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UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA VIII KADENCJI
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się ślubowanie Radnych oraz ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierw-
szej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Pierwszą sesję otworzył Tadeusz In-
gram – najstarszy z nowo wybranych 
radnych. To on prowadził pierwszą se-
sję do czasu wyboru nowego Przewod-
niczącego. Przewodniczącą Rady Mia-
sta VIII kadencji została Maria Głos 
(kandydatka KWW Krystyny Wróbel). 
Podczas sesji wybranych zostało także 
dwóch wiceprzewodniczących – Tade-
usz Ingram (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) oraz Paweł Wanot (KWW Hen-
ryk Barcik).

Po ślubowaniach Radnych i Burmi-

strza goście obecni na pierwszej sesji 
mieli możliwość złożenia życzeń i gra-
tulacji Radnym i Burmistrzowi Miasta. 
W imieniu senatora Czesława Ryszki 
życzenia złożyła Pani Elwira Osoba. 
Kilka słów powiedział także Dyrektor 
Kopalni Piast-Ziemowit Pan Rajmund 
Horst, a także Komendant WKU Ty-
chy ppłk Wojciech Zdrada oraz Szef 
Wydziału WKU mjr Arkadiusz Bart-
nik. Dobrym słowem oraz błogosła-
wieństwem podzielił się ks. Krzysztof 
Sontag, proboszcz parafi i Matki Bożej 
Różańcowej w Lędzinach.

Po pierwszej części sesji ukonstytuowały się składy Komisji Rady Miasta. Obecnie 
przy Radzie Miasta Lędziny VIII kadencji 2018-2023 działają: 

Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji

Komisja Budżetu 
i  Samorządności

Komisja Gospodarki 
Miejskiej

Przewodniczący: 
Bogusław Dzierżak

 Radni:
1.Hubert Handy
2.Karol Kolny
3.Bogusław Noras
4.Edward Urbańczyk
5.Sebastian Zimnal
6.Tomasz Kostyra

Przewodnicząca: 
Bogumiła Stolecka

Radni:
1.Bogusław Dzierżak
2.Hubert Handy
3.Łukasz Kuczek
4.Anna Wysocka
5.Szymon Simonicz
6.Bogusław Noras

Przewodnicząca: 
Anna Wysocka

Radni:
1.Bogusław Dzierżak
2.Tadeusz Ingram
3.Maria Głos
4.Paweł Wanot
5.Elżbieta Ostrowska
6.Sebastian Zimnal

Przewodniczący: 
Szymon Simonicz

Radni:
1.Maria Głos
2.Tadeusz Ingram
3.Bogumiła Stolecka
4.Tomasz Kostyra
5.Łukasz Kuczek
6.Karol Kolny

„GAZETA MIEJSKA - LĘDZINY” - NOWA NAZWA, TA SAMA GAZETA

Przewodniczącymi oraz członkami poszczególnych komisji zostali:

    Komisje ustawowe
■ Komisja Rewizyjna,
■ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisje stałe
■ Komisja Budżetu i Samorządności,
■ Komisja Gospodarki Miejskiej,
   

Radni Rady Miasta Lędziny VIII kadencji

Szanowni Państwo Decyzją 
Rady Miasta Lędziny VII Kaden-
cji zaprzestane zostało wydawanie 
czasopisma samorządowego BIL 
„Lędziny Teraz”. Radni podejmując 
Uchwałę Nr LXVII/515/18 z dnia 
12 października 2018 r. zakończyli 
wydawanie Biuletynu Informacyj-
nego Lędziny. Ostatnie wydanie BIL 
– Lędziny Teraz nastąpiło 12 paź-
dziernika 2018 roku. Proceduralne 
działania mające na celu wyreje-
strowanie gazety przez Sąd wyma-
gały czasu, w którym ten musi wy-

dać decyzję odnośnie zaprzestania 
i wyrejestrowania starej gazety. Nie-
stety po wyrejestrowaniu gazeta nie 
może być już wydawana. Burmistrz 
Miasta Lędziny podjęła działania 
w celu dalszego informowania 
mieszkańców o tematach waż-
nych dla spraw całej gminy. Pra-
ce nad nowym wydaniem roz-
poczęły się w połowie listopada. 
W celu wydania nowej gazety na-
leży ją uprzednio zarejestrować 
w Sądzie. Na początku grudnia 
do Sądu w Katowicach wpłynęły 

wszystkie potrzebne dokumenty, od 
tego momentu należało czekać tyl-
ko na decyzję Sądu. W pierwszych 
dniach nowego roku do Urzędu 
Miasta w Lędzinach wpłynęło pi-
smo potwierdzające zarejestrowa-
nie nowego wydania gazety miej-
skiej. Na styczniowej sesji Burmistrz 
Miasta Lędziny, Krystyna Wróbel, 
poinformowała Radnych o przebie-
gu rejestracji gazety. Swoim zarzą-
dzeniem powołała także redaktora 
naczelnego – Panią Darię Mikiciuk 
oraz zastępcę redaktora naczelne-

go – Pana Krzysztofa Tworka. Tym 
samym pragniemy Państwa poinfor-
mować, że „Gazeta Miejska - Lę-
dziny” jest kontynuacją informatora 
miejskiego, który zawiera teksty 
i zdjęcia przedstawiające zamierze-
nia i działania: Rady Miasta, Bur-
mistrza Miasta Lędziny i gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz 
informacje o różnorodnej tematyce 
związanej z życiem i funkcjonowa-
niem społeczności lokalnej. Infor-
muje również o wydarzeniach po-
nadlokalnych. 

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) - PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) - 
PODSUMOWANIE I KONTYNUACJA.PODSUMOWANIE I KONTYNUACJA. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W MIEŚCIEINWESTYCJE ZREALIZOWANE W MIEŚCIE BUDŻET MIASTA LĘDZINYBUDŻET MIASTA LĘDZINY

Zapraszamy do lektury 

Gazety Miejskiej - Lędziny
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WYDARZENIA W MIEŚCIEWYDARZENIA W MIEŚCIE
TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA 250 ROCZNICĘ URODZIN FRYDERYKA 
SCHLEIERMACHERA
W niedzielę 30 grudnia 2018 r. podczas nabożeństwa o godz. 10.00 Hołdunowscy ewangelicy odsłonili 
w kościele pamiątkową tablicę poświęconą Fryderykowi Schleiermacherowi.

Podczas III Sesji Rady Miasta Lędzi-
ny VIII Kadencji, która odbyła się 20 
grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta 
Lędziny, podjęta została uchwała doty-
cząca nadania nazwy „Skwer Johanna 
i Friedricha Schleiermacherów”. Skwer 
znajduje się u zbiegu ulic Hołdunow-
skiej, Ruberga i 25-lecia, pomiędzy bu-
dynkiem siedziby Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Lędzinach (dawne probo-
stwo parafi i ewangelickiej i katolickiej) 
a kościołem Parafi i Ewangelicko-Augs-
burskiej Świętej Trójcy w Lędzinach-
-Hołdunowie. 

Ks. Johann Schleiermacher był 
pierwszym ewangelickim duchow-
nym, który zamieszkał w Hołdunowie 
po wybudowaniu domu parafi alnego 
w 1778 roku. Jako pierwszy proboszcz 

tej parafi i spoczął też na hołdunowskim 
cmentarzu ewangelickim. Jego syn, ks. 
prof. Friedrich Schleiermacher miesz-
kał w domu parafi alnym w Hołdunowie 
w latach 1778-1780. Był fi lozofem, pe-
dagogiem i ojcem nowożytnej teologii.           

Postacie te żyły na przełomie XVIII 
i XIX wieku co wyklucza je jako osoby, 
dla których mają zastosowanie prze-
pisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy jednostek organizacyjnych, jed-

nostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz pomników.

SPOTKANIE PRZY 
CHOINCE W PRZEDSZKOLU 
NR 1 W LĘDZINACH

W dniu 16 stycznia 2019 r. w Miej-
skim Przedszkolu z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 1 w Lędzinach odbyło 
się spotkanie „Przy choince”. Przed-
szkolaki pod okiem swoich Pań przy-
gotowały wspaniałe przedstawienie 
jasełkowe. Po występie odbyło się 
kolędowanie, na którym po raz kolejny 
wszyscy przybyli mogli poczuć ma-
giczną, świąteczną atmosferę.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNABEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta 
Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, 
pok.111 istnieje możliwość uzyskania 

bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców 
Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30.

