
W sobotę 17 grudnia 2022 r.  
w Ochotniczej Straży Pożarnej przy  
ul. Kontnego odbyło się uroczyste prze-
kazanie oraz poświęcenie ciężkiego sa-
mochodu pożarniczego Volvo FMX 4x4 
GCBA 5/32. 

Koszt zakupu nowego samochodu to 1 450 
000,00 zł. Inwestycja ta była możliwa dzięki 
środkom pochodzącym z Budżetu Miasta Lę-
dziny – w wysokości 900 000,00 zł, środkom 
przekazanych przez Marszałka Województwa 
Śląskiego – w wysokości 50 000,00 zł oraz 
środkom otrzymanym z Komendy Głównej 
Państwowej Straży pożarnej – wysokości  
500 000,00 zł. 
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UROCZYSTE WMUROWANIE KAPSUŁY CZASU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2UROCZYSTE WMUROWANIE KAPSUŁY CZASU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 70 LAT KOPALNI ZIEMOWIT70 LAT KOPALNI ZIEMOWIT

NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY 
W OSP LĘDZINY – UROCZYSTE PRZEKAZANIEW OSP LĘDZINY – UROCZYSTE PRZEKAZANIE

21 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Lę-
dzinach, odbyła się niezwykła uroczystość wmuro-
wania kapsuły czasu, mająca na celu upamiętnienie 
rozbudowy szkoły. 

Pragniemy przypomnieć, że zadanie składa się  
z budowy 6 oddziałowego przedszkola wraz z kuchnią  
i świetlicą oraz łącznika między budynkami szkoły. Pla-
nowane zakończenie inwestycji to listopad 2023 r.
Koszt inwestycji to około 13 mln zł, na co składa się:
•koszt dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: 8,5 mln zł;
•koszt dofinansowania z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych: 3 087 390,00 zł
•wkład własny Gminy: 1 387 456,49 zł.

3 grudnia w Cechowni Kopalni Ru-
chu Ziemowit przy KWK Piast-Zie-
mowit odbyła uroczystość związana 
z obchodami 70-lecia istnienia ko-
palni.

Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Ziemowit” rozpoczęła wydobycie  
w przeddzień górniczego  święta -  
3 grudnia 1952 roku. 

Na zdjęciu od lewej Michał Wójcik - Minister - Członek rady 
Ministrów, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP - st. bryg. Rafał Świerczek

Na zdjęciu od prawej Minister Paweł Jabłoński, Burmistrz 
Miasta Lędziny Krystyna Wróbel, Dyrektor SP2 Karolina Żołna Ksiądz Michał Harnasz wraz ze społecznością szkolną Występ dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach
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Gmina Lędziny zakończyła inwesty-
cję zrealizowaną w ramach Marszał-
kowskiego Programu bezpieczeństwa 
na drogach województwa śląskiego.

Gmina Lędziny po uzyskaniu infor-
macji o konkursie ogłoszonym przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego, mając na uwadze zdarze-
nia drogowe, jakie miały miejsce na  
ul. Hołdunowskiej wystąpiła z inicja-

tywą udziału w przedmiotowym kon-
kursie.

Zastosowane rozwiązania z pewno-
ścią znacząco przyczynią się do pod-
niesienia bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym oraz pomogą wyeliminować 
potencjalnie niebezpieczne sytuacje 
związane z ruchem pieszych.

Doświetlenia przejść dla pieszych 
oraz budowa sygnalizacji została sfi-
nansowana ze środków własnych gmi-

ny w wysokości  58 700 00,00 zł, środ-
ków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w wysokości 89 250,00 zł 
oraz Powiatu Bieruńsko – Lędzińskie-
go w wysokości 55 000,00 zł

Wykonawcą inwestycji było Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlowe „Pa-
lian” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. 

Łączna kwota inwestycji wynosi: 
202 950,00 zł

BO – RADOSNA INTEGRACJA – DOPOSAŻENIE PLACU BO – RADOSNA INTEGRACJA – DOPOSAŻENIE PLACU 
ZABAW MP2 W LĘDZINACH (UL. HOŁDUNOWSKA)ZABAW MP2 W LĘDZINACH (UL. HOŁDUNOWSKA)

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 

4 W LĘDZINACH NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE4 W LĘDZINACH NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

ZABUDOWA SYSTEMU ODNAWIALNYCH ZABUDOWA SYSTEMU ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACHSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH PUBLICZNYCH – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH PUBLICZNYCH – 
OŚWIETLENIE NA 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH WYKONANEOŚWIETLENIE NA 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH WYKONANE

BO – ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA BO – ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA 
PLACU ZABAW W GOŁAWCU ORAZ BUDOWA BOISKA PLACU ZABAW W GOŁAWCU ORAZ BUDOWA BOISKA 

DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (UL. GOŁAWIECKA)DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (UL. GOŁAWIECKA)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 2943/159 ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 2943/159 
PRZY UL. GWARKÓW PRZY UL. GWARKÓW 

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SP3WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SP3

BO – BUDOWA OGRODZENIA ORAZ WIAT BO – BUDOWA OGRODZENIA ORAZ WIAT 
REZERWOWYCH BOISKA TRENINGOWEGO REZERWOWYCH BOISKA TRENINGOWEGO 
PRZY MKS LĘDZINY (UL. STADIONOWA)PRZY MKS LĘDZINY (UL. STADIONOWA)

PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWCÓW  - 2 ETAP – PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWCÓW  - 2 ETAP – 
INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJIINWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGOBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
 UL. MURCKOWSKA UL. MURCKOWSKA

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY 
UL. BOTANICZNEJ OSIEDLE GWARKÓW, UL. BOTANICZNEJ OSIEDLE GWARKÓW, 

PROJEKT I WYKONANIEPROJEKT I WYKONANIE

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
W LĘDZINACH- INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJIW LĘDZINACH- INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

MODERNIZACJA STADIONU MKS LĘDZINYMODERNIZACJA STADIONU MKS LĘDZINY

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - KUCHNIA W SZKOLE „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - KUCHNIA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 1 JUŻ OTWARTAPODSTAWOWEJ NR 1 JUŻ OTWARTA

Zakończyły się prace związane z progra-
mem „Posiłek w Szkole i w domu” w SP1  
w Lędzinach. Program realizowany był 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. Kwota inwestycji wynosiła 
80 000,00 zł z czego 64 000,00 zł Gmina 
Lędziny otrzymała w ramach dofinansowa-
nia z programu Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej, natomiast wkład własny 
gminy wynosił 16 000,00 zł.

