału przedszkolnego i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności ustawowych.

od 3 kwietnia 2017r.
do 6 kwietnia 2017r.

od 16 maja 2017r.
do 18 maja 2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2017r. 22 maja 2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału 
przedszkolnego w formie pisemnego 
oświadczenia.

od 14 kwietnia 2017r.
do 20 kwietnia 2017r.

od 23 maja 2017r.
do 25 maja 2017r.

5.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 kwietnia 2017r. 26 maja 2017r.

Lp. rodzaj czynności Termin
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 01.05 do 31.05.2017
2. Prace komisji rekrutacyjnej: od 01.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości: 
-  listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych
od 07.06 do 14.06.2017

- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 01.07 do 07.07.2017 do godz. 17.30

4.
Składanie wniosku do przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej do dyrektora



comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin1�

lędziny Teraz

Terminy TemaT sPoTkania

PIĄTEK: 10.03.2017 r. Godz. 17.00 – 18.00 „od Pieca aż Po smoG”

PIĄTEK: 07.04.2017 r. Godz. 17.00 – 18.00  „droGocenne odPady”

PIĄTEK: 12.05.2017 r. Godz. 17.00 – 18.00   „seGreGacja – korzyści i zmiany”