Burmistrz Miasta Lędziny

Krystyna Wróbel

Szanowni Szanowni 
MIESZKAŃCYMIESZKAŃCY

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH

I. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowi-
skiem pracy:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepi-

sów o szkolnictwie wyższym,
3) co najmniej 3 letni staż pracy,
4) znajomość przepisów prawa, w tym:  ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o fi nansach publicznych (w szczególności 
przepisów dot. gospodarki fi nansowej w instytucjach kultu-
ry), Prawa zamówień publicznych, Kodeksu pracy, ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o pro-
gramowaniu imprez masowych, ustawy o ochronie danych 
osobowych),

5) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabu-
dżetowych środków fi nansowych,

6) umiejętność kierowania zespołem pracowników, zdolności me-
nadżerskie i organizatorskie,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,

8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,

9) nieposzlakowana opinia.

II.  Wymagania dodatkowe ( preferowane)
1) prawo jazdy kat. B, dysponowanie samochodem osobowym,
2) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (w 

tym znajomość programów MS Offi ce),
3) posiadanie doświadczenia w zarządzaniu obiektami kultural-

nymi.

III.  Informacje o stanowisku i zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:

1) Opracowywanie programów rozwoju działalności kulturalnej w 
mieście względem inwestycji i działalności   podstawowej.

2) Tworzenie rocznych planów działalności podstawowej obejmu-
jącej kalendarz imprez kulturalnych Gminy.

3) Organizacja  i nadzór  nad właściwą realizacją stałych i  roczni-
cowych imprez kulturalnych miasta Lędziny .

4) Zarządzanie, utrzymanie  i dbałość  o właściwe wykorzystanie 

obiektów i pomieszczeń  będących w dyspozycji MOK.
5) Promocja lędzińskiej działalności kulturalnej w prasie, radiu, 

TV oraz stronach internetowych miasta.
6) Przygotowywanie  decyzji zezwalających na organizację  im-

prez masowych na terenie miasta.
7) Nadzorowanie  wszystkich zagadnień działalności kulturalnej 

mających miejsce w mieście Lędziny.
8) Prowadzenie całej sprawozdawczości (opisowej i GUS) wzglę-

dem wszystkich zagadnień działalności    kulturalnej realizowa-
nej na terenie miasta.

9) Współpraca  z  samorządami  gmin i instytucjami kultury 
względem realizacji zadań i programów kulturalnych.

10) Planowanie i  właściwe wykorzystanie budżetu MOK.
11) Należyte gospodarowanie majątkiem placówki.
12) Prowadzenie polityki kadrowej.

IV. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
1) podpisane CV i list motywacyjny,
2) autorski projekt koncepcji organizacyjnej, fi nansowej i progra-

mowej MOK (maksymalnie do 10 stron A4), z uwzględnieniem 
wizji programu obejmującego działalność kulturalna i eduka-
cyjną MOK z zachowaniem celu działalności tej instytucji oraz 
zgodności z polityką kulturalną miasta,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dy-
plom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnie-
nia (świadectwo pracy)

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane upraw-
nienia,

6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji,

11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, za-

wartych w ofercie pracy, innych niż wskazanych w art. 221§1 
Kodeksu pracy, do realizacji procesu rekrutacji.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiar etatu – pełny etat, 
2) stanowisko –  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
3) miejsce wykonywania pracy – Gmina Lędziny, budynek Miej-

skiego Ośrodka Kultury w Lędzinach  przy  ul. Hołdunowskiej 
39, 

4) budynek niedostosowany do wózków inwalidzkich, brak cią-
gów komunikacyjnych,

5) stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz w terenie.

VI.  Po podjęciu przez Burmistrza Miasta Lędziny decyzji o po-
wołaniu dyrektora, zostanie on powołany na okres od 3 lat do 
7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 zdanie 2 ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jedno-
stce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 
Miasta Lędziny, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  
w miesiącu styczniu kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej 
kopercie w siedzibie:

Urzędu Miasta Lędziny 
ul. Lędzińska 55,  43-143 Lędziny

I piętro p. 112 (Sekretariat Burmistrza)
lub przesłać pocztą na adres 

Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem:
„DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Lędzinach” 

w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14.03.2019r.
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LĘDZINIANIE PRZYWITALI 2019 ROK
Na parkingu przed Ośrodkiem Rekreacyjno Sportowym „Centrum” odbył się Sylwester „pod 
chmurką”.

Godzinę przed północą przed bu-
dynkiem Ośrodka Rekreacyjno Spor-
towego „Centrum” rozpoczął się miej-
ski sylwester.

Mieszkańcy Lędzin zgromadzili się 
na placu aby wspólnie z władzami mia-
sta przywitać Nowy Rok.  

Od godziny 23:00 trwała zabawa 
z DJ’em do znanych wszystkim hitów, 
przy których można było tanecznie 
wejść w nowy rok, scena zachęcała 
mieszkańców do występów i wspólnej 
zabawy. Chwilę przed godziną 24 na-
stąpiło tradycyjne odliczanie i wspa-
niały pokaz sztucznych ogni. 

W pierwszych chwilach Nowego 
Roku życzenia dla wszystkich złoży-
ła Pani Burmistrz – Krystyna Wróbel 
wraz z Senatorem Czesławem Ryszką 
i Radnymi. Mieszkańcy otrzymali także 
pamiątkowe kalendarze na 2019 r

WĘZEŁ „OLSZYCE” JUŻ PRZEJEZDNY
7 grudnia 2018 r. odbyło się otwarcie węzła drogowego „Olszyce”. Inwestycja rozpoczęła się 
27 kwietnia 2018 roku. Węzeł „Olszyce” połączył ul. Zawiszy Czarnego z drogą ekspresową 
S1. Stał się ważnym łącznikiem komunikacyjnym na mapie Lędzin.

To udogodnienie dla mieszkańców 
i inwestorów. Węzeł „Olszyce” znacz-
nie skróci czas przejazdu z Katowic do 
Lędzin czy Bierunia, to też alternatywa 
dla kierowców jadących do Tychów 
czy Oświęcimia.

To inwestycja warta około 15 mln 
złotych i fi nansowana w całości przez 
inwestora prywatnego – fi rmę Good-
man. Dzięki istniejącemu już węzłowi 

stanie się możliwe zjechanie z trasy 
ekspresowej S1 do gminnych terenów 
inwestycyjnych, gdzie w przyszłym 
roku fi rma Goodman planuje rozpo-
cząć m.in. budowę hal dużego centrum 
logistycznego. Budowa węzła, to efekt 
współpracy fi rmy z Gminą Lędziny i 
Skarbem Państwa.

Już 12 lat temu teren położony po 
północnej stronie drogi S1 w pobliżu 
ul. Zawiszy Czarnego był postrzega-

ny jako bardzo dobre miejsce pod in-
westycje produkcyjno-magazynowe. 
Ostatecznie do rozpoczęcia budowy 
nie doszło. Działaniami rozpoczętymi 
w 2015 roku, dzięki zaangażowaniu 
Burmistrza Miasta Lędziny oraz Rady 
Miasta Lędziny VII kadencji, 7 grudnia 
2018 roku udało się zakończyć inwe-
stycję.

Droga została już dopuszczona do 
ruchu. 

AKCJA ZIMA
Informujemy, że Akcję Zima 2018/2019 
realizuje fi rma „EKOREC” Sp. z o.o., ul. 
Lędzińska 47, 43-143 Lędziny.

Telefon kontaktowy do P. Krzysztofa 
Olender: 668 319 865 - osoba odpowie-
dzialna ze strony Wykonawcy.

Adres email: ekorec@poczta.onet.pl

INFORMACJAINFORMACJA

Drodzy Mieszkańcy
Od 1 stycznia 2019 r. organizatorem 
komunikacji miejskiej na obszarze 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii jest Zarząd Transportu Metro-
politalnego.

ZTM przejął zadania trzech dotych-
czasowych organizatorów: KZK 
GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnow-
skie Góry. Autobusy, tramwaje oraz 
trolejbusy od stycznia jeżdżą już pod 
nowym szyldem.

Wszystkie pojazdy wciąż będą kur-
sować w dotychczasowych barwach 
– identyfi kacja wizualna ZTM będzie 
wprowadzana etapami.
Aktualne pozostają również rozkłady 
jazdy, numery linii czy punkty obsługi.

Cały czas będzie można podróżo-
wać na poprzednich biletach, ale do 
sprzedaży trafi ą też bilety z nowym 
jednolitym wzorem.
Ponadto od 1 stycznia 2019 r. wpro-
wadzona została jedna istotna zmia-
na w taryfi e biletów okresowych (7-, 
30- lub 90-dniowy).

Dostępne są jedynie bilety ważne 
od wskazanej przez pasażera daty. 
Oznacza to, że już w momencie za-
kupu pasażer będzie decydować, od 
kiedy ma zacząć obowiązywać jego 
bilet.