Łącznie oddano 2351 głosów, z czego:
Głosy oddane w formie papierowej 
– 1688. Głosy oddane w głosowaniu 

poprzez formularz internetowy – 663
Spośród wszystkich oddanych 2351 
głosów stwierdzono: Głosy ważne – 

2088. Głosy nieważne na podstawie 
§ 10 uchwały Rady Miasta Lędziny – 
263

25 października 2022 r. podczas se-
sji Rady Miasta przedstawiciele GLP 
przedstawili plany rozwoju swojej 
działalności na terenie Lędzin. Jest 
już rozpoznany potencjał inwestycyjny 
GLP Lędziny II – parku logistycznego 
trzykrotnie większego od istniejącego 
i obecnie rozbudowywanego.
Szacunkowo w GLP Park Lędziny po-
wstaje ok. 1000 miejsc pracy dla ma-
gazynierów, logistyków, pracowników 
lekkiej produkcji, inżynierów, admini-
stracji biurowej, informatyków, kon-
trolerów jakości, operatorów wózków 
widłowych. W parku GLP Lędziny II 
zatrudnienie znalazłoby kolejne 2000-

2500 osób. Szacunkowe pięcioletnie 
wpływy do budżetu Lędzin z tytułu 
podatków od nieruchomości mają wy-
nieść 18,3 mln zł.
Bardzo ważną informacją dla miesz-
kańców Lędzin, zwłaszcza ul. Zawiszy 
Czarnego, jest deklaracja GLP wybu-
dowania zasadniczej części łącznika 
pomiędzy ul. Lędzińską a ul. Zawiszy 
Czarnego. Planowana droga dojazdo-
wa do centrum pokrywa się bowiem 
z przebiegiem łącznika planowanego 
przez gminę. Dzięki pozyskaniu inwe-
stora prywatnego, gmina zaoszczędzi 
pieniądze podatników.

BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - WYNIKI GŁOSOWANIABUDŻET OBYWATELSKI 2023 - WYNIKI GŁOSOWANIA

PLANY BUDOWY GLP LĘDZINY II – KOLEJNA SZANSA NA BUDOWĘ PLANY BUDOWY GLP LĘDZINY II – KOLEJNA SZANSA NA BUDOWĘ 
ŁĄCZNIKA UL. LĘDZIŃSKA – UL. ZAWISZY CZARNEGOŁĄCZNIKA UL. LĘDZIŃSKA – UL. ZAWISZY CZARNEGO

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec
Projekt nr 1 pod nazwą „Rewitalizacja pracowni mate-
matyczno-informatycznej (ul. Goławiecka)” uzyskał 75 

poprawnych głosów.

Okręg nr 2 – Lędziny
Projekt nr 2 pod nazwą „Straż Pożarna Lędziny – Wyposażenie 
na miarę XXI w. (ul. Kontnego)” uzyskał 1043 poprawne głosy.

Okręg nr 3 – Hołdunów
Projekt nr 7 pod nazwą „Dog Park + Ogrodzenie Placu 

Zabaw (ul. Botaniczna)” uzyskał 206 poprawnych głosów.

W dniu 24.10.2022 r. zakończyły się prace komisji skrutacyjnej budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Po przeprowadzo-
nym liczeniu i weryfikacji głosów komisja stwierdziła, że następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów.
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SPRAWY MIASTASPRAWY MIASTA
RADA MIASTA LĘDZINY UCHWALIŁA BUDŻET NA ROK 2023RADA MIASTA LĘDZINY UCHWALIŁA BUDŻET NA ROK 2023

BURMISTRZ KRYSTYNA WRÓBEL ODPOWIADA NA KŁAMLIWE SUGESTIE ROZPOWSZECHNIANE BURMISTRZ KRYSTYNA WRÓBEL ODPOWIADA NA KŁAMLIWE SUGESTIE ROZPOWSZECHNIANE 
PRZEZ MEDIA KOJARZONE Z RADNYM POWIATOWYM MARKIEM SPYRĄPRZEZ MEDIA KOJARZONE Z RADNYM POWIATOWYM MARKIEM SPYRĄ

Kto w Lędzinach decyduje o osta-
tecznym kształcie budżetu?

Wbrew obiegowym opiniom to nie 
Burmistrz i Skarbnik Miasta decydu-
ją o ostatecznym kształcie budżetu. 
Rada Miasta może w propozycji bu-
dżetu przedstawionej przez Burmistrza 
Miasta pozmieniać wszystko, co tylko 
chce, pod warunkiem że nie narusza 
to prawa. Po raz kolejny ze swojego 
uprawnienia skorzystali radni rządzą-
cy Lędzinami skupieni wokół klubu 
„Wspólnie dla Lędzin”. 

Jakie zmiany w budżecie na rok 2023 
wprowadzili radni? 

Radni skupieni przy klubie „Wspól-
nie dla Lędzin” zabrali pieniądze zapla-
nowane na niezbędną i długo oczeki-
waną modernizację ORS „Centrum”, 
pomimo tego, że od dawna sami wy-
rażali zgodę na remonty tego obiektu, 
potwierdzając to w głosowaniach nad 
Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zabrali oni także pieniądze zaplano-
wane na dopłatę do ścieków związaną 
z planowaną podwyżką taryfy, na którą 
zgodę od „Wód Polskich” uzyskał PGK 
„Partner”.

Jak nad zmianami w budżecie miasta 
głosowali radni - przedstawiciele 
mieszkańców?

O zabraniu pieniędzy przeznaczo-
nych na modernizację ORS „Centrum” 
i dopłatę do ścieków dla mieszkańców 
zdecydowali radni: Maria Głos, Hubert 
Handy, Karol Kolny, Łukasz Kuczek, 
Elżbieta Ostrowska, Szymon Simonicz, 

Edward Urbańczyk, Anna Wysocka i 
Sebastian Zimnal.