Do tej pory w sprzedaży były rów-
nież bilety ważne od pierwszego ska-
sowania – aby je aktywować koniecz-
ne było dwukrotne przyłożenie karty 
do czytnika, co czasami sprawiało 
podróżnym problem.
Jeśli ktoś zapomniał tego zrobić, po-
dróżował bez ważnego biletu. Dlate-
go wzorem innych miast zdecydowa-
no o wycofaniu tego rodzaju biletów.

Nowa strona internetowa już działa
➢ Pod adresem 

www.metropoliaztm.pl 

znajdą Państwo wszystkie niezbędne 
informacje, m.in. aktualne rozkłady 
jazdy dla wszystkich linii ZTM, w tym 
wyszukiwarkę połączeń, z której czę-
sto korzystaliśmy w historycznym już 
KZK GOP - ofi cjalny profi l.

NOWY ORGANIZATOR KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
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SPOTKANIE CHOINKOWE Z JUBILATAMI
12 grudnia 2018r. do Restauracji „Pinocy” zostali zaproszeni Jubilaci, którzy w tym roku 
obchodzili złote, szmaragdowe oraz diamentowe gody.

Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel 
w asyście Przewodniczącej Rady Mia-
sta Marii Głos, Wiceprzewodniczące-
go Tadeusza Ingrama oraz Skarbnika 
Miasta Lędziny Agaty Ślęzak wręczyła 
Szanownym Jubilatom medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie.

 
Na spotkaniu również obecne były 

pary swiętujace 55 rocznicę pożycia 
małżeńskiego. 

Jubileusze małżeńskie są organizo-
wane przez Urząd Stanu Cywilnego 
od kilku lat. Towarzyszy im wyjątkowa 

atmosfera, jak również wiele ciepłych 
słów skierowanych do Jubilatów.

Jubilaci, którzy prócz medali otrzy-
mali od władz miasta kwiaty oraz 
symboliczne kosze upominkowe, byli 
bardzo wzruszeni i pełni radości z moż-
liwości spotkania. Najserdeczniejsze 
gratulacje, życzenia pomyślności oraz 
doczekania kolejnych pięknych rocznic 
złożyła Jubilatom Burmistrz Miasta.

Jubilaci tradycyjnie obejrzeli fi lm 
promocyjny o Lędzinach autorstwa 
Jacka Filipiaka. 

Spotkanie uświetnił swoim wystę-
pem Franciszek Moskwa. W progra-

mie znalazły się pieśni regionalne oraz 
przeboje lat 60-tych.

Po ofi cjalnej części uroczystości od-
była się „wspaniała uczta”, na której 
wzniesiono toast na cześć Jubilatów 
i odśpiewano „Sto lat”, nie brakowa-
ło również tortu który był tradycyjnie 
wręczany Jubilatom przez władze mia-
sta.

 
Wszystkim Jubilatom życzymy dużo 

zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej po-
myślności!

Z WIZYTĄ U LĘDZIŃSKICH JUBILATÓW
20 grudnia Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel wraz z kierownikiem USC Renatą Ścierską odwiedziła lędzińską jubilatkę, Panią Weronikę Kołodziej 
w dniu jej 90 urodzin. Również 24 stycznia odbyły się kolejne odwiedziny, tym razem swoje 95 urodziny świętował Pan Paweł Okoń.

Pani Weronika Kołodziej z domu 
Sikora, urodziła się 20 grudnia 1928 
roku. Jej dom rodzinny znajdował 
się przy ul. Zabytkowej w Lędzi-
nach. Pochodziła z wielodzietnej ro-
dziny - miała dziesięcioro rodzeństwa. 
Mieszkała w gospodarstwie, a co za 

tym idzie już od najmłodszych lat wraz 
z rodzeństwem pomagała rodzicom w 
codziennych obowiązkach. Jubilatka 
zaczęła pracować już w 1946 roku na 
lędzińskiej kopalni - Ziemowit.

 Jej ojciec walczył we Francji. Mąż, 
Klemens zaś, walczył w Anglii, gdzie 
był przetrzymywany, po powrocie 

do kraju, odbywał służbę w polskim 
wojsku. Razem z mężem wybudowała 
dom na Zamościu, w którym obecnie 
mieszka z córką – Panią Basią oraz 
z wnukami. Pani Weronika ma tro-
je wnuków oraz siedmiu prawnuków. 
W każde urodziny odwiedza ją cała 
rodzina. 

Pan Paweł Okoń urodził się 
24 stycznia 1924 roku. Spotka-
nie z Panem Pawłem rozpoczę-
ła zabawna historia, którą opo-
wiedział nam jubilat. Otóż gdy był 
w wojsku spotkał się z wróżką, która 
wywróżyła mu, że w jego życiu będzie 
bardzo dobrze mu się wiodło, będzie 
miał dużo dzieci oraz będzie bardzo 
długo żył. Jak widać wróżka miała ra-
cję. Pan Paweł ma 6 dzieci, 16 wnuków 
oraz 33 prawnuków. 95 urodziny jubi-
lata, wspólnie świętowało z nim po-
nad 60 osób z najbliższej rodziny. Pan 
Paweł Okoń opowiadał nam o swoim 

życiu i rodzinie. Swój dom wybudował 
w 1968 roku, w roku 1986 w związku 
z powiększeniem rodziny, rozbudował 
swój dom. Jego dom rodzinny był na 
Rachowach, na terenie obecnej kopal-
ni Ziemowit mieszkali jego dziadkowie, 
którzy podczas budowy kopalni prze-
siedlili się na Smardzowice. Pan Paweł 
całe życie cieszył się dobrym zdro-
wiem, jak mówi jego rodzina „Do 84 
roku życia nie znał lekarza”. Podczas 
spotkania jubilat opowiadał anegdo-
ty z jego życia oraz śpiewał piosenki. 
Życzymy mu wiele radości, zdrowia 
i uśmiechu. 

Jubilat Pan Paweł Okoń

Jubilatka Pani Weronika Kołodziej
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Całość wymiany 150 kotłów wyniosła 
2 086 781,32 zł z czego:
947 088,62 zł – to środki inwestora 
(mieszkańców)
239 746,02 zł – to środki własne gmi-
ny Lędziny
449 968,01 zł – to środki Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
(pożyczka zaciągnięta przez gminę Lę-
dziny)
299 978,67 zł – to środki WFOŚiGW 
(bezzwrotna dotacja)
150 000,00 zł – to środki Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego
W pięciu budynkach oś. Kolonia Piast 
podłączonych do sieci ciepłowniczej 
dofi nansowano 14 instalacji w lokalach 
mieszkalnych na kwotę 51 875 zł. Cała 
kwota to środki własne gminy Lędziny.
Obecnie ponad 500 wnioskodawców 
oczekuje na dalszą realizację Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji. 

W grudniu 2018 roku, gmina Lędziny 
złożyła nowy wniosek do WFOŚiGW 
w Katowicach, na dofi nansowanie wy-
miany 400 nieekologicznych węglo-

wych źródeł ciepła w budynkach jed-
norodzinnych na lata 2019 i 2020.
Dofi nansowanie można uzyskać 
na wymianę kotła węglowego 
użytkowanego w budynku powy-
żej 5 lat.
Dla budynków jednorodzinnych:
• Dofi nansowanie do nowego kotła wę-
glowego klasy 5 z załadunkiem auto-

matycznym wynosi 70% kosztów kwa-
lifi kowanych, nie więcej niż 7 000 zł.
• Dofi nansowanie do nowych kotłów 
gazowych, na biomasę, węzeł cieplny, 
LPG – gaz płynny, energię elektrycz-
ną, pompę ciepła wynosi 80% kosz-
tów kwalifi kowanych, nie więcej niż 
8 000 zł.

Dla lokali mieszkalnych w budyn-
kach wielorodzinnych:
• Dofi nansowanie do instalacji central-
nego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej podłączonej do węzła cie-
płowniczego wynosi 100zł na 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu mieszkal-
nego, ale nie więcej niż 4 000 zł.

Wnioski na wymianę źródła cie-
pła w budynkach jednorodzin-
nych i wielorodzinnych są przyj-
mowane w trybie ciągłym. 

W 2018 WYMIENIONO 150 KOTŁÓW 
ZA 2 086 781,32 ZŁ
W grudniu 2018 roku zakończono realizację prac związanych z wymianą 150 źródeł ciepła w budynkach 
jednorodzinnych. Ponadto do sieci ciepłowniczej podłączonych zostało także 5 budynków na Koloni Piast.

UROCZYSTA ODPRAWA ROCZNA KOMENDY 
POWIATOWEJ POLICJI W LĘDZINACH

9 stycznia w Urzędzie Miasta Lędzi-
ny odbyła się odprawa roczna, podczas 
której omówiono stan bezpieczeństwa 
na terenie Powiatu Bieruńsko – Lędziń-
skiego za rok 2018, wyniki osiągnięte 
przez policjantów oraz określono prio-
rytety w walce z przestępczością w 
bieżącym roku. W spotkaniu uczestni-
czył Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Katowicach mł. insp. 
Mariusz Krzystyniak. Naradę prowa-
dził natomiast Komendant Powiato-
wy Policji w Bieruniu– insp. Sławomir 
Sałbut.

Komendant Powiatowy Policji w Bie-
runiu– insp. Sławomir Sałbut, z pomocą 
I Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Bieruniu podinsp. Grzegorza 
Kocjana i Naczelnika Wydziału Kry-
minalnego p.o. asp. szt. Krzysztofa 
Jurczyka podsumował efekty ubie-
głorocznej pracy policjantów Komen-
dy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz  
podziękował za dotychczasową pracę 
wszystkim policjantom, pracowni-
kom cywilnym oraz Straży Miejskiej 
w Lędzinach. Odrębne podziękowania 
skierował do władz samorządowych 

za wsparcie przedsię-
wzięć podejmowanych 
na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa oraz 
za dofi nansowanie 
Komendy Powiatowej 
Policji w Bieruniu.

Ofi cjalną część spotkania podsumo-
wał Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Katowicach mł. insp. 
Mariusz Krzystyniak, który scharak-
teryzował najistotniejsze zadania dla 

funkcjonariuszy garnizonu śląskiego 
oraz priorytety Komendanta Główne-
go Policji w zwalczaniu przestępczości 
w bieżącym roku.

W ramach akcji „Bezpieczne Ferie” 
oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo... na 
stoku” przedstawiciele żywieckiej gru-
py GOPR wraz z policjantami Komen-
dy Powiatowej Policji przeprowadzili 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
nr 4 w Lędzinach prelekcję na temat 
bezpieczeństwa w górach, na stokach 
narciarskich oraz w czasie wędrówek 
górskich. To niezwykle ważna lekcja 
dla każdego ucznia, zwłaszcza w okre-

sie przed rozpoczęciem ferii zimowych. 
Tego dnia w prelekcjach udział wzięło 
blisko 200 uczniów z lędzińskich szkół. 
Uczniowie oprócz prezentacji na temat 
bezpieczeństwa wzięli udział w ćwi-
czeniach praktycznych z resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. Podczas spo-
tkań zostały także poruszone tematy 
dotyczące zachowania w sytuacjach, 
w których dojdzie do nieszczęśliwego 
wypadku lub zgubienia się w górach.

PRELEKCJA NT. BEZPIECZEŃSTWA 
W GÓRACH Z PRACOWNIKAMI GOPR

JARMARK ŚWIĄTECZNY W LĘDZINACH
16 grudnia 2018 roku na Placu Farskim w Lędzinach odbył się Jarmark 
Świąteczny połączony z występem artystycznym dla dzieci i dorosłych.

W niedzielne popołudnie Plac Far-
ski zamienił się w najbardziej zimowe 
i świąteczne miejsce w Lędzinach.

Na Jarmarku można było nabyć  
bombki, świeczniki, stroiki, zabawki, 
miody, oleje lniane, świąteczne ciasta 
oraz ekologiczne przetwory. Każdy 
mógł posilić się również na miejscu, a 
pyszności było pod dostatkiem, a to 
dzięki megapatelni która serwowała 
posiłki dla odwiedzających. Podczas 
Jarmarku odbył się również wernisaż 
poplenerowy Klubu Plastyka „Kon-
trast”. Po uroczystym Otwarciu Jar-

marku oraz wernisażu nadszedł czas na 
występ MIKOŁAJKOWY z Panią Ber-
nadetą Kowalską i ekipą Świętego Mi-
kołaja. Występ artystyczny wzbudził 
ogromne zainteresowanie i wszyscy 
wspólnie mogli bawić się z Mikołajem 
w świątecznym klimacie. 

 
Pragniemy również gorąco podzię-

kować za wsparcie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, gdzie dzieci mogły np. de-
korować pierniczki oraz Stowarzysze-
niu RFO Twórcy Jutra gdzie odbył się 
konkurs na najpiękniejszą pracę świą-
teczną wykonaną podczas jarmarku.
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STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY W 2019 ROKU

Dochody bieżące i majątkowe Miasta Lędziny w 2019 roku

Plan dochodów na 2019 rok kształtuje się na poziomie: 81 570 626,22 zł, w tym:
● dochody bieżące: 67 892 355,00 zł - co stanowi 83,20 % planu dochodów
● dochody majątkowe: 13 678 271,22 zł - co stanowi 16,80 % planu dochodów

Wydatki budżetu Miasta Lędziny w 2019 roku
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Wydatki bieżące i majątkowe Miasta Lędziny w 2019 roku

Plan wydatków na 2019 rok kształtuje się na poziomie: 88 278 779,85  zł, w tym:
- wydatki bieżące: 63 128 444,73 zł - co stanowi 71,50 % planu wydatków
- wydatki majątkowe: 25 150 335,12 zł - co stanowi 28,50 % planu wydatków

Przychody Miasta Lędziny w 2019 roku

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości: 9 004 402,63 zł, w tym:
● Z tytułu zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na sfi nansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 
4 oraz na dofi nansowanie do  wymiany pieców w kwocie 1 723 970,00 zł
● Kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł
● „Wolnych środków” w kwocie 6 280 432,63 zł.

Rozchody Miasta Lędziny w 2019 roku

Zaplanowano rozchody ogółem w kwocie: 2 296 249,00 zł, w tym na:
● Wykup papierów wartościowych 1 700 000,00 zł
● Spłatę wcześniej otrzymanych kredytów i pożyczek 596 249,00 zł

Budżet Miasta Lędziny w 2019 roku
Dochody - 81 570 626,22 zł  Wydatki - 88  278 779,85 zł
Przychody - 9 004 402,63 zł  Rozchody -  2 296 249,00 zł
_______________________ ______________________ 
Razem  90 575 028,85 zł    Razem 90 575 028,85 zł

Po dokonanej analizie wykonania budżetu za 2018 rok wprowadzone zostały 
autopoprawki w celu ograniczenia zadłużenia Miasta Lędziny oraz zapewnienia 
fi nansowania wszystkich obligatoryjnych zadań.

Kwota przychodów z kredytów i pożyczek została zmniejszona w stosunku 
do Projektu Budżetu przedłożonego Państwu  dnia 15 listopada 2018 roku 
o kwotę  8 074 415,00 zł, tj. do poziomu 2 723 970,00 zł.
Istotną zmianą jest wprowadzenie do projektu budżetu na 2019 rok wypracowa-
nych w 2018 roku „wolnych środków” w wysokości 6 280 432,63 zł.
Wprowadzenie „wolnych środków” jest możliwe dopiero w miesiącu styczniu po 
zakończeniu roku budżetowego.

W VII kadencji zadłużenie miasta sukcesywnie malało, co zostało przedstawione 
na wykresie.

Stan zadłużenia Miasta Lędziny w latach 2013-2018
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Finansowanie zadań bieżących oświaty w 2019 roku

Subwencja oświatowa w 2019 roku w kwocie 12 733 572,00 zł  pokrywa 
57,76 % wydatków bieżących placówek oświatowych, natomiast 42,24% na 
wydatki bieżące oświaty gmina dokłada z dochodów własnych.
● Wydatki bieżące placówek oświatowych (dział 801 i 854) - 22 044 401,41 zł
● Skutek podwyżki nauczycieli w wysokości 5,25% w 2019 roku – 863 076,63 zł

Finansowanie zadań bieżących oświaty w 2018 roku

W 2018 roku subwencja oświatowa kształtowała się na poziomie 
11 975 397,00 zł, natomiast wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły 
22 236 825,25 zł.

W związku z powyższym 46,15 % wydatków bieżących zostały pokryte z docho-
dów własnych Miasta Lędziny.

Finansowanie zadań majątkowych oświaty w 2019 roku

W Budżecie Miasta Lędziny na 2019 i 2020 rok zaplanowane są do realizacji 
zadania inwestycyjne w zakresie oświaty w kwocie 14 020 000,00 zł, 
w tym:
● Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lędzinach  - rozwój sportowy uczniów poprzez zapewnienie infrastruktury 
do zapewnienia zajęć wychowania fi zycznego w kwocie 4 800 000,00 zł,
● Budowa Przedszkola w kwocie 2 540 000,00 zł,
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 w kwocie 4 800 000,00 zł,
● Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy 
ulicy Goławieckiej 36 w kwocie 1 830 000,00 zł,
● Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w kwocie 50 000,00 zł.