Przeciwni temu rozwiązaniu byli 
radni: Bogusław Dzierżak, Tadeusz In-
gram, Tomasz Kostyra, Bogusław No-
ras, Bogumiła Stolecka i Paweł Wanot, 
którzy nie brali udziału w głosowa-
niu, od głosowania się wstrzymali lub 
wprost zagłosowali przeciwko.

Skąd radni rządzący Lędzinami mo-
gli zabrać pieniądze?

Radni rządzący Lędzinami nie sko-
rzystali z okazji i nie obniżyli swoich 
diet – które dwukrotnie podnieśli so-
bie podczas obecnej kadencji. Należy 
przypomnieć, że podwyżka diet wynosi 
około 250 tys. zł. Rocznie, z pieniędzy 
podatników, gmina musi wypłacić rad-
nym około 450 tys. zł. Radni ci wielo-
krotnie odrzucali wnioski pozostałych 
radnych i mieszkanki Lędzin o zmniej-
szenie swoich diet. Oczekiwanie było 
takie, aby zaoszczędzone w ten sposób 
pieniądze przeznaczyć na wsparcie 
lędzińskich stowarzyszeń sportowych. 
Ani tym, ani innym rozwiązaniem 
problemu finansowania lędzińskiego 
sportu, zgłaszanym na przykład przez 
radnego Pawła Wanota, radni skupieni 
przy klubie „Wspólnie dla Lędzin” nie 
byli zainteresowani. 

Pensji burmistrz Krystyny Wróbel 
nie da się obniżyć, bo Rada Miasta 
ustaliła ją na najniższym ustawowym 
poziomie. 

Czy skonstruowanie projektu bu-
dżetu na rok 2023 było łatwe?

To kolejny już rok, w którym bur-
mistrzom, prezydentom, wójtom i 
skarbnikom przyszło mierzyć się z 
konstruowaniem trudnych budżetów. O 
ile sytuacja finansowa każdego samo-
rządu jest inna, o tyle wiele wyzwań i 
problemów jest już wspólnych. Wspól-
na jest na przykład troska prezyden-
tów i burmistrzów jak pokryć bieżące 
wydatki dochodami bieżącymi. Jest to 
jeden z wielu wskaźników, które gmina 
musi spełnić, aby uzyskać pozytywną 
opinię RIO dla przygotowanego pro-
jektu budżetu.

Projekt budżetu Lędzin na rok 2023 
zawierał realne do osiągnięcia dochody 
oraz wydatki na poziomie zapewniają-
cym bezpieczne i oszczędne funkcjo-
nowanie jednostek organizacyjnych z 
jednej strony i zapewniające finanso-
wanie kontynuowanych przedsięwzięć 
z drugiej.

Jakie najważniejsze wskaźniki cha-
rakteryzują budżet Lędzin na rok 
2023?

Na 2023 rok założono dochody i 
przychody Lędzin w wysokości 90,3 
mln zł oraz wydatki i rozchody w takiej 
samej wysokości. Budżet Lędzin się 
bilansuje i nie ma potrzeby zaciągania 
kredytów. 20,1 mln zł jest przeznaczone 
na zadania majątkowe czyli szeroko ro-
zumiane inwestycje, a 2,5 mln zł posłu-
ży do dalszego zmniejszenia zadłużenia 
gminy.

Warto podkreślić, że z kwoty 20,1 
mln zł, która obejmuje wydatki na in-
westycje i zakupy inwestycyjne, aż 15,4 

mln zł pochodzi z pozyskanych środ-
ków zewnętrznych – z Programu Inwe-
stycji Strategicznych „Polski Ład” oraz 
ze środków Unii Europejskiej.

Jak zmniejszy się zadłużenie Lędzin 
na koniec 2023 r?

Kolejny już rok spadnie zadłużenie 
Lędzin. Planowana na dzień 1.01.2023 r. 
kwota długu w wysokości 13,03 mln zł 
zostanie w roku 2023 zmniejszona do 
wysokości 10,50 mln. Ponadto gmina w 
roku 2023 nie planuje zaciągnięcia zo-
bowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 
i emisji obligacji. Warto przypomnieć, 
że w roku 2014, gdy obejmowałam 
funkcję burmistrza Lędzin, zadłużenie 
gminy kształtowało się na poziomie 
około 20,4 mln zł. Racjonalne gospo-
darowanie środkami publicznymi przez 
ostatnie 8 lat, pozwoliło zrealizować 
wiele inwestycji oczekiwanych przez 
mieszkańców i zmniejszyć  w tym cza-
sie zadłużenie gminy o prawie 50%.

Jaką opinię wystawili projektowi 
budżetu Lędzin na rok 2023 eksper-
ci z RIO w Katowicach?  

Praca Burmistrza Miasta, Skarbnika 
Miasta i pracowników odpowiedzial-
nych za finanse w Urzędzie Miasta i 
miejskich instytucjach została doce-
niona przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Katowicach. Ta instytucja 
kontrolna w swojej uchwale z dnia 5 
grudnia 2022r. wydała pozytywną opi-
nię o przedłożonym przez Burmistrza 
Miasta Lędziny projekcie uchwały bu-
dżetowej na 2023 r. RIO nie miało do 

tego projektu uwag i zastrzeżeń.
Po dogłębnej analizie przesłanych 

materiałów eksperci z RIO stwierdzili, 
że budżet Lędzin na rok 2023 został 
opracowany zgodnie z Ustawą o finan-
sach publicznych.

Zaplanowane dochody i wydatki 
oraz przychody i rozchody zostały za-
planowane w odpowiedniej szczegóło-
wości a projekt budżetu był zrówno-
ważony. Sam dokument był kompletny, 
obejmował wymagane załączniki, sto-
sowne uzasadnienia oraz wymagane 
materiały informacyjne. 

Czy projekt budżetu zmieniony 
przez radnych skupionych przy klu-
bie „Wspólnie dla Lędzin” będzie 
teraz realizowany?

Budżetem na rok 2023 zmienionym 
przez radnych rządzących Lędzinami 
ponownie zajmą się eksperci z Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach. Czy znów okaże się, że radni 
ci zmiany wprowadzili z naruszeniem 
prawa? Okaże się już wkrótce.

Krystyna Wróbel

W odniesieniu do anonimowych 
oświadczeń i artykułów opublikowa-
nych w różnych mediach w tym koja-
rzonych z radnym powiatowym Mar-
kiem Spyrą, pragniemy poinformować, 
że wszystkie informacje podane na 
stronie internetowej Lędzin 12 grudnia 
2022 r. są prawdziwe.

Gmina Lędziny 9 grudnia 2022r. uru-
chomiła preferencyjną sprzedaż węgla 
dla mieszkańców naszego miasta.

Prawdziwa jest podana informacja, 
że gmina zamówiła w PGG S.A. 567 
ton węgla. Prawdą jest także, że gmi-
na z zamówionych 567 ton otrzymała 
jedynie 108 ton.

Zgodnie z podpisaną umową z PGG 
S.A. na dostawę węgla Gmina wstęp-
nie zapotrzebowała  orientacyjną ilość 
węgla wynikającą z liczby złożonych w 
tym czasie wniosków tj. 108 ton. Rze-
czywista ilość węgla wynikać miała z 
zawieranych przez strony umowy za-
mówień.

W dniach 1 i 5 grudnia 2022 r. ma-
ilowo wysłane zostały do PGG S.A. 
dodatkowe zamówienia, tak że łączna 
ilość zamówionego węgla wnosiła 567 
ton, z czego Gmina otrzymała jedynie 
pierwotnie przyznane w ofercie 108 
ton.

Prawdziwa jest także informacja, że 
w związku ze znaczną ilością składnych 

przez mieszkańców wniosków o zakup 
węgla, w dniu 12 grudnia 2022 r. Lędzi-
ny wystąpiły do PGG S.A. z oficjalnym 
pismem o dodatkowy przydział węgla 
w ilości 297 ton. Do dnia dzisiejszego 
do Urzędu Miasta nie wpłynęła odpo-
wiedź na ten wniosek.

Równocześnie informujemy, że por-
tal internetowy cieplo.gov.pl, nie jest 
wiarygodnym źródłem informacji na 
temat zamówień na węgiel składa-
nych przez gminy, ponieważ jest ona 
nieaktywna i nie można aktualizować 
wprowadzonych tam danych, a ponad-
to PGG S.A. życzy sobie pisemnego 
składania zapotrzebowania na węgiel. 
Takie pisma gmina składała i te dane są 
wiarygodne.

Jakie informacje o zasadach sprze-
daży węgla w roku 2022 wpłynęły 
do Urzędu Miasta oficjalnym kana-

łem z PGG S.A.?
W informacji mailowej przekazanej 

19 grudnia 2022 r. przez dystrybucję 
PGG S.A., czytamy „aktualnie pod-
mioty wprowadzające oraz MAP kon-
centrują się przede wszystkim na tym, 
by jak najszybciej wszystkie gminy 
otrzymały co najmniej pierwszy trans-
port węgla. Kolejne dostawy realizo-
wane będą sukcesywnie realizowane w 
uzgodnieniu z samorządami.” 

Z tego wniosek, że Gmina Lędziny, 

tak jak inne gminy w Polsce, otrzymała 
pierwszy transport węgla – 108 ton i 
zgodnie ze strategią wdrażaną przez 
PGG S.A. uzgadnia „kolejne dostawy, 
które będą sukcesywnie realizowa-
ne”. Dlaczego więc media kojarzone z 
radnym powiatowym Markiem Spyrą, 
robią aferę z tego, że gmina Lędziny 
dostosowuje się do procedur sprzeda-
ży węgla ustalonych przez PGG S.A.? 

A co z zapotrzebowania  
na węgiel na rok 2023?

 W mailu wysłanym 19 grudnia br. z 
PGG S.A. czytamy: „prosimy o podanie 
zapotrzebowania na węgiel w rozbiciu 
na sortymenty grube (kostka, orzech), 
oraz średnie (groszki, ekogroszki) w 
okresie od 01.01.2023 – 30.04.2023, w 
układzie podobnym jak składali Pań-
stwo na platformie cieplo.gov.pl.

Zapotrzebowanie prosimy podać 
do jutra tj. 20.12.2022r. do godz. 12:00. 
Termin ten został przez pracowników 
gminy dochowany.” 

Jak do strategii dostarczania węgla 
samorządom podchodzą przedsta-
wiciele Rządu RP i zarządu PGG 

S.A.?
Na stronie PGG S.A. znaleźć można 

wypowiedź Karola Rabendy - wice-
ministra aktywów państwowych, który 
notabene 19 grudnia 2022 r. podczas 

briefingu poświęconego preferencyjnej 
sprzedaży węgla opałowego dla miesz-
kańców gmin powiedział tak: „Staramy 
się zapewnić pierwszą dostawę jak naj-
szybciej do wszystkich gmin, dlatego 
ci, którzy już otrzymali węgiel, muszą w 
tej chwili trochę niestety poczekać na 
kolejne dostawy.”

Natomiast uczestniczący w tym 
briefingu Tomasz Rogala, prezes PGG 
S.A. powiedział, „że jeśli ktokolwiek 
nie zdoła odebrać węgla do końca tego 
roku, w spółce generowane są aneksy 
do umów z realizacją na przyszły rok.”

Kiedy burmistrz Krystyna Wró-
bel wystąpiła do zarządu PGG 

S.A. z wnioskiem o umożliwienie 
mieszkańcom Lędzin zakupu węgla 

z PGG S.A. na preferencyjnych 
warunkach?

Już dnia 17 października 2022 r, - 
zanim weszły w życie przepisy usta-
wy o preferencyjnym zakupie węgla,  
burmistrz Krystyna Wróbel złożyła 
wniosek do zarządu PGG S.A. o umoż-
liwienie mieszkańcom Lędzin zakupu 
węgla z PGG S.A. na preferencyjnych 
warunkach. 

Burmistrz Krystyna Wróbel zadekla-
rowała, że gmina jest otwarta na wszel-
kie propozycje, które będą służyły 
poprawie dostępności węgla dla tych 

mieszkańców Lędzin, którzy w Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB), jako źródło ogrzewania 
wskazali piece węglowe. Poprosiła tak-
że o potraktowanie wniosku jako pilne-
go, aby rozwiązanie satysfakcjonujące 
dla mieszkańców Lędzin opalających 
domy węglem zostało wypracowane 
jak najszybciej. Pismo to zostało także 
wysłane do posłów z terenu Śląska.