BUDŻET MIASTA LĘDZINY I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA 2019 ROKBUDŻET MIASTA LĘDZINY I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA 2019 ROK
Dnia 31 stycznia 2019 roku na IV Sesji Rady Miasta Lędziny Rada Miasta Lędziny VIII kadencji uchwaliła Budżet Miasta Lędziny i Wieloletnią Prognozę Finansową na 2019 rok. Za uchwaleniem budżetu 
głosowało 12 radnych: Bogusław Dzierżak, Maria Głos, Hubert Handy, Tadeusz Ingram, Karol Kolny, Tomasz Kostyra, Łukasz Kuczek, Bogusław Noras, Szymon Simonicz, Bogumiła Stolecka, Anna Wysocka, 
Sebastian Zimnal. Nie zagłosowali: Elżbieta Ostrowska oraz Edward Urbańczyk. Za uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej głosowało 10 radnych: Bogusław Dzierżak, Hubert Handy, Karol Kolny, 
Tomasz Kostyra, Łukasz Kuczek, Bogusław Noras, Szymon Simonicz, Bogumiła Stolecka, Anna Wysocka, Sebastian Zimnal. Nie zagłosowali: Maria Głos, Tadeusz Ingram, Elżbieta Ostrowska oraz Edward 
Urbańczyk. Radny Paweł Wanot był nieobecny na sesji.
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Środki fi nansowe przeznaczone na fi nansowanie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lędzinach w 2019 roku

Na realizację zadań OSP zaplanowano w 2019 roku kwotę 227 976,08 zł, w tym: 
1. Wydatki bieżące w kwocie 157 976,08 zł, z przeznaczeniem na:
● Wydatki związane m.in. z zapewnieniem gotowości bojowej  w kwocie 93 100,00 zł
● Modernizację sanitariatów  OSP w kwocie 64 876,08 zł
2. Wydatek majątkowy na zakup samochodu pomocniczego do przewozu osób i specjalistycznego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego na teren akcji dla jednostki OSP Lędziny w kwocie 70 000,00 zł.

Środki fi nansowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
w 2019 roku

Dla osób niepełnosprawnych w roku 2019 w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 
265 000,00 zł, w tym:
● Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym: Lędzińskie Stowarzyszenie Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w kwocie 20 000,00 zł
● Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu 
dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo – rehabilitacyjnych: Caritas Archidie-
cezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w kwocie 55 000,00 zł
● Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku 2019 w kwocie 180 000,00 zł
● Pomoc fi nansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 10 000,00 zł

TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 1 959 068,00
Drogi publiczne gminne 1  784  068,00 

Budowa drogi ul. Blych 300 000,00
Budowa drogi ul. Hołdunowska "boczna" z włączeniem do ul. Gwarków 78 068,00
Przebudowa drogi - łącznika ul. Pokoju i ul. Lędzińskiej - dokumentacja 50 000,00
Budowa łącznika drogowego od ul. Oficerskiej do drogi S1 w Lędzinach 6 000,00
Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-
rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Lędziny 840 000,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna (dokumentacja) 20 000,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Zabytkowa w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego 250 000,00

Przebudowa ul. Ekonomicznej w zakresie budowy chodnika od ul. Szewczyka do ul. Grunwaldzkiej 75 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w zakresie przebudowy i budowy chodnika 80 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Głogowa - dokumentacja projektowa 20 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej - dokumentacja projektowa 50 000,00
Budowa chodnika wraz z oświetleniem pomiędzy przedszkolem i osiedlem Długosza - dokumentacja 
projektowa 15 000,00

Drogi wewnętrzne 175 000,00
Budowa ul. Działkowców wraz z oświetleniem drogowym. Etap 2. 100 000,00
Przebudowa drogi oraz budowa chodnika do ośrodka zdrowia ul. Fredry 75 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 870 000,14
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 200 000,00

Modernizacja dachów 200 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00

Pozostała działalność 1 370 000,14
Modernizacja budynków komunalnych  przy ul. Pokoju  106 - utworzenie mieszkań 
socjalnych 1 370 000,14

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000,00
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lędziny 75 000,00

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 4 852 819,48
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 852 819,48

Termomodernizacja budynku  Urzędu Miasta  w Lędzinach 4 552 819,48

Modernizacja sanitariatów w Urzędzie Miasta Lędziny 170 000,00

Modernizacja  pomieszczeń Urzędu Miasta Lędziny 130 000,00

OŚWIATA   I  WYCHOWANIE 6 920 000,00
Szkoły podstawowe 4 380 000,00

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej  z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 2 500 000,00

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 zlokalizowanej przy 
ul. Goławieckiej 36  w Lędzinach 1 830 000,00

Budżet obywatelski - Modernizacja pracowni przyrodniczej w SP4 50 000,00

Przedszkola 2 540 000,00
Budowa Przedszkola 2 540 000,00

RODZINA 900 000,00

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 900 000,00

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby 
Miejskiego Żłobka w Lędzinach 900 000,00

GOSPODARKA  KOMUNALNA   I  OCHRONA   ŚRODOWISKA 1 156 000,00

Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 76 000,00

Budowa wodociągu z przyłączeniami w ul. Miarki 30 000,00

Projekt i budowa sieci  kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej 31 000,00

Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 15 000,00

Gospodarka odpadami 60 000,00

Wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Ekorec 60 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 920 000,00

Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT 2- dokumentacja 340 000,00

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Gwarków 100 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Ruberga 150 000,00
Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Paderewskiego od ul. Małkowiec do ul. Pokoju -
dokumentacja projektowa 50 000,00

Wymiana oświetlenia drogowego ulic Gałczyńskiego, Zabytkowej i Wyspiańskiego, ORS Centrum 180 000,00

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Działkowców 100 000,00
Pozostała działalność 100 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew 100 000,00

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 3 847 447,50

Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu 
Ograniczenia  Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020 1 600 000,00

Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie 
Lędziny 318 610,00

Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych 
na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny 1 863 837,50

Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w Gminie 
Lędziny 50 000,00

KULTURA  FIZYCZNA 3 050 000,00

Obiekty sportowe 2 730 000,00
Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lędzinach 2 350 000,00

Przebudowa stadionu MKS Lędziny - dokumentacja 80 000,00
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego 
"Centrum" 300 000,00

Pozostała działalność 320 000,00
Wodny Plac Zabaw przy ul. Stadionowej - dokumentacja projektowa 70 000,00

Budżet obywatelski - Budowa boiska treningowego przy MKS Lędziny 100 000,00

Budżet obywatelski - Dzielnicowe centrum edukacji i kultury 100 000,00

Budowa siłowni zewnętrznej ul. Hołdunowska 50 000,00

Zobowiązania podatkowe Miasta Lędziny wobec podmiotu górni-
czego

W latach 2015-2018 została zwrócona przez Gminę podmiotowi górniczemu kwota w 
wysokości 9 186 076,07 zł.

W związku z toczącymi się postępowaniami podatkowymi do zwrotu pozostało 
9 869 987,30 zł, w tym:
- należność główna   4 682 309,30 zł,
- odsetki podatkowe   1 819 395,00 zł,
- oprocentowanie nadpłat  3 368 283,00 zł.

Zobowiązania Gminy wraz z kwotami już spłaconymi wobec podmiotu 
górniczego to łącznie 19 056 063,37 zł.

Środki fi nansowe przeznaczone dla instytucji kultury w 2019 roku

Łącznie w budżecie Miasta Lędziny na 2019 roku dla instytucji kultury przeznaczono kwotę w wysoko-
ści 1 343 301,00 zł, w tym dla:
● Miejskiego Ośrodka Kultury kwotę w wysokości 863 301,00 zł
● Biblioteki kwotę w wysokości 480 000,00 zł

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2019 roku
W Budżecie Miasta Lędziny w 2019 roku zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 25 150 335,12 zł
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INWESTYCJE W LĘDZINACHINWESTYCJE W LĘDZINACH

Nazwa zadania: Wykonanie strefy aktywności rucho-
wej na Zamościu.
Zakres zadania: W ramach zadania pn. „Strefa ak-
tywności ruchowej na Zamościu” wykonano ogrodzenie 
terenu.
Wartość inwestycji: 21 853 zł
Całkowita wartość inwestycji: 181 181,78 zł
Wykonawca: PPHU Lapczyk Marcin „Bart”

Nazwa zadania: Wykonanie parkingu i drogi dojazdo-
wej do budynku przy ul. Stadionowej.
Zakres zadania: Wykonano odcinek drogi dojazdowej 
oraz parking. Zakres prac: wykonanie nawierzchni drogi 
i parkingu w kostce betonowej na podbudowie z kru-
szywa kamiennego.
Wartość inwestycji: 142 951 zł
Wykonawca: “Novum Stone Expert”

Nazwa zadania: Strefa aktywności ruchowej.
Zakres zadania: Wykonano strefę aktywności ruchowej na 
ul. Ofi cerskiej w Lędzinach, w skład której wchodzi: projekt, 
urządzenia siłowni, bezpieczna nawierzchnia, mała architek-
tura.
Wartość inwestycji: 59 091,01 zł
Wykonawcy: „STAMECO” Sp. Z o.o – montaż urządzeń,  
 PPE Poland Sp. Z o.o– wykonanie bezpiecznych podłoży oraz 
fi rma Golbet.