Niestety do dnia dzisiejszego (minę-
ły 2 miesiące) Zarząd PGG S.A. na ten 
wniosek burmistrz Krystyny Wróbel 
nie odpowiedział, choć podobno był 
on dyskutowany. Oskarżanie Burmistrz 
Miasta Lędziny, a pośrednio innych 
włodarzy z terenu Powiatu Bieruńsko-
-Lędzińskiego, że nie „załatwili” oni 
sprzedaży węgla tak jak Mysłowice 
(czy Czechowice-Dziedzice) świadczy 
o kompletnym braku znajomości tema-
tu przez autora artykułu oraz o jego 
czysto politycznym a nie merytorycz-
nym charakterze.

Marcjanna Mądry
Zastępca Naczelnika Wydział Go-

spodarki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

MIESZKAŃCY PYTAJĄ – BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY KRYSTYNA WRÓBEL ODPOWIADA
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BIESIADA GÓRNICZO - MIKOŁAJKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4BIESIADA GÓRNICZO - MIKOŁAJKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

IX EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY – „ROK IX EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY – „ROK 
WIELKICH POLAKÓW”. ROK BALLAD I ROMANSÓW”WIELKICH POLAKÓW”. ROK BALLAD I ROMANSÓW”

WIZYTA NA ŁOTWIE W RAMACH WIZYTA NA ŁOTWIE W RAMACH 
PROJEKTU ERASMUS+PROJEKTU ERASMUS+

NAUCZYCIELE UHONOROWANI NAGRODĄ BURMISTRZA MIASTANAUCZYCIELE UHONOROWANI NAGRODĄ BURMISTRZA MIASTA

W szkole podstawowej nr 4 w Lę-
dzinach po długiej przerwie spotkali 
się na biesiadzie górniczo-mikołajowej. 
Szkoła powróciła do tradycyjnych spo-
tkań wielopokoleniowych w rodzinnym 
gronie.

WYDARZENIA W MIEŚCIEWYDARZENIA W MIEŚCIE

W niedzielę 4 grudnia 2022 r. dyrek-
cja wraz z pracownikami i rodzicami 
Miejskiego Przedszkola nr 1 zorgani-
zowała po raz drugi akcję świąteczną,  

na której zebrali się MotoMikołaje, 
żeby obdarować dzieci prezentami. 
Wszystkie prezenty dla dzieci zostały 
rozwiezione przy asyście wielu Mo-
toMikołajek i MotoMikołajów. Prze-
jeżdżająca przez miasto mikołajowa 
delegacja prezentowała się cudownie  
i wywoływała uśmiech nie tylko na 
twarzach dzieci, ale i dorosłych.

Od 6 do 11 listopada, w Targale dzielnicy miasta Ventspils na 
Łotwie, miała miejsce kolejna wizyta z serii spotkań partner-
skich szkół uczestniczących w programie Erasmus + pt. „Be 
creative be innovative” („Bądź kreatywny, bądź innowacyjny”).

W wyjeździe wzięły udział cztery uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej z O.I. nr 1 w Lędzinach.

MOTOMIKOŁAJE NA LĘDZIŃSKICH DROGACHMOTOMIKOŁAJE NA LĘDZIŃSKICH DROGACH

15 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach odbyła 
się IX Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy – „Rok Wielkich Po-
laków”. Rok Ballad i Romansów”. W konkursie wzięło udział 6 szkół 
z Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Konkurs dotyczył znajomości 
„Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza oraz II cz. Dziadów. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz 
Miasta Lędziny nagrodziła pedagogów  z naszej 
gminy. Na spotkanie, z wyróżnionymi nauczy-
cielami odbyło się 13 października. Burmistrz 
złożyła podziękowania oraz gratulacje dla pe-
dagogów za wysiłek, który włożyli w pracę  
z dziećmi.

Nagrody za szczególne osiągnięcia dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuńcze, za wkład  
w kształtowanie postaw młodych ludzi, za pod-
noszenie jakości pracy własnej i pracy szkoły 
otrzymali: Anna Truty, Przemysław Czerniak, 
Joanna Gluch, Karolina Żołna, Marta Poprawska 
Rak, Olga Kolny, Maria Horst, Joanna Chowaniec, 
Beata Szandar, Edyta Szmitka, Joanna Popiela, 
Katarzyna Simka, Anna Misiak, Alicja Jaworska.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURYSPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY

MIKOŁAJ W LĘDZIŃSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACHMIKOŁAJ W LĘDZIŃSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

We wtorek 6 grudnia br. do Miejskiego Ośrodka Kultury przyjechał niezwykły gość - Św. Mikołaj wraz ze swoim elfem żeby przekazać dzieciom prezenty. Na Mikołaja, jak i na wszystkie dzieci czekała masa 
smakołyków na stołach. Nie zabrakło także malowania twarzy, wspólnych zdjęć z uśmiechniętym mikołajem i grupowej zabawy w rodzinnej atmosferze. 

Miejskie Przedszkole nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4

Miejskie Przedszkole nr 2 Miejskie Przedszkole nr 3

BARBÓRKOWE SPOTKANIE W MP3BARBÓRKOWE SPOTKANIE W MP3
W poniedziałek 5 grudnia br. w Miej-
skim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach 
odbyło się barbórkowe spotkanie. Na 
spotkaniu pojawili się górnicy – oj-
cowie i dziadkowie przedszkolaków  
z grupy „Żabki”.

KONKURS „MY SZKOLNIOKI, MY ŚLONZOKI”KONKURS „MY SZKOLNIOKI, MY ŚLONZOKI”

KREATYWKOWE SPOTKANIE KREATYWKOWE SPOTKANIE 
INTEGRACYJNE W MOKUINTEGRACYJNE W MOKU

26 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury uczestnicy zajęć po-
południowych „Kreatywka” zaprezentowali swoje dzieła i filmy podsumo-
wujące swoją działalność.

Zajęcia finansowane są ze środków Gminy Lędziny w ramach tzw. „al-
koholówki”.

W środę 21 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej z O.I. nr 1 w Lędzinach od-
było się podsumowanie konkursu regionalnego „My Szkolnioki, My Ślonzoki”. 
Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Miasta Lędziny.
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WYDARZENIA W MIEŚCIEWYDARZENIA W MIEŚCIE
SPOTKANIA Z JUBILATAMI W 2022 ROKUSPOTKANIA Z JUBILATAMI W 2022 ROKU

25 LAT LĘDZIŃSKICH SENIORÓW25 LAT LĘDZIŃSKICH SENIORÓW

BARBÓRKA Z SENIORAMIBARBÓRKA Z SENIORAMI

SPOTKANIA SENIORÓW NA PLACU FARSKIMSPOTKANIA SENIORÓW NA PLACU FARSKIM

Spotkanie z Jubilatami w dniu 23 listopada 2022 r. Spotkanie z Jubilatami w dniu 12 grudnia 2022 r.

Wyjątkowy bal seniora odbył się w tym roku. Lędziński klub seniora świętował 25 lat działalności, to wyjątkowa 
rocznica nie tylko dla Klubu Aktywności Seniora, ale także dla jej kierownika – Danuty Karkoszki, która jest z senio-
rami od samego początku. Tradycyjne coroczne spotkania na stałe wpisały się w kalendarium lędzińskich wydarzeń

13 grudnia 2022 r. na spotkaniu 
Barbórkowo-Mikołajowym spotkali 
się seniorzy z lędzińskiego Klubu Se-
niora. Na spotkaniu pojawił się oczy-
wiście św. Mikołaj oraz górnik, który 
opowiedział seniorom o tradycjach 
związanych z barbórką, o mundurze 
górniczym, a także o pracy pod ziemią. 
W sali Miejskiego Ośrodka Kultury 

obecni byli także lędzińscy pszczelarze 
- Edmund Bryjok i Stanisław Brzeskot, 
którzy opowiedzieli o funkcjonują-
cej w Lędzinach Pasiece Edukacyjnej 
„Pod Strzyżówką”, a także o tym, który 
miód jest najlepszy. Nie zabrakło tak-
że wspólnego śpiewania przy muzyce  
z akordeonu. Rozbrzmiały dźwięki gór-
niczych przyśpiewek oraz tradycyjne 
biesiadne piosenki. 

W poniedziałek 21 listopada odbyło 
się wspólne biesiadowanie Seniorów 
na Placu Farskim. Lędzinianie spotka-
li się, aby razem świętować Andrzejki. 
Na stole nie zabrakło wielu potraw 
przygotowanych przez wszystkich 
przybyłych. Seniorzy na Placu Far-

skim spotykają się w poniedziałki  
w godzinach od 15:00 do 19:00. Każde 
spotkanie, również to andrzejkowe, jest 
świetną okazją do wspomnień i wielu 
opowieści. Aktualnie w poniedziałko-
wych spotkaniach uczestniczy około 
25 seniorów. 

Hildegarda Żelazna - 95 lat Gertruda Moskwa - 96 lat Jan Pająk - 90 lat

Maria Skutela - 90 latMaria Synowiec - 90 lat Emilia Łuszczek - 103 lata
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SPORT W MIEŚCIESPORT W MIEŚCIE

W dniu 23.11.2022 r. w Ośrodku 
Rekreacyjno - Sportowym „Cen-
trum” w Lędzinach odbyły się XXIII 
Mistrzostwa Miasta Ledziny Szkół  
o Puchar Burmistrz Miasta Ledziny. 
Organizatorami byli Urząd Miasta 
Ledziny oraz Klub Szachowy Górnik 
Lędziny reprezentowany przez Bo-
gusława Dzierżaka.

W turnieju chłopców zwyciężył 
Miłosz Czech, przed Szymonem Dłu-
gajczykiem i Kacprem Kamińskim. W 
turnieju dziewczyn zwyciężyła Milena 
Majda przed Mają Eichhorn, Victoria 
Rowntree.

W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lędzi-
nach.

XXIII MISTRZOSTWA MIASTA LEDZINY SZKÓŁ  XXIII MISTRZOSTWA MIASTA LEDZINY SZKÓŁ  
O PUCHAR BURMISTRZ MIASTA LEDZINYO PUCHAR BURMISTRZ MIASTA LEDZINY

Zakończyły się jesienne rozgrywki 
piłkarskie skrzatów oraz żaków, czyli 
zespołów, w których występują za-
wodnicy z roczników 2016 (i młodsi) 
oraz 2014 (i młodsi). Drużynę MKS-u 

Lędziny w cyklu zawodów organizo-
wanych przez Podokręg Tychy repre-
zentowały zespoły prowadzone przez 
trenerów Pawła Podleśnego oraz Ry-
szarda Wowro. 

JESIENNE ROZGRYWKI PIŁKARSKIE JESIENNE ROZGRYWKI PIŁKARSKIE 
SKRZATÓW I ŻAKÓW MKS ZAKOŃCZONESKRZATÓW I ŻAKÓW MKS ZAKOŃCZONE

Dotacje sportowe w ramach dodatkowego naboru środków zostały przyznane. Wnioski na dodatkowe środki złożyły  
4 podmioty. Kwota przeznaczona na dotacje w ramach dodatkowego naboru wynosiła 30 000 zł. 

DODATKOWE ŚRODKI W RAMACH DOTACJI SPORTOWYCH NA 2022 ROK PRZEKAZANEDODATKOWE ŚRODKI W RAMACH DOTACJI SPORTOWYCH NA 2022 ROK PRZEKAZANE

V WAGOWE MISTRZOSTWA V WAGOWE MISTRZOSTWA 
EUROPY WKBEUROPY WKB

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LĘDZIN W TENISA STOŁOWEGOMISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LĘDZIN W TENISA STOŁOWEGO

90-LECIE LĘDZIŃSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ90-LECIE LĘDZIŃSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W piątek 30 września br. swoje 90-lecie obchodziła lędzińska piłka noż-
na. Uroczystą mszę świętą w intencji byłych i obecnych działaczy, trenerów  
i zawodników odprawił w kościele parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej  
w Lędzinach jej proboszcz Krzysztof Sontag. Natomiast główne uroczysto-
ści tego wspaniałego jubileuszu odbyły się w Sali Tradycji KWK „Ziemo-
wit”. W spotkaniu przedstawicieli kilku pokoleń lędzińskiego sportu uczest-
niczyli także przedstawiciele władz PZPN, samorządowców oraz dyrekcji 
KWK „Ziemowit”.

Na zdjęciu od lewej: obecny prezes MKS Lędziny Kazimierz Rozmysłowski, nestor lędzińskiej piłki 
Augustyn Uszok, burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel, Wiceprezes PZPN Henryk Kula

fot. ŚZPN

12-13.11.2022 w Dębicy odbyły się V Wagowe Mistrzo-
stwa Europy Kyokushin Karate WKB, w których udział 
wzięło 620 zawodników z 17 krajów, w tym dwójka z KKK 
Spirit Jaworscy Dojo, Sensei Ola oraz Sensei Artur, którzy 
w dwudniowym turnieju w swoich kategoriach doszli do 
samego finału. Zawodnicy przywieźli do Lędzin podwójne 
Vice Mistrzostwo Europy.

W piątek 16 grudnia br. w Hali Ośrodka Rekre-
acyjno-Sportowego „Centrum” odbyły się Mi-
strzostwa Szkół Podstawowych Lędzin w Tenisa 
Stołowego. Uczniowie Lędzińskich podstawówek 
rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych.

W turnieju udział wzięło 26 dzieci. Zawodnicy 

otrzymali indywidualne nagrody w swoich kate-
goriach, wręczone zostały także puchary i dyplo-
my w klasyfikacji drużynowej. Pierwsze miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 4, drugie miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 2. Na trzecim miejscu upla-
sowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Lędzinach. 

DZIEWCZĘTA Z LĘDZIŃSKIEJ DZIEWCZĘTA Z LĘDZIŃSKIEJ 
JEDYNKI W FINALE JEDYNKI W FINALE 
SZTAFETOWYCH BIEGÓW SZTAFETOWYCH BIEGÓW 
PRZEŁAJOWYCHPRZEŁAJOWYCH

11 października 2022 r. drużyna 
ze SP1 w Lędzinach zajęła I miejsce  
w Rejonowych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w kategorii Szkoły Pod-
stawowe Dziewczęta – 2010 i młodsi, 
organizowanych przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Łaziskach 
Górnych, rywalizując z 11 drużynami 
szkół Rejonu.

Klub Szachowy „Górnik Lędziny – 
5 000,00 zł

Miejski Klub Sportowy „Lędziny” - 
11 000,00 zł

Klub Karate Kyokushin Spirit Jawor-
scy Dojo – 9 000,00 zł

Klub Tenisa Stołowego „Lędziny” -
5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 4Szkoła Podstawowa nr 3
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I PIERWSZOKLASISTĘPASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I PIERWSZOKLASISTĘ

Miejskie Przedszkole nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2

Oddziały Przedszkolne w SP2

Szkoła Podstawowa nr 3

Oddziały Przedszkolne w SP3

Szkoła Podstawowa nr 4

Oddziały Przedszkolne w SP4

Miejskie Przedszkole nr 2 Miejskie Przedszkole nr 3

WYDARZENIA W MIEŚCIEWYDARZENIA W MIEŚCIE

OBCHODY 11 LISTOPADA W LĘDZIŃSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACHOBCHODY 11 LISTOPADA W LĘDZIŃSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

MIEJSKIE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2022MIEJSKIE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2022

Miejskie Przedszkole nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4

Miejskie Przedszkole nr 2 Miejskie Przedszkole nr 3

W piątek 11 listopada br. od-
było się uroczyste złożenie kwia-
tów pod Pomnikiem Weteranów 
Powstań Śląskich w Lędzinach. 
W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele władz państwo-
wych, władze miasta, przed-
stawiciele władz powiatowych,  
a także dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawiciele 
miejskich jednostek oraz miesz-
kańcy naszego miasta. Uroczy-

stego charakteru dodała Orkiestra 
Dęta Ziemowit.

Następnie o godzinie 18:00  
w Sali Widowiskowej Piast odbył 
się koncert patriotyczny z okazji 
Narodowego Święta Niepodle-
głości oraz 100. Lecia przyłącze-
nia ziem Górnego Śląska do Polski.

Na Sali wystąpiła Orkiestra 
Dęta Ziemowit, Chór Akord oraz 
Zespół Folklorystyczny „Ściernia-
neczki”, które w podniosły sposób 
uświetniły uroczystość.
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNABEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Bezpłatne porady prawne udzielane 
są w poniedziałki w godzinach od 
14:30 do 16:30 w Urzędzie Miasta 
Lędziny (ul. Lędzińska 55) 

SZANOWNI MIESZKAŃCYSZANOWNI MIESZKAŃCY

ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Szczegółowych informacji na temat oferowanych 
nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, 
ul. Lędzińska 55, pokój 101 (I piętro), tel. 32/ 21 66 511 wew. 
136, 128, 120,  
e-mail: k.kopec@ledziny.pl.
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości dostępne 
są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce 
Aktualności/Nieruchomości/Przetargi na mienie komunalne.

SPRAWDŹ NA SPRAWDŹ NA 
WWW.LEDZINY.PLWWW.LEDZINY.PL

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ OGNIW „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ OGNIW 
FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH W GMINIE LĘDZINY”FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH W GMINIE LĘDZINY”

Szanowni Państwo, informujemy, 
że dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął 
do Urzędu Miasta Lędziny wyrok 
Krajowej Izby Odwoławczej w spra-
wie odwołania złożonego w ramach 
postępowania na realizację główne-
go zadania projektowego - montażu 
instalacji fotowoltaicznych w Pań-
stwa domach. Instytucja w wyroku 
podtrzymała stanowisko Gminy Lę-
dziny i oddaliła w całości wniesione 
odwołanie.

W związku z tym dnia 5 grudnia 
2022 r. Gmina Lędziny podpisała umo-
wę z firmą Erato S.A. zlokalizowaną  
przy ul. Fiołkowej 3, 52-200 Wyso-
ka. Wykonawca wstępnie przewiduje 
rozpoczęcie prac, kontaktowanie się  

z uczestnikami konkursu oraz realizację 
projektów w styczniu 2023 r. Po wyko-
naniu projektów Wykonawca przystąpi 
do realizacji montażu przewidzianych 
w projekcie instalacji fotowoltaicznych.

Dziękujemy za cierpliwość i wyro-
zumiałość oraz zapewniamy dołożenie 
wszelkich starań, aby procedury zosta-
ły sfinalizowane, a projekt był jak naj-
szybciej realizowany.

Przedsiębiorco pamiętaj!!!
Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1119 z późn. zm.) przed-
siębiorcy  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do 
złożenia w Urzędzie Miasta Lędziny do dnia 31 stycznia 2023 roku pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alko-
holowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta Lę-
dziny lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w trzech równych ratach  
w terminach do  31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowe-
go lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wydawanie węgla mieszkańcom, 
których wnioski zostały pozytywnie 
zweryfikowane, odbywać się będzie 
sukcesywnie, po uprzednim telefonicz-
nym powiadomieniu o możliwości jego 

odbioru oraz po dokonaniu wpłaty od-
powiednio w wysokości:

•1 680,00 zł za 1 tonę węgla 
(orzech lub groszek)
  na rachunek Urzędu Miasta Lędziny  
w ING Banku Śląskim nr:

96 1050 1070 1000 0090 8161 6303

 W tytule wpłaty należy wpisać imię 
i nazwisko oraz adres osoby, która zło-
żyła wniosek.

Istnieje możliwość zapłaty za węgiel 
bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta 
przy ul. Lędzińskiej 55 w Lędzinach.

Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek - Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Mieszkańcy mogą odebrać węgiel 
transportem własnym lub skorzystać  
z transportu firmy WĘGLOSPED.

Śląsk potrzebuje zastrzyków pienię-
dzy, by móc zmieniać swój krajobraz 
przemysłowy oraz gospodarczy - po-
wiedział premier Mateusz Morawiecki 
podczas spotkania "Fundusze Euro-
pejskie dla Śląska”. „To wielki, wspól-
ny triumf nie tylko Ślązaków, ale całej 
Polski, dzięki któremu będziemy mogli 
realizować wiele inwestycji pod flagą 
biało-czerwoną i ze wsparciem środ-
ków unijnych.” – dodaje premier.

Komisja Europejska zatwierdziła już 
wszystkie 16 Programów Regionalnych 
dla Polski na lata 2021-2027.

- Fundusze Europejskie dla Woje-
wództwa Śląskiego - to ponad 5 mld 

100 mln euro na transformację regionu.
- Środki z budżetu Programu dla 

województwa śląskiego oraz jeszcze 
większe środki z budżetu krajowego 
przyczynią się do szybszego rozwoju 
polskiej gospodarki. Dzięki temu po-
wstanie więcej nowych miejsc pracy.

PROGRAM DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOPROGRAM DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
7 grudnia w Zabrzu przedstawiony został Program dla Śląska. To ponad 5,1 
mld euro na rozwój Śląska i dodatkowe ponad 2 mld euro z Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. To negocjowany przez rząd i zatwierdzony przez 
Komisję Europejską potężny zastrzyk pieniędzy dla Śląska

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW LĘDZIN W ROKU 2022PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW LĘDZIN W ROKU 2022
 PO CENIE 1 680,00 BRUTTO ZA 1 TONĘ. PO CENIE 1 680,00 BRUTTO ZA 1 TONĘ.
Informujemy, że Gmina Lędziny w dniu 28 listopada 2022 r. zawarła umowę na dostawę węgla z Polską Grupą 
Górniczą S.A. Opał dostępny jest dla mieszkańców w składzie węglowym firmy WĘGLOSPED Karol Gwóźdź  
i Wspólnicy Spółka Jawna w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 287.

ODZIEŻ OCHRONNA DLA STRAŻAKÓW Z OSPODZIEŻ OCHRONNA DLA STRAŻAKÓW Z OSP

FERIE ZIMOWE - 16.01 – 29.01.2023FERIE ZIMOWE - 16.01 – 29.01.2023

Strażacy z lędzińskiej OSP pozy-
skali 12 000 zł na zakup 3 kompletów 
ubrań specjalnych, wykorzystywanych 
podczas akcji ratunkowych. Okazało 
się jednak, że potrzeba o około 600 
zł więcej. Podczas sesji, radny Paweł 
Wanot wystąpił więc do Rady Miasta 
z wnioskiem, aby dokonać przesunię-
cia tych pieniędzy z innego zadania. 
Niestety koalicja radnych rządzących 
Lędzinami na to przesunięcie się nie 
zgodziła.

Nie czekając na kolejną sesję bur-
mistrz Krystyna Wróbel wraz z rad-

nymi: Bogusławem Dzierżakiem, Tade-
uszem Ingramem, Tomaszem Kostyrą, 
Bogumiłą Stolecką i Pawłem Wanotem 
te brakujące pieniądze dołożyli.

Spotkanie strażaków z burmistrz 
Krystyną Wróbel i radnymi, którzy 
wsparli lędzińską OSP było nie tylko 
okazją do przekazania symboliczne-
go czeku i zapewnienia strażaków, że 
mogą już spokojnie dokonywać zakupu 
tej specjalistycznej odzieży ochronnej. 
Rozmawiano także o planach i potrze-
bach lędzińskiej OSP, które znajdują 
zrozumienie we władzach miasta.

Już od 16 stycznia ruszają ferie zimowe w mieście Lędziny, na które ser-
decznie zaprasza Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel.

Zaplanowane zajęcia sportowe odbywać się będą w budynku przy ul. Lę-
dzińskiej 14, a na dzieci i młodzież z Lędzin czekać będą atrakcje takie jak:

- Tor Wodny na krytej pływalni,
- Zajęcia z siatkówki, piłki nożnej i koszykówki na hali sportowej IV piętro,
- Zajęcia taneczne Breakdance i Hip-hop z Panem Dariuszem Krylą na sali 

lustrzanej V piętro,
- Zajęcia z tenisa stołowego na sali lustrzanej V piętro,
Ofertę wzbogacą także zajęcia prowadzone przez MOK i Bibliotekę. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Szczegóły 
dostępne będą na plakacie dostępnym we wszystkich placówkach Gminy Lę-
dziny oraz na stronie www.ledziny.pl.  

Wstęp dla dzieci i młodzieży możliwy jest po okazaniu legitymacji szkolnej 
lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.

UWAGA! Dla klientów indywidualnych basen czynny będzie w godzinach 
niezmienionych, wg. harmonogramu.