Nazwa zadania: Efektywne oświetlenie drogowe na 
ul. Leśnej.
Zakres zadania: W ramach zadania przy ul. Leśnej 
wykonane zostało efektywne energetycznie oświetlenie 
drogowe.  
Wartość inwestycji: 72 570,00 zł
Wykonawca: Elektro - Instal Duży

Nazwa zadania: Oświetlenie na ul. Wygody etap I.
Zakres zadania: Zostało wybudowane nowe, efektyw-
ne energetycznie oświetlenie drogowe. Jest to pierwszy 
etap prac związany z budową oświetlenia przy tej ulicy.
Wartość inwestycji: 26 767,82 zł
Wykonawca: Elektro - Instal Duży

Nazwa zadania: Budowa drogi ul. Działkowców
Zakres zadania: wykonanie kanalizacji deszczowej, 
okrawężnikowanie drogi oraz podbudowa i nawierzch-
nia z kostki betonowej.
Wartość inwestycji: 240 856 zł
Wykonawca: “Infrax” sp. z o.o.

Nazwa zadania: Modernizacja budynków komunal-
nych przy ul. Pokoju 106 - Utworzenie mieszkań socjal-
nych.
Zakres zadania: wyłoniony wykonawca Firma Usłu-
gowa „AGA” jest na etapie opracowywania projektu 
budowlanego na realizację powyższego zadania. Po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę FU „Aga” przystąpi 
do realizacji inwestycji, w ramach której powstanie 22 
nowe mieszkania socjalne.
Wartość inwestycji: 1 280 000,00 zł
Wykonawca: FU AGA

Nazwa zadania: Budowa przedszkola.
Zakres zadania: Trwają prace instalacyjne i wykoń-
czeniowe wewnątrz budynku przedszkola. Wykonawca 
wykonał instalacje ulegające zakryciu, na etapie końco-
wym jest wykonanie tynków wewnętrznych oraz pod-
kładów pod posadzki.
Wartość Inwestycji: 4 921 390,37 zł
Wykonawca: FU AGA

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu 
Miasta w Lędzinach.
Zakres zadania: Generalny Wykonawca robót fi rma 
Budolex wykonała: wymianę stolarki okiennej, wymia-
nę świetlików dachowych, izolację przeciwwilgociową i 
ocieplenie ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia 
dachowego. Trwają prace budowlane i instalacyjne we-
wnątrz budynku. Roboty prowadzone wewnątrz sali 
widowiskowo - kinowej Piast są na etapie końcowym.
Wartość inwestycji: 5 725 465,36 zł
Wykonawca: Budolex
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SPORTSPORT
PODSUMOWANIE TENISOWYCH OSIĄGNIĘĆ – SEZON 2018
Rok 2018 był wyjątkowy pod kątem pogody oraz lędzińskich tenisistów i zawodników 
grających na kortach w Lędzinach prowadzonych przez ORS „Centrum”.

Rok zaczęliśmy od wysokiego C 
– zawodnik Więcław Zbigniew zdo-
był wicemistrzostwo Polski w singlu 
na hali – mówi Pan Zbigniew Rosa. W 
całym cyklu amatorskiego tenisa ślą-
skiego wygrał Patryk Stuchlik – in-
struktor tenisa na lędzińskich kortach. 
Mistrzem zagłębia z całego cyklu zo-
stał Arkadiusz Pastuszka. W sporcie 

wyczynowym, lędziński stypendysta 13 
letni Michał Leja wygrał dwa turnieje 
na szczeblu Województwa Śląskiego 
(Rybnik i Zabrze), II miejsce w Ra-
domsku i kilkakrotnie był w pierwszej 
czwórce w singlu i deblu. Funkcjonu-
jąca od wielu  lat amatorska tenisowa 
liga sportowa w Lędzinach nie miała 
jeszcze tylu uczestników co w tym 
roku, bo aż do niemalże 50 uczestni-

ków. Na koniec sezonu rozpoczął się 
etap modernizacji kortów tenisowych, 
na początek wymieniono 100 metrów 
siatki ogrodzeniowej, wyremontowano 
30 słupków nośnych oraz wykonano 
cztery podmurówki międzysłupkowe 
o długości łącznej 16 m. Środowisko 
Tenisowe liczy na dalszą modernizację 
i rozwój obiektu.

ZAWODNICZKI AKADEMII SPORTU KSB 
LĘDZINY W PÓŁFINALE MŁODZIEŻOWYCH 
MISTRZOSTW POLSKI U14 KOBIET

W sobotę 9 stycznia w Hali Sporto-
wej Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego 
„Centrum” odbył się turniej eliminacyj-
ny młodzieżowych mistrzostw Polski 
U-14. W turnieju brały udział także 
nasze zawodniczki z Akademii Sportu 
KSB Lędziny, dla których rozgrywki 
zakończyły się sukcesem. Młode pił-
karki wygrały wszystkie spotkania 
i już 9 lutego w półfi nale turnieju zagrają 
z Odrą Wodzisław. Finał turnieju odbę-
dzie się w Warszawie już 3 marca.

DZIEJE SIĘ W MKS-IE LĘDZINY

W drużynie seniorów po obiecującej 
rundzie jesiennej, w której piłkarze 
z Lędzin zdobyli 25 punktów, zajmują 
6 miejsce w tabeli grupy I katowickiej 
ligi okręgowej. Warto odnotować, iż 
kierunkiem działania zarządu MKS-
-u Lędziny od pewnego czasu jest 
wprowadzanie do pierwszej drużyny 
zawodników drużyn młodzieżowych, 
przez co zarząd znacznie poprawił 
klubowe fi nanse, a co najważniejsze od 
tego sezonu, trzon drużyny stanowią 
lędzinianie.

MKS wznowi treningi w poniedzia-
łek 14 stycznia, jak do tej pory trener 
Adrian Napierała zaplanował 8 sparin-
gów:
26.01.Victoria Jaworzno ( Jaworzno)
01.02.Niwy Brudzowice (Chelmek) 
09.02.KS Myszków (do ustalenia) 
15.02.GKS Katowice U-19 (Katowice)
 20.02.GKS Tychy U-19 (Tychy) 
23.02.Nowa Nowa Wieś (Chelmek) 
01.03.AKS Niwka (Sosnowiec) 
09.03.Czarni Jaworze (prawdopodob-
nie Lędziny)

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA

W dniach 1 oraz 15 grudnia odby-
ły się w sumie aż 4 turnieje o ,,Pu-
char Burmistrza Miasta Lędziny” w 
kategoriach młodzieżowych, brały 
w nich udział aż 24 drużyny. Nasi 
młodzi piłkarze zaprezentowali się 
kapitalnie w każdym z turniejów, 
zdobywając aż 4 puchary.

W kategorii żaków nie była prowa-
dzona klasyfi kacja ze względu, iż są 
to dzieci z rocznika 2010 oraz młod-
sze, ale nie zmienia to faktu, iż nasi 
najmłodsi piłkarze wygrali większość 
meczy i w nieofi cjalnej klasyfi kacji za-
jęliby pierwsze miejsce. Warto dodać, 
iż indywidualnie w tym turnieju został 
wyróżniony Michał Firlej zyskując mia-
no najlepszego zawodnika – nagroda 

ta została ufundowana przez Radne-
go Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 
Marcina Majera, który jednocześnie 
był koordynatorem turnieju. 

W kategorii orlików II miejsce za-
jęła drużyna prowadzona przez Pawła 
Majera, która uznała wyższość tylko 
SMSu APN Żywiec. W tym turnieju in-
dywidualnie wyróżniony został Jakub 
Kruciński, który otrzymał nagrodę naj-
lepszego bramkarza turnieju.

W kategorii młodzików nasi piłkarze 
prowadzeni przez Ryszarda Wowro za-
jęli I miejsce, pokonując m.in. Siódemkę 
Tychy, Dąb Gaszowice, czy Gol-a Bie-
ruń. Indywidualnie zostali wyróżnie-
ni: Eryk Zatoń – najlepszy zawodnik, 
Wojciech Majer - najlepszy bramkarz 
turnieju.

W kategorii trampkarzy starszych 
piłkarze z Lędzin również zgarniają 
puchar za pierwsze miejsce – wygry-
wając wszystkie mecze. Indywidualnie 
wyróżniony został Kacper Maroszek – 
najlepszy zawodnik turnieju. 

,,To już druga edycja tego ciągu 
turniejów pod Patronatem Burmistrza 
Miasta Lędziny, z roku na rok rozgryw-
ki na hali ORS Centrum przyciągają 
lepsze zespoły i mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku również uda Nam się 
spotkać w terminie przedświątecznym 
na turnieju piłki halowej, oby z po-
dobnym efektem organizacyjnym oraz 
sportowym” – mówią Kazimierz Roz-
mysłowski (Prezes Klubu) oraz Marcin 
Majer (członek zarządu ds. młodzieży). 

Wzorem poprzedniego już 
roku, MKS Lędziny po raz ko-
lejny organizuje letni obóz spor-
towy! Zapraszamy do prze-
syłania zgłoszeń dotyczących 
deklaracji wzięcia udziału Państwa 
dzieci w obozie piłkarskim. Zgło-
szenia proszę kierować na email: 

marcinnsp@gmail.com bądź pod nr 
tel. 505-891-657(koordynator dru-
żyn młodzieżowycWh Marcin Ma-
jer). Oferta dotyczy  zawodników 
z wszystkich grup młodzieżowych 
od żaka po juniora młodszego. 
Osoby z poza klubu również mogą 
brać udział w obozie.

Zarząd MKS-u Lędziny organizu-
je pierwszy bal dla wszystkich osób 
związanych z MKS-em Lędziny, ce-
lem balu poza świetną zabawą będzie 
zbiórka pieniędzy na sprzęt dla drużyn 
młodzieżowych – całość dochodu z 

wejściówek zostanie przekazana wła-
śnie na ten cel.
Organizatorzy serdecznie zapraszają 
do zapisów! 

Orliki rocznik 2008-2009

BAL DLA SYMPATYKÓW, 
ZAWODNIKÓW, RODZICÓW 
DZIECI GRAJĄCYCH W 
MKS-IE LĘDZINY

I DRUŻYNA

II OBÓZ PIŁKARSKI MKS LĘDZINYII OBÓZ PIŁKARSKI MKS LĘDZINY
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Rozpoczynając cykl artykułów poświęconych zasadom właściwego użytkowania kanalizacji zamieszczamy hasło, które będzie towarzyszyć naszej kampanii edukacyjnej 

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowa-
dzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w 
sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ście-
ków. Usuwanie awarii spowodowanych takim po-
stępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym 
samym cenę metra sześciennego ścieków. Zapcha-
na kanalizacja to spory kłopot i nic przyjemnego. 
Brak przepływu ścieków uniemożliwia korzystanie 

z urządzeń sanitarnych takich jak toalety, umywalki 
czy prysznice. Nieczystości nie spływają albo wy-
bijają w innym miejscu. Nawet najlepiej wykonana 
instalacja będzie się zatykać, jeśli nie będziemy z 
niej właściwie korzystać. Czy podczas zmywania 
naczyń, sprzątania czy codziennej toalety myślisz 
o oczyszczaniu ścieków? A może zastanawiasz się 
nad tym dopiero wtedy, gdy masz problemy z ich 

odprowadzaniem. 
Rzeczy, które nie powinny znaleźć się w toalecie, 

mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania 
mieszkania, ogrodu lub ulicy. To zaś powoduje duże 
straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i 
bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Do 
takich zatorów dochodzi kilkanaście razy w miesią-
cu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PARTNER Sp. z o. o. w Lędzinach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lędziny o prawidłowe 
korzystnie z kanalizacji i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady. 

Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji. 
NIE WYRZUCAJ żywności oraz innych odpadów do kanalizacji!!!

Zdjęcia wykonane podczas czyszczenia pomp w przepompowniach ścieków na terenie gminy.

KANALIZACJA TO NIE POJEMNIK NA ŚMIECIKANALIZACJA TO NIE POJEMNIK NA ŚMIECI

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓWSYSTEM SEGR

• plastikowe butelki po napojach
• plastikowe opakowania po 

produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe 

(np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach 

czystości i kosmetykach (np. 
opakowania po proszkach, 
paście do zębów)

• plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie

• aluminiowe puszki po napojach 
i sokach

• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE

Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników 

z zawartością
• opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych
• zatłuszczonych opakowań
• części samochodowych
• plastikowych zabawek
• zużytych baterii 

i akumulatorów
• puszek i pojemników po 

farbach i lakierach
• zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD
• opakowań po olejach 

silnikowych

• butelki i słoiki po 
napojach i żywności 
(w tym butelki po 
olejach)

• szklane opakowania po 
kosmetykach

SZKŁO
Nie wrzucamy:

• ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów

• szkła żaroodpornego
• monitorów
• termometrów i strzykawek
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• refl ektorów
• opakowań po rozpuszczalnikach
• luster
• szyb okiennych

• opakowania z papieru, 
karton, tektura

• gazety i czasopisma
• katalogi, ulotki
• papier szkolny i biurowy
• zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• torby i worki papierowe

PAPIER
Nie wrzucamy:

• ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek higienicznych

• papieru lakierowanego 
i powlekanego folią

• papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego

• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po 

materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych oraz innych 

produktów higienicznych
• zatłuszczonych naczyń 

jednorazowych z papieru

• resztki warzyw i owoców 
(w tym obierki itp.)

• drobne gałęzie drzew 
i krzewów

• skoszona trawa i liście
• trociny
• drobne 

niezaimpregnowane 
drewno

• resztki jedzenia
• zwiędłe kwiaty

BIO
Nie wrzucamy:

• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu węglowego
• drewna impregnowanego lub 

malowanego
• płyt wiórowych, płyt MDF
• ziemi, doniczek i kamieni

• Popiół z palenisk 
domowych

POPIÓŁ
Wrzucamy tylko popiół

Brak segregacji odpadów stwierdzony podczas odbioru odpadów
będzie skutkował podwyższeniem opłaty za wywóz odpadów

Bezpłatna Gazeta Miejska Lędziny
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WSPOMNIENIE O KLEMENSIE 
ŚCIERSKIM
1 listopada 2018 r. zmarł Kle-
mens Ścierski – Zasłużony Oby-
watel Miasta Lędziny. Jego po-
grzeb odbył się 8 listopada 2018 
r. o godzinie 11.00 w Kościele 
pw. Św. Anny w Lędzinach.

Był człowiekiem wielkiego serca 
i zawsze widział drugiego człowieka. 
Jego problemy, rozterki, ból i cierpie-
nie.

Wyznawał zasadę: „człowiek wart 
jest tyle, ile zrobi dla drugiego czło-
wieka”.
„Zawsze darzyłem ludzi ogromnym 
zaufaniem, sympatią, dzieliłem się 
wiedzą, kontaktami, chęcią po-
mocy, inspirowałem do działania, 
przewodziłem, zachęcałem, poma-
gałem, załatwiałem, ułatwiałem, 
wyciągałem rękę. Dodawałem sił, 
energii, nadziei i radości. Ludziom 
należy dać radość, satysfakcję, że 
razem zrobiliśmy coś wielkiego, 
mądrego, potrzebnego” - napisał.

Mimo wielu propozycji nigdy nie 
zamierzał zmieniać miejsca zamiesz-
kania. Na Górkach się urodził i wy-
chował. Tutaj działał i żył. Uważał, że 
to ziemia jego przodków - rodziców 
i dziadków, a jego „miejsce na ziemi”.

Jego dewiza życiowa: Być użytecz-
nym, to pomagać i służyć innym”.

Klemens Ścierski urodzony 8 listo-
pada 1939 w Lędzinach. Wieloletni 
dyrektor Elektrowni „Łaziska”. W 
latach 1993-1997 poseł na Sejm RP. 
Od marca 1995 do grudnia 1996 Mi-
nister Przemysłu i Handlu w rządach 
Józefa Oleksego i Włodzimierza Ci-
moszewicza. Wtenczas inicjował pro-
cesy i zjawiska gospodarcze, które 
zapewniły Polsce dynamiczny rozwój 
i spektakularny wzrost gospodarczy. 

Od 2004-2005 senator RP. Doradca 
wicepremiera i ministra gospodarki 
Waldemara Pawlaka.
Niekwestionowany autorytet w ener-
getyce oraz ceniony menedżer w śro-
dowiskach gospodarczych. W 1995r. 
wprowadził energetykę polską do 
Unii Europejskiej przez połączenie 
polskiego systemu energetyczne-
go z systemem energetycznym UE. 
Współtwórca „Polityki energetycz-
nej Polski do 2010” i ustawy „Prawo 
energetyczne”. Twórca specjalnych 
stref ekonomicznych w Mielcu, Su-
wałkach i Katowicach /m.in. pod-
strefa tyska, podstrefa gliwicka/ 
oraz wielu inwestycji, m.in. Opel w 
Gliwicach, Isuzu i Delphi w Tychach. 
Założyciel wielu fi rm i fundacji. Wy-
nalazca i racjonalizator. Autor kilku-
set projektów wynalazczych, w tym 
ponad 60 patentów chronionych w 8 
krajach świata.
Zasiadał w licznych gremiach spra-
wujących opiekę nad dobrami kultu-
ry narodowej, np. w Radzie Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie. Przez wiele 
lat niósł pomoc placówkom służby 
zdrowia, szkolnictwu, domom dziecka 
i pomocy społecznej. 

27 FINAŁ WOŚP W LĘDZINACH

Imprezę otworzył koncert Orkie-
stry Dętej KWK Piast-Ziemowit Ruch 
„Ziemowit”, następnie na scenie zapre-
zentowały się przedszkolaki z Lędziń-
skich przedszkoli. Nie zabrakło także 
występów młodych artystów ze szkół 
podstawowych. Imprezę uświetnił tak-
że Kamil Skrzyniarz, zwycięzca I Edy-
cji Talent Show Lędziny oraz Krzysztof 
Szostek, który zaczarował salę swoim 
pokazem magii. Podczas Finału swo-
je koncerty zagrał także Zespół Zgon 
na Lekcji Chemii oraz Zespół Mantra. 
Swoim występem orkiestrę jak co roku 
wsparli uczniowie Powiatowego Ze-
społu Szkół w Lędzinach. Podsumowa-
niem 27 fi nału było tradycyjne świateł-
ko do nieba. Na terenie imprezy swoją 
pasję prezentowali także Modelarze 
z LOK, na auli można było zobaczyć 
także pokazowy lot samolotu wykona-
nego przez członków LOKu. Lędzińscy 
strażacy z OSP zaprezentowali pokaz 
pierwszej pomocy. W holu podczas 
trwania fi nału działał sklepik, w którym 
można było zakupić materiały ofi a-
rowane przez sponsorów. Uczniowie 
lędzińskich szkół i przedszkoli przy-

gotowali ponad 400 paczek, które 
otrzymywał każdy wspierający WOŚP 
w loterii fantowej. 

W tym roku graliśmy dla dzieci ma-
łych i bez focha na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
Dzięki Państwu Lędziny zasiliły WOŚP 
kwotą 24 681, 40 zł.

Serdeczne podziękowania należą 
się Tomaszowi Wybrańcowi - szefowi 
Sztabu WOŚP przy Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Mysłowicach, dzięki któremu 
w Lędzinach po raz kolejny mógł, pod 
mysłowickim sztabem, odbyć się fi nał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy. Dziękujemy również wszystkim, 
którzy pod kierownictwem Szymona 
Simonicza brali udział w przygotowa-
niu Lędzińskiego Finału WOŚP.

Bardzo dziękujemy za tak liczny 
udział i wsparcie. Pomaganie jest dzie-
cinne proste! 

Za nami 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Lędzinach za-
graliśmy już po raz 16. W tym roku ze względu na termomodernizację Urzę-
du Miasta w Lędzinach. Finał orkiestry odbył się w Auli Powiatowego Ze-
społu Szkół w Lędzinach. 

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY LĘDZIN ODWIEDZILI URZĄD MIASTA
Do niezwykłego spotkania doszło w czwar-
tek 7 lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta 
w  Lędzinach. Do Urzędu trafi li bowiem naj-
młodsi mieszkańcy Lędzin urodzeni w stycz-
niu 2019 r. 

Na spotkaniu  siedmioro milusińskich wraz 
z rodzicami  i rodzeństwem powitała Burmistrz 
Miasta. Nasi najmłodsi mieszkańcy:  Nikodem, 
Zofi a, Zuzanna, Witold, Nina, Julia i Adam w 
Urzędzie miasta czuli się jak u siebie w domu. 
Podczas całego spotkania byli bardzo spokojni 
i jak to mają w zwyczaju, smacznie sobie spali. 
Warto wspomnieć, że Nikodem i Zofi a, urodzeni 
1 stycznia, byli pierwszymi dziećmi urodzonymi 
w  2019 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Ty-
chach. Dzielnie rozpoczęli ten rok witając swoich 
kolegów i koleżanki. 

Na spotkaniu nie zabrakło rodzinnej atmosfe-
ry, wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń 
w opiece nad dziećmi. Wszystkim rodzicom gra-
tulujemy tak uroczych pociech oraz dziękujemy 
za przybycie i mile spędzony czas w tak wspa-
niałym towarzystwie.  A najmłodszym życzymy 
dużo zdrowia, jedzenia i spania, aby rośli zdrowo 
i dobrze czuli się w naszym mieście. 

Witamy was w Lędzinach!
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FERIE ZIMOWE W LĘDZINACHFERIE ZIMOWE W LĘDZINACH
„ZDROWA ZIMA 2019” 9 LUTY - 24 LUTY 2019„ZDROWA ZIMA 2019” 9 LUTY - 24 LUTY 2019

FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINYFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINY

Kolejne ferie zimowe przed nami. Tak jak w poprzednim roku Gmina Lędziny przedstawia oferty skierowane do dzieci, które w czasie ferii pozostaną w Lędzinach:  

• Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”   • Miejskiego Ośrodka Kultury    • Miejskiej Biblioteki Publicznej   • Miejskiego Klubu Sportowego

 Miejska Biblioteka Publiczna

12.02.2019 (wtorek) godz. 1000-1200

Biżuteria”– wykonywanie ozdób z różnych materiałów, m.in. fi lcu, ma-
karonu.
14.02.2019 (czwartek) godz. 1000-1200

Gry i zabawy walentynkowe połączone z konkursem plastycznym na 
najpiękniejszą kartką walentynkową.
15.02.2019 (piątek) godz. 1000-1200

,,Abstrakcje gąbką malowane”– zajęcia plastyczne.
19.02.2019 (wtorek) godz. 1000-1200

„Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia literacko-plastyczne. Po wy-
słuchaniu krótkich opowiadań o tematyce zimowej, dzieci wykonują 
ilustrację do jednej z bajek.
21.02.2019 (czwartek) godz. 1000-1200

,,Wagony pełne atrakcji z zimowych wakacji”– wspólne tworzenie 
plastycznej wersji lokomotywy, której wagony mieszczą najpiękniejsze 
wspomnienia z zimowego wypoczynku.
22.02.2019 (piątek) godz. 1000-1200

Wykonanie masek i strojów karnawałowych połączone z zabawą ta-
neczną.

11.02.2019 (poniedziałek) 
godz. 1000 – 1200 Plac Farski Przedstawienie dla dzieci „Wyczaruj mi baj-
kę” 
godz. 1100 – 1300 s.20 – Rękodzieło – Domki

12.02.2019 (wtorek)
godz. 1000 – 1200 s.20 i s.21 | Warsztaty-Filcowe zajączki | Gimnastyka
godz. 1100 – 1300 s.1 | Rękodzieło – Domki

13.02.2019 (środa)
godz. 1000 – 1200 Kartki Walentynkowe s.1 | Eksperymenty z doświad-
czalnią s.14

14.02.2019 (czwartek)
godz. 1000 – 1200 Walentynkowa Szkoła Magii s.14 | Zajęcia Hip Hop 
z Dariuszem Krylą s.21

15.02.2019 (piątek)
godz. 830 – 1230 Wycieczka do OH Kino „Jak wytresować smoka 3”
godz. 1500 – 1700 s.1 Biżuteria szklana

18.02.2019 (poniedziałek)
godz. 900 – 1300 Wyjazd do kręgielni

19.02.2019 (wtorek)
godz. 1000 – 1200 s.20 Warsztaty rękodzieło – Tulipany | Gimnastyka s. 21
godz. 1200 – 1330 s.1 Skarpetowe Bałwanki

20.02.2019 (środa)
godz. 1000 – 1200 s.1 oraz s.2 Warsztaty „Podusie – milusie” 
            | Warsztaty „Szklane lampiony”
godz. 1200 – 1330 s.1 Warsztaty Ebru

21.02.2019 (czwartek)
godz. 830 – 1230 Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

22.02.2019 (piątek)
godz. 1000 – 1200 s.21 Zabawa Karnawałowa 
godz. 1500 – 1700 s.1 Pudełka z mozaiki szklanej.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach


