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PROMESY WRĘCZONE
12 września 2019 roku w budynku Urzędu Miasta w Lędzinach Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski 
przekazał na ręce Burmistrza Miasta Lędziny symboliczny czek o wartości 540 256,50 zł . Środki fi nan-
sowe pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) i będą przeznaczone na dalsze prace związane 
z modernizacją naszej infrastruktury drogowej.
Promesy zostały wręczone też reprezentantom gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

“Moja wizyta związana jest z Fun-
duszem Dróg Samorządowych. (...) Ten 
Fundusz ma na celu znaczącą poprawę 
jakości infrastruktury drogowej (...) W 
całym funduszu znajdzie się kwota ok 6 
mld złotych, to są pieniądze historycz-
ne, ale one mają swoją wagę nie tylko 
wyrażoną w samej kwocie, ale przede 
wszystkim w celach i zadaniach jakie 
mają osiągnąć. Mają doprowadzić do 
takiego stanu, aby drogi gminne i po-
wiatowe był jak najbezpieczniejsze. 
Nowoczesne skrzyżowania, chodni-
ki, przejścia dla pieszych, instalacje 
świetlne, drogi rowerowe - to wszystko 
jest niezbędne do tego, żeby mieszkań-
cy mieli to przekonanie, że poruszają 
się po drogach dogodnych i bezpiecz-
nych.” - mówił Jarosław Wieczorek – 
Wojewoda Śląski.
Środki przekazane samorządom w ra-
mach FDS pozwolą na budowę, przebu-
dowę i remont dróg. Dzięki rządowemu 
wsparciu możliwe będzie zachowanie 
sieci drogowej we właściwym stanie 
i zapewnienie bezpieczeństwa korzy-
stającym z niej mieszkańcom. Dla wielu 
powiatów i gmin zbyt niskie dochody 
były dotychczas przeszkodą dla reali-
zacji koniecznych inwestycji.  Samorzą-
dy otrzymały na wsparcie nawet 80 % 
wartości realizowanych zadań. 

Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek 
i Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE 
TRAFI DO OSP W LĘDZINACH

W sobotę 14 września Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik od-
wiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Podczas spotkania 
Burmistrz Miasta oraz nasi Strażacy przedstawili stan wyposażenia Lędzińskie-
go OSP. Zaprezentowany również został sprzęt, który lędzińskie OSP otrzyma-
ło w poprzednim roku. Ponadto poruszone zostały tematy związane z planami i 
potrzebami Naszej jednostki. Wiceminister Wójcik przekazał także informacje o 
możliwości złożenia wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Spra-
wiedliwości, dzięki któremu straż może otrzymać dofi nansowanie na zakup nowo-
czesnego sprzętu. 

Czytaj dalej str. 5

OTWARCIE NOWYCH 
ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA

30 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie oddziałów 
Miejskiego Żłobka w Lędzinach. Budowa żłobka  została 
zrealizowana dzięki Rządowemu programowi Maluch+ dzięki 
któremu gmina otrzymała dofi nansowanie i mogła przystąpić 
do zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku 
przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby Miejskiego Żłobka w Lę-
dzinach”. Wartość inwestycji, to aż 905 340,54  zł. 

Czytaj dalej str. 3

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE TRAFI DO OSP NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE TRAFI DO OSP 
W LĘDZINACHW LĘDZINACH

6 października gościliśmy w Lędzinach Wiceministra Sprawiedliwości Mi-
chała Wójcika. Okazją do spotkania z lędzińskimi strażakami – ochotnika-
mi było przyznanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach, na wniosek 
Urzędu Miasta Lędziny, wsparcia z dwóch ministerstw. Prawie 50 000 zł 
nasza OSP otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości, a dodatkowe 5 000 zł 
z funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach 
„Programu 5000+”.

Na zdjęciu od lewej: Przewodnicząca Rady Miasta Maria Głos, Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel, 
Radny Bogusław Dzierżak, Naczelnik OSP w Lędzinach Mariusz Drob oraz Wiceminister Sprawiedli-

wości Michał Wójcik

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela
Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim 
nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty 
satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów w życiu 

zawodowym i prywatnym. Dziękujemy Państwu za trud 
i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie 

młodzieży szkolnej.
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WYDARZENIA W MIEŚCIEWYDARZENIA W MIEŚCIE
BUDOWA KANCELARII NADLEŚNICTWA KATOWICE W LĘDZINACH
W Lędzinach odbyły się konsultacje, w ramach których omawiana była koncepcja przeniesienia 
i utworzenia połączonych kancelarii leśnictw: Lędziny i Górki. Nowoczesny budynek służyć będzie nie tylko 
leśniczym, ale także mieszkańcom, w tym najmłodszym, dla których powstanie specjalna ścieżka edukacyjna.

Nadleśnictwo jest podstawową, 
samodzielną jednostką organizacyj-
ną Lasów Państwowych działającą na 
podstawie ustawy o lasach. Podlega 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, która prowadzi nadzór i koordy-
nuje działania na swoim terenie. Obec-
ne siedzibą dwóch lędzińskich leśnictw 
jest budynek przy ul. Lipowej 61 na 
Górkach.

„Przy ul. Irysowej planujemy inwe-
stycję związaną z budową kancelarii 

podwójnej leśnictw Górki i Lędziny. 
Będzie to kancelaria z ogrzewaniem 
gazowym, poczekalnią, łazienką dla 
oczekujących. Na terenie kancelarii 
powstanie też parking dla odwiedza-
jących nas mieszkańców. Będziemy tu 
również prowadzić sprzedaż detaliczną 
drewna. Na terenie obiektu znajdzie się 
również ścieżka edukacyjna. Myślę, że 
całość będzie się ładnie komponowała 
z drogą, która również zostanie wyre-
montowana, oraz z placem zabaw, któ-
ry powstał w ubiegłym roku.” – mówi 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice 
– Stanisław Jeziorański.

Nowa kancelaria pozwoli zapewnić 
standardy obsługi klientów, a Leśni-
czym da satysfakcję z reprezentowania 
Lasów Państwowych. Oprócz kancela-
rii wyremontowana zostanie także ul. 
Zamoście w ramach zadania zaplano-
wanego przez Powiat Bieruńsko-Lę-
dziński o nazwie „Remont ul. Zamoście 
w Lędzinach”, w którym uczestniczyć 
będzie poprzez dofi nansowanie Nad-
leśnictwo Katowice przy współpracy z 
Gminą Lędziny.

„Współpraca z jednostkami samo-
rządu terytorialnego, to ważna część 
naszej działalności. Z założenia do-
kładamy się do wszystkich projektów, 
które zakładają zwiększenie obciążeń 
wynikających z prowadzenia szlaków 
transportowych, które „wychodzą” z 
naszych terenów na drogi publiczne. 
Uważamy to również za swój obowią-
zek, jako że eksploatacja dróg zwią-
zana jest także z działalnością Lasów 
Państwowych. Zwiększenie nośności 
dróg gminnych czy powiatowych, a 
nawet wsparcie większych inwestycji, 
to dla nas ważne zadanie.” – tłumaczy 
Wioletta Koper-Staszowska – naczel-
nik Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Katowicach.
Poprawienie stanu technicznego 

drogi zwiększy jej żywotność i uspraw-
ni transport drewna, będzie również 
krokiem w stronę infrastrukturalnego 
rozwoju całej okolicy. Droga służąca 
mieszkańcom - grzybiarzom, rowe-
rzystom, spacerowiczom czy turystom, 

którzy dojeżdżają do terenów leśnych i 
wyruszają na „zwiedzanie lasu” będzie 
też stanowiła dojazd do wybudowane-
go w zeszłym roku placu zabaw, siłow-
ni i altany, a razem z kancelarią stworzy 
spójny kompleks edukacyjno-rekre-
acyjny dla całej rodziny.

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel, Nadleśniczy Stanisław Jeziorański, Naczel-
nik RDLP w Katowicach Wioletta Koper-Staszowska oraz Starosta Powiatu Bieruńsko-lędzińskiego 
Bernard Bednorz

WIELKA UCZTA SMAKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA - „ŻARCIOWOZY W LĘDZINACH”

Na specjalne zaproszenie Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika oraz Burmistrza Miasta Lędziny w ostatni weekend wakacji w naszym 
mieście zagościły „Restauracje na kołach”. I odbył się turniej siatkówki dziewcząt o puchar Wiceministra. 

Już chwilę po otwarciu na terenie 
Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego 
„Centrum” zebrało się wiele osób, któ-
re przyszły spróbować serwowanych z 
żarciowozów dań i przekąsek.

Mieszkańcy i goście zlotu mogli roz-
koszować się smakiem potraw w spe-
cjalnie przygotowanej do tego strefi e 
ze stolikami i ławkami. Nie zabrakło 
również atrakcji które zapewniły przy-
jemną atmosferę tj.: Symulator Dacho-
wania, Symulator jazdy motorowe-
rem, rowerowy tor przeszkód, pokaz 

pierwszej pomocy oraz pokaz OSP w 
Lędzinach. W hali sportowej odbył się 
turniej mini siatkówki dziewcząt o Pu-
char Michała Wójcika - Wiceministra 
Sprawiedliwości.

j y
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WENECJA, CIECZYN, TWIERDZA... CZYLI WYCIECZKA 
SENIORÓW NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI

Na zakończenie wakacji uczestnicy 
Klubu Aktywności Seniora pojechali 
na wycieczkę do Cieszyna. Głównym 
punktem programu wycieczki była 

Piękna Wenecja Cieszyńska czyli za-
bytkowa część starego miasta. Uczest-
nicy zwiedzali również Górę zamkową 
z XI w romańską rotundą. W drodze 
powrotnej tradycyjnie zatrzymali się na 

obiedzie w Zajeździe pod Delfi nem. Na 
zakończenie uczestnicy pojechali na 
kawę i ciasto do Pszczyńskiej Twier-
dzy.

Z WIZYTĄ U JUBILATKI - STULATKI - 
EMILII ŁUSZCZEK

20 sierpnia przedstawiciele Urzędu 
Miasta w Lędzinach odwiedzili Ju-
bilatkę - Panią Emilię Łuszczek, któ-
ra 17 sierpnia br. obchodziła swoje 
100 urodziny.

Pani Emilia swoją młodość spędzi-
ła na Śląsku. Pracowała jako pomoc 
domowa u gospodarza. Wychowała 
pięcioro dzieci: Stanisława, Albinę, 
Alojzego, Genowefę i Henryka. Pani 
Emilia przez większość swojego życia 

mieszkała w Lędzinach, a teraz z uwagi 
na swój wiek od 3 lat mieszka u swo-
jej córki Albiny w Tychach. Swoje 100 
urodziny obchodziła bardzo uroczy-
ście - najpierw mszą świętą w kościele 
p.w Chrystusa Króla w Lędzinach-
-Hołdunowie, a następnie w restauracji 
„Pinocy”. Pani Emilia ma 9 wnuków i 14 
prawnuków, którym do dziś lubi opo-
wiadać o swoich wspomnieniach.

OTWARCIE NOWYCH ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA
Żłobek jest zlokalizowany na II pię-

trze jednego z segmentów Miejskiego 
Przedszkola przy ul. Stadionowej 1. To 
dogodna lokalizacja dla rodziców dzie-
ci z całej gminy. Wśród zaproszonych 
osób obecni byli: parlamentarzyści, 
samorządowcy na szczeblu wojewódz-
kim, powiatowym, gminnym, przed-
stawiciele instytucji zarządzających 
oświatą, dyrektorzy gminnych placó-
wek oświatowych oraz najważniejsi - 
dzieci wraz z rodzicami.

W części ofi cjalnej Burmistrz Miasta, 
w swoim przemówieniu wspomniała 
historię powstania i zagospodarowania 
obiektu. „Teraz ponownie skorzystali-
śmy z rządowego programu Maluch+ 
i mamy następne dwa oddziały na na-
stępne 32 dzieci właśnie pod kątem 
adaptacji pomieszczeń na żłobek miej-
ski.” - mówiła podczas otwarcia Bur-
mistrz Miasta Krystyna Wróbel.

Po przemówieniach, Proboszcz Pa-
rafi i Matki Boskiej Różańcowej, ks. 
Krzysztof Sontag, pobłogosławił i 

poświęcił obiekt. Następnie dokonano 
otwarcia oddziałów Miejskiego Żłobka 
poprzez przecięcie wstęgi.

Po ofi cjalnym przecięciu wstęgi do-
konano uroczystego nasadzenia drze-
wa - wiśni, która została ufundowana 
przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych reprezentowaną w tym 
dniu przez Panią Wiolettę Koper-Sta-

szowską.  Następnie wszyscy goście, 
w tym rodzice i dzieci, mieli możliwość 
zwiedzenia pomieszczeń, a najmłodsi 
mogli rozpocząć zabawę z Animator-
ką, która przygotowała szereg atrakcji. 
Dzieci nie tylko tańczyły wspólnie do 
znanych im piosenek, ale także mogły 
pomalować specjalny dywan oraz po-
bawić się wspólnie z animatorką w za-
bawach ruchowych. 

Budowa żłobka  została zrealizowa-
na z dofi nansowania pochodzącego z 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z programu Maluch+ oraz 
ze środków pochodzących z budżetu 
Gminy Lędziny. 

W dniu 20.09.2019 r na terenach 
zielonych Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 2 w Lę-
dzinach odbył się tradycyjny Festyn 
Integracyjny pod Patronatem Burmi-
strza Miasta Lędziny. Głównym celem 
imprezy była integracja społeczności 
lokalnej: uczniów, rodziców oraz na-
uczycieli placówki. W imprezie uczest-
niczyło wielu okolicznych mieszkań-
ców oraz zaproszeni goście - Senator 
RP Czesław Ryszka i Pani Wioletta 
Koper-Staszowska - przedstawiciel 
Lasów Państwowych. Na to ważne wy-
darzenie Pani Wioletta przekazała w 
imieniu Lasów Państwowych dla szko-
ły drzewko - miłorząb, które podczas 
uroczystości zostało posadzone na 

terenie szkoły.
Festyn był doskonałą okazją do za-

prezentowania talentów dzieci.
Dzieci uczestniczące w festynie mo-

gły skorzystać z bezpłatnych zabaw na 
dmuchańcach, i spróbować pyszności 
które były na festynie.

Można było kupić przygotowane 
przez najmłodszych świeczniki i wyro-
by artystyczne. Wszyscy mogli skorzy-
stać z oferty kulinarnej przygotowanej 
przez rodziców.

Gratulujemy organizatorom za 
przygotowanie cudownej imprezy. Cel 
został osiągnięty, a uczestnicy festy-
nu integracyjnego z niecierpliwością 
czekają na kolejne spotkanie wielkiej 
rodziny SP2.

FESTYN INTEGRACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

Na zdjęciu zwyciężczyni loterii fantowej wraz z główną nagrodą ufundowaną przez 
Burmistrza Miasta Lędziny

asto do Pszczyńskiej 
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„LOKALNY PATRIOTA” - ZIMĘ SPĘDZI 
W BEZPIECZNYM MIEJSCU

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE LĘDZINY

POZYTYWNE DECYZJE W SPRAWIE ROZWOJU SPORTU 
I REKREACJI W LĘDZINACH W LATACH 2020-2023

W dniu 18 września 2019 r. na posie-
dzeniu Komisji Połączonych, na które 
został zaproszony Zarząd Spółki PGK 
Partner Sp. z o.o., szeroko omówiono 
zapisy projektu uchwały w sprawie po-
wierzenia Spółce zadań własnych Gmi-
ny Lędziny z zakresu kultury fi zycznej 
oraz tworzenia organizacyjnych wa-
runków sprzyjających rozwojowi spor-
tu na lata 2020-2023. Projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez 
członków Komisji.

W dniu 26 września 2019 r. na sesji 
Rady Miasta Lędziny uchwała powie-
rzająca Spółce zadania z niej wynikają-
ce została przegłosowana stosunkiem 
11 głosów za, 2 głosy przeciw oraz dwa 
wstrzymujące.

W związku z tym PGK Partner Sp. 
z o.o. w latach 2020-2023 będzie re-
alizowała ww. zadania na podstawie 
umowy powierzenia określającej m. in. 
szczegółowe zasady rozliczania kosz-

tów wynikających z wykonania tych 
zadań.

W uzasadnieniu do uchwały została  
podana kwota, oszacowana na podsta-
wie zapisów księgowych, w wysokości  
około miliona złotych. 

W tym miejscu należą się podzięko-

wania Burmistrzowi i Radnym miasta 
Lędziny za podjęcie pozytywnej decy-
zji i przychylność zgodną z oczekiwa-
niami mieszkańców w sferze działalno-
ści i rozwoju sportu.

Lędziński bocian - „lokalny patriota”, który zimy się nie boi, do sklepu cho-
dzi i nie odleciał jak inne bociany, bo był za młody, ale trafi ł pod dobre 
skrzydła, gdyż przyjęli go mieszkańcy gminy, którzy codziennie dokarmiali 
ptaka.

Straż miejska próbowała go złapać 
i skierować do Pogotowia Leśnego w 
Mikołowie.

Bocian na stałe wpisał posiłki w swój 
grafi k. Codziennie o godz. 7:00 i 16:00 
dostawał jedzenie ze sklepu, obok któ-
rego się zadomowił. Wzbudzał duże 
zainteresowanie wśród klientów, któ-
rzy przyjeżdżali z okolicznych miast, 
aby poznać nowego mieszkańca gminy.

Pogoń za boćkiem trwała od kilku 
dni. Jedni chcieli go oddać na zimę do 
schroniska, drudzy przyjąć w swoje 
progi.

Teraz bocian będzie przebywał ze 
swoimi współbratymcami do wiosny w 

Pogotowiu Leśnym w Mikołowie, wraz 
z około czterdziestoma młodymi kole-
gami i koleżankami,  którzy również nie 
opuścili w tym roku Polski.

Dnia 5.07.2019 podpisana została 
aneksowana umowa z WFOŚiGW z 
Katowic a Gminą Lędziny z racji tak 
dużego zainteresowania i potrzeb 
mieszkańców. Cały projekt Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie 

Lędziny na lata 2018 – 2020 obejmie 
wymianę 550 sztuk źródeł ciepła.  Po 
otrzymaniu  środków przystąpiliśmy  
do  realizacji  projektu obecnie jeste-
śmy w trakcie  realizacji wymiany źró-
deł ciepła w Gminie Lędziny na ten rok 
przewidziana jest wymiana  200 sztuk 
źródeł ciepła węglowych, gazowych 
i biomasy, na przyszły rok kolejne 200 
sztuk. 

Informujemy również, iż w nawią-
zaniu do korespondencji otrzymanej z 
Urzędu Marszałkowskiego projekt pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej 
budynków jednorodzinnych w Gminie 
Lędziny” nie został zakwalifi kowany 
do otrzymania dofi nansowania. Projekt 
spełnił kryteria konkursowe i uzyskał 
wymaganą liczbę punktów, znajdując 
się na 6. miejscu listy rankingowej, ale 
z powodu ograniczonej ilości dostęp-
nych środków fi nansowych w dyspo-
zycji Urzędu Marszałkowskiego, zna-
lazł się na liście rezerwowej. 

W środę 25 września Klub Aktyw-
ności Seniora zorganizował biesiadę 
taneczną z okazji pożegnania lata. W 
biesiadzie uczestniczyło 35 osób oraz 
zaproszeni goście: Krystyna Wróbel 
- Burmistrz Miasta Lędziny, Wioletta 
Koper Staszowska - Naczelnik Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Katowicach oraz Joachim Krzyk 
– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Lędzinach. W ramach biesiady 
na ogródku Miejskiego Ośrodka Kul-
tury odbyło się ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Na akordeonie przygrywał 
Julian Hudziak jeden z członków Klubu 
Aktywności Seniora. 

KLUB AKTYWNOŚCI SENIORA

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września przypadał Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania. To święto, 
którego najważniejszymi benefi -
cjentami są dzieci. Czytanie im na 
głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca 
słownictwo i pobudza wyobraźnię. 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania został ustanowiony z inicja-
tywy Polskiej Izby Książki w 2001 
roku. Data 29 września odnosi się do 
urodzin Janiny Porazińskiej, autorki 
książek dla dzieci i młodzieży.

W ramach obchodów Dnia Głośne-
go Czytania w Lędzińskich przedszko-
lach dzieci mogły posłuchać książek 
czytanych na głos. Na zaproszenie 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Lędzinach Pani Joanny Wicik w 
przedszkolach pojawiła się Burmistrz 
Miasta Krystyna Wróbel, która była 
ambasadorem akcji w Lędzinach. 
Książki czytała także dzieciom Pani 
Wioletta Koper-Staszowska z Lasów 

Państwowych. Podczas spotkania dzie-
ci i zaproszeni goście rozmawiali tak-
że o ochronie środowiska i segregacji 
odpadów. Dzieci za swoją aktywność 
otrzymały drobne upominki oraz spe-
cjalne ulotki, na których przedstawione 

zostały zasady segregacji odpadów. 
Spotkanie to stało się więc wspaniałą 
możliwością do nie tylko do pobudze-
nia wyobraźni dzieci, ale miało także 
wymiar edukacyjny.

sportu.



5

numer 4 /październik 2019

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE TRAFI DO OSP W LĘDZINACH

STRAŻACY Z LĘDZIŃSKIEJ 
OSP OTRZYMAJĄ NOWY 
SAMOCHÓD

Gmina  Lędziny  ma  zagwaranto-
wane  w swoim budżecie środki na 
zakup samochodu  pomocniczego  do  
przewozu  osób  i  specjalistycznego  
sprzętu  ratowniczo-gaśniczego na 
teren akcji dla jednostki OSP Lędziny. 
Zabezpieczone środki,  to  200  000  zł  
jako  dotacja  na  zakup  samochodu  
pożarniczego.  Lędzińskich  strażaków  
dofi nansowaniem wspomaga także   
Marszałek   Województwa  Śląskie-
go,  który  dopłaca  do  tej  inwestycji  
70  000  zł, zaś koszty Gminy to ok. 
130 tys. zł. Jesteśmy już po przetargu 
na zakup samochodu. Lędzińskie OSP 
otrzyma samochód Renault Trafi c III, 
który stanie się kolejną nieocenioną 
pomocą w działaniach prowadzonych 
przez Straż.

POMOC FUNDUSZU 
SPRAWIEDLIWOŚCI

Wiceminister Michał Wójcik wrę-
czył naczelnikowi Mariuszowi Drobo-
wi, symboliczny czek na kwotę ok.50 
000 zł. Suma zostanie przeznaczona na 
zakup 6 aparatów powietrznych oraz 6 
kompletów mundurów. Natomiast pie-
niądze (5 000 zł) pochodzące ze środ-
ków MSWiA wesprą działalność naszej 
OSP.

W uroczystości uczestniczyły dru-
hny i druhowie z OSP Lędziny, Piotr 
Szojda – Komendant Miejski PSP w 
Tychach, Sebastian Łukowicz – za-
stępca Komendanta Miejskiego PSP w 
Tychach, radny Marcin Kosma – peł-
nomocnik wiceministra Wójcika ds. 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Za-
rząd Powiatowy Związku OSP repre-
zentowali: starosta Bernard Bednorz, 
Stanisław Brzeskot i radny Jerzy Man-

taj. A nasze miasto, Burmistrz Miasta 
Lędziny Krystyna Wróbel wraz z Rad-
nymi.

To wielkie wyróżnienie nie tylko dla 
naszych strażaków i ich ciężkiej pracy, 
ale także dla całego miasta. Specjali-
styczny sprzęt zakupiony przez stra-
żaków będzie im służył podczas dziań 
dzięki czemu będą oni w stanie nieść 
pomoc jeszcze szybciej, dokładniej i 
bezpieczniej. 

WSPOMNIENIE O WŁADYSŁAWIE TRZCIŃSKIM 
„NIGDY NIE ZAWRACAJ Z OBRANEJ DROGI DO CELU.”

2 sierpnia 2019 roku w wieku 81 lat zmarł Władysław Trzciński - Burmistrz Miasta Lędziny w latach 1991 – 1994 oraz 2002 – 2006. Honorowy 
Obywatel Miasta. Przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego w latach 1998 – 2002. Władysław Trzciński urodził się 29 paź-
dziernika 1938 roku w Olszanie niedaleko Nowego Sącza. Z żoną Heleną żył przez 57 lat, miał trzech synów Krzysztofa, Mariusza i Rafała. 
Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w żalu i w smutku w dniu tej wielkiej straty.

W 1986 roku został wybrany przewodniczą-
cym samorządu mieszkańców dzielnicy Hołdunów 
nr 34. Prowadził wówczas intensywne działania 
zmierzające do poprawy warunków życia miesz-
kańców Hołdunowa.

W lipcu 1988 roku został wybrany radnym 
Miejskiej Rady Narodowej w Tychach, a od razu 
na pierwszej sesji Rady wybrany został pierw-
szym wiceprzewodniczącym. Wspólnie z siedmio-
osobową grupą radnych walczył o rozwój Lędzin 
i Hołdunowa. Warto tu wymienić takie dokonania 
jak: pomoc dla społecznych komitetów gazyfi ka-
cji, wybudowanie kanalizacji ogólnospławnej na 

osiedlu XXX lecia czy uzbrojenie terenów 
pod budownictwo osiedli Centrum II i osie-
dla PKP. Ponadto razem z radnymi z Bieru-
nia, Bojszów, Kobióra i Gostyni brał udział 
w przygotowaniu uchwały Miejskiej Rady 
Narodowej w Tychach o podziale na sześć 
jednostek samorządu terytorialnego.

27 maja 1990 roku odbyły się wybory 
do władz samorządowych miasta Tychy. 
Władysław Trzciński ponownie otrzymał 
mandat radnego i już kilka miesięcy później 
wraz z Zygfrydem Ścierskim, Klemensem 
Ścierskim, Wilhelmem Śmiłowskim i Janem 
Raszką utworzył komitet założycielski - Lę-
dziński Komitet Obywatelski. Celem komi-
tetu było stworzenie samodzielnej Gminy 
Lędziny.

Następnie wybrany został Pełnomocnikiem 
Komitetu. Będąc wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta miał jednocześnie duży wpływ na przy-
gotowania budżetu na rok 1991. Dzięki stara-
niom Komitetu spełniły się dążenia lędzinian do 
utworzenia własnego miasta. 1 kwietnia 1991 roku 
powstało miasto Lędziny, a 12 maja odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady Miasta Lędziny. 
Kilka dni później, na uroczystej Sesji Rady Miasta 
Władysław Trzciński został wybrany pierwszym 
Burmistrzem Miasta Lędziny. Przebudował były 
Dom Kultury należący do KWK Ziemowit na Ra-
tusz Miejski, w którym Urząd znajduje się do dnia 
dzisiejszego.

Plonem pierwszej kadencji Trzcińskiego było 
między innymi: opracowanie ogólnego planu za-
gospodarowania przestrzennego, trzech planów 
szczegółowych, skomunalizowanie 80% mienia 
miejskiego, telefonizacja miasta, wymiana 15 km 
sieci wodociągowej i 25 km sieci kanalizacyj-
nej oraz budowa sieci gazowej w całym mieście. 
Ponad to, w okresie tym zmodernizowano 27 km 
dróg miejskich i 11 km chodników, wybudowano 
pięć parkingów miejskich, wymieniono 70 km sie-
ci niskiego napięcia i 20 km wysokiego napięcia 
oraz 20 stacji transformatorowych. Wyremonto-
wano wszystkie szkoły podstawowe i oddano do 
użytku salę gimnastyczną.

W 1998 roku Trzciński wystartował w wy-
borach do Rady Powiatu. Zdobył mandat, a na 
pierwszej sesji został wybrany Przewodniczącym 
Rady Powiatu Tyskiego Ziemskiego. Od począt-
ku kadencji prowadził działania zmierzające do 
powstania oddzielnego powiatu. Dopiął swego, a 
nowy powiat - bieruńsko-lędziński otrzymał wła-
sną siedzibę, herb i fl agę.

W październiku 2002 roku, w wyborach bez-
pośrednich - Władysław Trzciński zwyciężył w 
pierwszej turze i został wybrany burmistrzem 
spośród 9 kandydatów uzyskując wynik na po-
ziomie 54%.

W tej kadencji wybudowano nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków w Hołdunowie, 15 km ka-
nalizacji ogólnospławnej, wybudowano i napra-
wiono 20 km dróg miejskich i 15 km chodników, 

wymieniono 15 km wodociągu. Ponadto, rozbu-
dowano Targowisko Miejskie, dokonano termo-
modernizacji szkół i przychodni zdrowia. Opraco-
wał i wdrożył Program Likwidacji Niskiej Emisji 
w gminie. Program ten uzyskał wysoką ocenę w 
Komisji Ochrony Atmosfery, Środowiska i Zaso-
bów Wodnych Unii Europejskiej i został zalecony 
do stosowania w powiatach członkowskich UE. 
Podczas jego kadencji opracowany został wnio-
sek o dofi nansowanie modernizacji gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie. Przyznane wstępnie 
środki fi nansowe z UE zamykały się kwotą 230 
mln złotych.

W kadencji 2010 – 2014 wybrany został na 
radnego rady powiatu bieruńsko - lędzińskiego. 
Największym osiągnięciem było pozyskanie do 
budżetu powiatu 74 mln złotych na inwestycje z 
funduszy krajowych i zagranicznych na budowę 
dróg, chodników, rond i mostów.

Przez 36 lat pracował w jednej kopalni. Od 
ładowacza poprzez wszystkie szczeble dozoru 
średniego, aż do dozoru wyższego (nadsztygar 
górniczy, zastępca kierownika robót górniczych). 
Strażak ochotnik z 30-letnim stażem. Przez 12 lat 
piastował stanowisko Prezesa Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP powiatu bieruńsko - lę-
dzińskiego. Był również członkiem zarządu Wo-
jewódzkiego Śląskiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był 
Prezesem Honorowym odznaczonym Medalem 
Bolesława Chomicza.

Przykładowe zdjęcie samochodu jaki może trafi ć do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach

zpieczniej.
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WYBOR
OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 10 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta Lędziny podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

N

25 - - - 43-

30 - - -

-

Mickiewicza parzyste: 2 -

Szk
43-

3

-

36 - -

- 58

-

4

a - -

-

parzyste: 20 - 28

-

5
- -

Lewandowskiej: 1 - -
-

6

- -

- -

- - -

-

-

-

nieparzyste: 79 -

43-

- - -

-

-

-

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby � stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w 

Katowicach I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat 

lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby � stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Lędzi-

ny najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 

do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Lędziny

Krystyna WRÓBEL

BezpłaB tna Gazeta Miejs
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INFORMACJA  
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA  

ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU 
W WYBORACH:  

 
 

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

 

 głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu 

 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

 postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście 
 niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
 postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą 

 
 
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata) 
 

 

 wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie 
do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata  

 wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) 
na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata  

 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

 postawienie znaku „X” w obu kratkach  
 niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 

 
 
NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ 
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

 

 

 

 Głosy ważne 

Głosy nieważne 

Głosy ważne 

Głosy nieważne 
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FESTYN DOŻYNKOWO RODZINNY - 
SMARDZOWICE 2019
Komitet Organizacyjny przy pomocy Gminy Lędziny w sobotę 31 sierpnia 
zorganizował w lędzińskiej dzielnicy Smardzowice Dożynkowo-Rodzinny 
Festyn „Przy kapliczce”.

Festyn Dożynkowo - Rodzinny roz-
począł się od korowodu pojazdów rol-
niczych. W bryczce Pana Józefa gościła 
Burmistrz Miasta Lędziny wraz z Wice-
ministrem Sprawiedliwości - Michałem 
Wójcikiem.

Zabawa na dobre rozpoczęła się po 
przemówieniu burmistrza przy smar-
dzowickiej kapliczce oraz Wiceministra 
Sprawiedliwości. przekazaniu chleba 
na ręce Pani Burmistrz, która sprawie-
dliwie go rozdzieliła między wszystkich 
zgromadzonych. Podczas rozpoczęcia 
zostały wypuszczone również gołębie 
które należały do lokalnych hodowców.

W stworzonym na potrzeby festynu 
parku zabaw dzieci korzystały z dmu-
chanych atrakcji.

Ogromnym zainteresowaniem za-
równo najmłodszych gości jak i do-
rosłych cieszyła się wystawa ptaków 
ozdobnych.

Dorośli kontynuowali biesiadowanie 
przy małej gastronomii gdzie przy mu-
zyce bawiono się do późnych godzin. 
Mieszkańcy Smardzowic pokazali jak 
można się bawić na wzór tradycyjnych 
międzysąsiedzkich spotkań.

Dziękujemy organizatorom 

i do zobaczenia za rok!

DOŻYNKI GMINNE 2019. LĘDZIŃSCY ROLNICY DZIĘKUJĄ ZA PLONY.
Od wielu wieków tradycją naszych ojców i dziadków było obchodzenie dziękczynienia za zebrane plony. Rok rocznie 
po zakończeniu wszystkich prac polowych i zebraniu plonów spotykali się, aby podziękować Bogu za ich obfi tość. 
25 sierpnia o godzinie 11:45 z Placu Targowego w Hołdunowie przy ul. Fredry wyruszył korowód na mszę świętą do 
kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla.

W Korowodzie uczestniczyli m.in. 
starości tegorocznych dożynek Pań-
stwo Renata oraz Andrzej Porwit, or-
kiestra dęta Ziemowit, rolnicy, wło-
darze miasta, ofi cjele, zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy miasta.  Pod 
Hołdunowskim kościołem na barwny 
korowód czekało trzech księży – pro-
boszcz Parafi i Chrystusa Króla ks. 
Marek Płaza, Proboszcz parafi i Matki 
Bożej Różańcowej ks. Krzysztof Son-
tag oraz wikary Parafi i Chrystusa Króla 
ks. Grzegorz Kwiecień. Po ucałowaniu 
chleba i przywitaniu gości rozpoczęła 
się uroczysta msza święta.

Po mszy rolnicy udali się na obiad, 
podczas którego na ręce pani Burmistrz 
został przekazany chleb tradycyjnie 
upieczony z tegorocznych zbiorów. Na 
obiedzie zostały zaprezentowane także 
korony, symbolizujące wszystkie plony, 
które rodzi ziemia i z których człowiek 
może korzystać. Są one także wyrazem 
dumy i radości z zebranych plonów, 
zachwycają kształtem i bogactwem mi-
sternie wykonanych dodatków. Korony 
jak co roku zostały przygotowane przez 
rolników z Lędzin, Górek i Smardzo-
wic. Podczas spotkania w restauracji 
rolnicy otrzymali także upominki oraz 
listy gratulacyjne z podziękowaniami 
za ich ciężką pracę. „Drodzy Rolnicy, 
w imieniu władz samorządowych oraz 

wszystkich mieszkańców Lędzin skła-
dam Wam słowa najwyższego uznania, 
za ten wspaniały dar Waszych rąk, za 
owoce Waszej pracy, jakże ciężkiej i 
mozolnej.” - i dalej – „Życzę by Wa-
sza praca przynosiła obfi te plony, by 
była godnie wynagradzana, by dawała 
Wam radość i satysfakcję.” – napisała 
w swoim podziękowaniach Burmistrz 
Krystyna Wróbel.

Na spotkaniu został także odczyta-
ny list przesłany przez Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
który zawierał podziękowania za cięż-
ką pracę „W tym szczególnym dniu 
Dożynek w Lędzinach dziękuję jeszcze 
raz za Wasz codzienny wysiłek i po-
stawę godną naśladowania. Każdego 
dnia budujecie pomyślność i dostatek 
naszej Ojczyzny. Bez waszej pracowi-

tości, Waszego trudu, nie byłoby silnej 
Polski. Zasługujecie na najwyższy sza-
cunek i wdzięczność Polaków.” – mo-
żemy przeczytać w liście otrzymanym 
od Premiera.

O godzinie 16:00 na Placu Far-
skim rozpoczął się festyn dożynkowy, 
który rozpoczęła śpiewem Wesoła 
Biesiada. Na scenie wraz z zespołem 
pojawił się także specjalny gość z ka-

baretu „Moherowe Berety” Pani Beata 
Chren. Nie zabrakło również wspania-
łej Bernadety Kowalskiej, która swoim 
śpiewem oraz trafnymi komentarzami 
uświetniała całą imprezę.

O brzuchy wszystkich przybyłych 
zadbała Agnieszka Jasieńska – Fina-
listka VI edycji Hell’s Kitchen, która 
na Placu Farskim przygotowywała 
potrawy do degustacji. Podczas po-
nad trzygodzinnego pokazu gotowania 
wszyscy, którzy odwiedzili plac farski 
mogli spróbować m.in. smażonych jajek 
przepiórczych w krupnioku, czornych 
pierogów z waniliową zołzą oraz musu 
jabłkowego z tapioką.

Na lędzińskich dożynkach pojawił 
się także Wiceminister Sprawiedli-
wości Pan Michał Wójcik, który wraz 
z Burmistrzem Miasta Lędziny Panią 
Krystyną Wróbel i Senatorem Czesła-
wem Ryszką kroili chleb dożynkowy, 
który następnie - zgodnie z tradycją 
- został sprawiedliwie podzielony mię-
dzy wszystkich gości uczestniczących 
w festynie. Po pokrojeniu chleba zo-
stały wręczone nagrody dla wszystkich 
rolników, którzy brali udział w uroczy-
stym korowodzie dożynkowym.

Na scenie pojawił się także zespół 
taneczny Maraquja. Całą imprezę pół 
żartem, pół serio poprowadził Andrzej 
Miś.

Lędzińscy rolnicy na schodach kościoła Chrystusa Króla w Hołdunowie
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Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta 
Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, 
pok.111 istnieje możliwość uzyskania 

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

Burmistrz Miasta Lędziny

Szanowni MIESZKAŃCYSzanowni MIESZKAŃCY

DOŻYNKI NA GÓRKACH
1 września swoje Dożynki świętowali mieszkańcy Lędzińskich Górek. Cele-
bracje tego ważnego dla każdego rolnika dnia rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła, na której rolnicy 
podziękowali za plony.

O godzinie 16:00 spod krzyża ruszył 
barwny korowód dożynkowy. Czterna-
ście ciągników ruszyło ulicą Lipową 
w stronę „Łąki pod Dębem”, na której 
odbywał się festyn. Na czele korowodu 
jechali starości dożynkowi – Państwo 
Anna i Piotr Mateja wraz z nimi w 
bryczce jechali Burmistrz Miasta Kry-
styna Wróbel, Wiceminister Sprawie-
dliwości Michał Wójcik oraz Wicesta-
rosta Powiatu Bieruńsko-lędzińskiego 
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska. Na 
Łące pod Dębem korowód przywitał 
Dj piosenką „Plon niesiemy” w wyko-

naniu zespołu Folk’n’Roll. Na ręce Bur-
mistrza Miasta został złożony tradycyj-
ny dożynkowy chleb, który następnie 
został pokrojony i rozdany wszystkim 
gościom festynu. Głos zabrali także 
zaproszeni goście. Za ciężką pracę i 
trud dziękował rolnikom Minister Wój-
cik. Nie zabrakło także dożynkowych 
konkurencji, dorośli i dzieci mogli się 
sprawdzić m.in. w przeciąganiu liny, 
skokach w workach czy rzucie frisbee. 
Do dyspozycji najmłodszych dostępny 
był także dmuchany zamek, wielkie 
bańki mydlane oraz dożynkowa ławka, 
którą dzieci mogły pomalować. Zaba-

wa z dj’em trwała do późnych godzin 
nocnych, a mieszkańcy górek dali się 
porwać muzyce zmieniając „Łąkę pod 
Dębem” w taneczny parkiet. Dziękuje-
my wszystkim mieszkańcom, rolnikom, 
którzy zaangażowani byli w organiza-
cję tego ważnego dla każdego rolnika 
dnia.

Na zdjęciu Starości dożynkowi - 
Państwo Anna i Piotr Mateja

JUBILACI W URZĘDZIE 
MIASTA W LĘDZINACH

29 lipca na sali ślubów Urzędu Miasta w Lędzinach Burmistrz Miasta Krystyna 
Wróbel wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańcom Lędzin, 
którzy w ubiegłym roku świętowali 50 rocznicę ślubu. Obecni byli P. Okoń, P. Ło-
sowiccy, P. Króliczek oraz P. Karkoszka. W czasie uroczystości wspominano dzień 
zawarcia małżeństwa, a także wydarzenia z nim związane. Nie obyło się także bez 
opowieści o uroczystości ślubnej i weselu.

Z WIZYTĄ U JUBILATKI - ANIELI 
MIELNIK

20 września przedstawiciele Urzędu 
Miasta w Lędzinach odwiedzili Ju-
bilatkę - Panią Anielę Mielnik, która 
w dniu odwiedzin obchodziła swoje 
95 urodziny.

Najlepsze życzenia w imieniu 
wszystkich mieszkańców, pracowni-
ków Urzędu Miasta oraz Rady Miasta 
złożyły Jubilatce - Burmistrz Miasta 
Lędziny - Krystyna Wróbel oraz In-
spektor Urzędu Stanu Cywilnego - Mi-
rela Hermyt-Sosnowska.

Pani Aniela Mielnik  (z domu Nawa-

laniec) urodziła się 20 września 1924 
roku w Podegrodziu. Na Śląsk przy-
jechała za pracą - wiele lat pracowała 
na kolei i sortowni w Kopalni Ziemowit. 
Pani Aniela ma 12 dzieci, 6 córek i 6 sy-
nów. Obecnie mieszka z rodziną- córką 
Marią i synem Marianem. W domu peł-
nym miłości Pani Aniela może w pełni 
realizować swoje pasje -czyta wiele  
książek i ogląda swoje ulubione fi lmy 
dokumentalne. Ponadto ma niewiele 
czasu wolnego, gdyż wypełniają go 
wnuki, których Pani Aniela ma aż 18 
oraz aż 21 prawnuków.



Bezpłatna Gazeta Miejska Lędziny10

GAZETA MIEJSKA LĘDZINY

PODSUMOWANIE ZDROWEGO LATA 2019 W LĘDZINACH-EDYCJA II 
"ZDROWIE MAM, BO O CIEBIE I SIEBIE DBAM"

W ostatni weekend sierpnia 2019 r. żegnaliśmy wakacje w Lędzinach. Podsumowanie Zdrowego Lata 2019 w Lędzinach-Edycja II „Zdrowie mam, 
bo o Ciebie i siebie dbam” odbyło się na odkrytym basenie ORS CENTRUM, miła atmosfera, duża ilość uczestników, miedzy innymi hawajskie 
klimaty, zawody pływackie na dmuchańcach, waterpolo i pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników oraz animacje dla najmłodszych.

W ramach realizacji zajęć promu-
jących zdrowy styl życia prowadzo-
nych w ramach wstępu na obiekty 
sportowe w okresie wakacji letnich 
od 23.06.2019r. do 31.08.2019r. prze-
prowadzono różnorodne zajęcia, 
a w szczególności:

1. Nauka tańca – „tańcem po świecie”.
2. Gry planszowe.
3. Malowanie twarzy.
4. Warsztaty plastyczne.
5. Pokazy iluzji.
6. Zajęcia z udzielania pierwszej po-

mocy.
7. Organizacja wycieczek do:

- ZOO w Opolu,
- ZOO we Wrocławiu,
- Chata Chleba w Brennej,
- Termy w Chochołowie oraz Zako-
pane.

8. Zajęcia sportowe – siatkówka plażo-
wa, piłka nożna, tenis ziemny, piłka 
wodna.

9.  Aerobik rodzinny w wodzie.
10. Zajęcia z płetwonurkami - nauka 

nurkowania.
11. Turniej FIFA – Xbox.
12. Zajęcia aerodynamiczne na trampo-

linach.
13. Gry i zabawy w terenie- podchody.
14. Zajęcia z instruktorami strzelectwa 

sportowego.
15. Tory wodne udostępniane prze-

miennie na basenie odkrytym i kry-
tym.

16. Urządzenie rekreacyjne – dmucha-
niec dla najmłodszych.

Podsumowaniem zajęć sporto-
wych, które były realizowane w 
okresie wakacji letnich były zawody 
pływackie, zawody w piłce plażowej 
oraz modelarskie, w których brały 
udział drużyny wyłonione spośród 
wypoczywających na obiektach.

Miejsca, w których realizowano ww. 
zajęcia:
1. Ośrodek Rekreacyjny Zalew – od-

kryty basen.

2. Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy 
Centrum.
3. Korty tenisowe.
4. Boisko do piłki siatkowej plażowej.
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 – Lędziny 
– Goławiec
6. Stadion MKS Lędziny.

Zajęcia odbywały się siedem dni w ty-
godniu od poniedziałku do niedzieli na 
obiektach Ośrodka Rekreacyjno-Spor-
towego Centrum (pływalnia kryta sala 
taneczna, sala, hala sportowa, siłownia) 
oraz Ośrodka Rekreacyjno Sporto-
wego Centrum-Zalew (basen odkryty, 
korty tenisowe, stadion, boisko do pla-
żowej piłki siatkowej) w godzinach od 
11.00 do 19.00.

1. Miasto Lędziny po raz drugi prze-
prowadziło taką szeroką inicjatywę w 
postaci zorganizowania zajęć wakacyj-
nych realizowanych przez PGK Part-
ner Sp. Z o.o.- ORS CENTRUM, które 
cieszyły się dużą popularnością wśród 
dzieci, młodzieży i rodzin. Świadczą o 
tym liczby. Ilość osób, które odwiedzi-
ły pływalnię krytą ORS CENTRUM 
(zarejestrowane w systemie kompute-
rowym) w okresie wakacji letnich to 
18.773 osób.
Liczba dzieci i młodzieży biorących 
udział w animacjach oraz wycieczkach 
organizowanych podczas pobytu dzie-
ci i młodzieży na obiektach sportowych 
zamknęła się ilością około 2.750 osób.
Liczba dzieci i młodzieży uprawnio-
nych do korzystania bez ograniczeń w 
okresie od 23.06.2019 do 31.08.2019 
z odkrytego basenu kąpielowego za-
mknęła się ilością 2.295 osób (liczba 

wydanych opasek winylowych).
Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym oraz współpracownikom PGK 
PARTNER Sp z o.o. - ORS Centrum 

oraz włodarzom
miasta i radnym miasta Lędziny za 
wszelką pomoc i możliwość realizacji 
programu.

SPRAWNIE PRZEPROWADZONA PRZERWA TECHNICZNA NA KRYTEJ PŁYWALNI ORS CENTRUM.
Pierwszy tydzień września w ORS 

Centrum minął pod znakiem wzmo-
żonej aktywności, wielu rąk do po-
mocy i pracy od świtu do świtu. A to 
za sprawą działań konserwacyjnych i 
prac związanych z przerwą technolo-
giczną na krytym basenie. Prace te to 
między innymi: czyszczenie, fugowanie 
głównej niecki basenowej i brodzików, 
pomieszczeń saun oraz szatni, kontro-
la i remonty infrastruktury uzdatnia-
nia wody ( fi ltry, urządzenie kontroli i 
dozowania środków uzdatniających) 
i wiele innych, które będą kontynu-
owane w ruchu ciągłym utrzymania 
obiektu. Wszystko przebiegło zgodnie 
z założeniami, zdążyliśmy na czas i już 
dziś możemy zaprosić Państwa ponow-
nie do korzystania z basenu.

W ciągu 70 dni wakacji w miesiącu 
czerwcu, lipcu i sierpniu ilość zreali-
zowanych zajęć, atrakcji, zawodów, w 
których czynnie uczestniczyły dzieci 
i młodzież to 247 godziny co stanowi 

średnio 3,5 godziny dziennie.
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Julia Palichleb zawodniczka Akade-
mii Sportu Lędziny otrzymała powoła-
nie do Reprezentacji Polski U15 na dwa 
spotkania z Czechami. Odbędą się one 
na początku października. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się w Wałbrzychu, 
a rewanż w czeskim Nachodzie.

Ciężka praca na treningach, jaką 
wkłada Julia popłaca. 14 letnia piłkarka 
w Akademii Sportu Lędziny zazwyczaj 
gra na środku obrony. Jest to charak-
terna piłkarka, która może stanowić 
wzór dla innych koleżanek.

Na Julię zawsze można liczyć. Nie 
narzeka na trudy treningowe, tylko 
ciężko pracuje z zespołem jak i również 
trenuje indywidualnie. Ma mnóstwo 
zalet, bo jest zawodniczką zadziorną 
i nieustępliwą. Dobrze gra głową, cał-
kiem nieźle wyszkolona technicznie 
i co najważniejsze jest zawodniczką 
niezwykle dynamiczną.

Powołanie dla Julii nie powinno być 
zaskoczeniem. Tu nie ma przypadko-
wości - zawodniczka jest obserwowana 
przez trenerów Reprezentacji od daw-
na. W sierpniu zawodniczka uczestni-

czyła w konsultacjach kadry 
U15. Przypomnijmy, że rok 
temu Reprezentacja Ślą-
skiego Związku Piłki Noż-
nej Dziewcząt U14 zdobyła 
Mistrzostwo Polski. Wtedy 
w kadrze Śląska znalazły się 
również zawodniczki grające 
w Akademii Sportu KSB Lę-
dziny - Emilia Warelis, Zosia 
Tuszyńska i Patrycja Kielesz.

W Lędzinach Julia wy-
stępuje od kilku sezonów. 
Warto jednak podkreślić, że 
piłka to nie jedyna jej pasja. 
Świeżo upieczoną kadro-
wiczkę możemy zobaczyć 
również w zawodach biego-
wych. Ostatnio Julia pobiegła na 100 i 
300 metrów w zawodach w Tarnowie.

Reprezentacja do lat piętnastu pro-
wadzona przez trener Paulina Kawa-
lec nie bierze udziału w rozgrywkach 
międzypaństwowych, ponieważ UEFA 
takich nie prowadzi. Dlatego, też czę-
sto w ramach sprawdzenia i rywalizacji 
sportowej odbywają się spotkania to-
warzyskie. Doroczną tradycją są spo-

tkania z południowymi sąsiadkami w 
październiku. Mecze z Reprezentacją 
Czech na zasadzie dwumeczu, rozgry-
wane są od czterech sezonów. Zazwy-
czaj są to wyrównane i bardzo zacięte 
starcia.

Kibicujcie i trzymajcie kciuki za Jul-
kę. Na bieżąco będziemy relacjonować 
występy naszej zawodniczki.

MAMY POWOŁANIE

ZAWODNICZKI KSB LĘDZINY MAJĄ PO RAZ KOLEJNY SZANSE 
POWALCZYĆ WRAZ Z KADRĄ ŚLĄSKA  O MISTRZOSTWO POLSKI

Reprezentacja Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej wykonała plan maksimum, 
bo podopieczne Krzysztofa Klonka i 
Marcina Trzebuniaka najpierw w sobo-
tę na boisku w Giebułtowie wygrały z 
rówieśniczkami z Małopolskiego ZPN 
2:1 i Opolskiego ZPN 4:0, a w niedzie-
lę na murawie w Modlnicy, pokonując 
reprezentację Podkarpackiego ZPN 
1:0 przypieczętowały pierwsze miejsce 
w klasyfi kacji, w której po pierwszym 
turnieju Małopolski i Podkarpacki ZPN 
mają po 4 punkty, a Opolski ZPN, który 
w ostatnim meczu turnieju przegrał 1:4 
z Małopolskim ZPN ma zerowy bilans.

W składzie kadry Śląska wystąpiły 
Galus Martyna, Lozio Zuzanna ( bram-
karz) i Wieczorek Hanna - wszystkie 
Akademia Sportu KSB Lędziny. 

Następny turniej rozegrany zostanie 
w dniach 19-20 października na bo-

iskach Opolskiego ZPN.
Pragniemy poinformować, że starsze 

zawodniczki Tuszyńska Zofi a, Warelis 
Emilia, Patrycja Kielesz i Palichleb Julia 
w zeszłym roku zdobyły Mistrzostwo 
Polski. 

Natomiast powołanie do Reprezen-
tacji Polski U15 na mecz z Czechami 4 
i 6 października otrzymała Julia Pali-
chleb, wielkie gratulacje dla wszystkich 
dziewcząt. 
Śląski ZPN U14 dziewcząt - Podkar-
packi ZPN U14 dziewcząt 1:0 (0:0)
Bramka Witek. 
ŚlZPN: Sikora (Lozio) - Witkowska, 
Krakowiak, Bednarek, Thamm - Gu-
towska, Witek, Pieczka, Galus, Brzych-
czy - Fal oraz Zygulska, Młynek, 
Ostalecka, Wieczorek, Dubiel, Słowik, 
Adamus i Parusel. Trenerzy Krzysztof 
KLONEK i Marcin TRZEBUNIAK.

MKS LĘDZINY LIDEREM NA PÓŁMETKU ROZGRYWEK

Lędzinianie jeśli zwyciężają, to wysoko. Poza inauguracyjną wy-
graną 3:2 z Ogrodnikiem Cielmice i tryumfem nad LKS Wisła Wiel-
ka 2:1, pozostałe wygrane były okazałe. Po cztery bramki zespół 
trenera Adriana Napierały zaaplikował kolejno Czarnym Jaworze, 
rezerwom BTS Rekord Bielsko-Biała i MRKS II Czechowice-Dzie-
dzice. Dobrze do zespołu wkomponował się pozyskany z Piasta 
Bieruń Nowy Sebastian Rzepa, który jako autor 5 gol, jest najsku-
teczniejszym zawodnikiem drużyny. Wartość dodaną stanowi także 
Mateusz Śliwa, który po rocznej przerwie i pobycie w Pogoni Imie-
lin, znów występuje w środku pomocy lędzińskiego MKS-u. Cenne 
uzupełnienie składu stanowią Dawid Piekielny oraz Bartosz Suszek. 
Jeśli dodamy do tego stabilizację składu i stosunkowo niewielkie 

letnie ubytki, w postaci Antoniego Turczyńskiego, Pawła Pustego i 
Jacka Mikolasza, uzyskamy odpowiedź na pytanie dotyczące przy-
czyn tak dobrej postawy zespołu. Jak podkreśla trener Adrian Na-
pierała, więcej o celach na sezon rozgrywkowy 2019/2020 można 
będzie powiedzieć w przerwie zimowej, w zależności od sytuacji w 
tabeli na koniec rundy jesiennej w grupie bielsko-tyskiej klasy okrę-
gowej, która – jak wskazują dotychczasowe wyniki – jest mocno 
wyrównana. Trener MKS-u jednak nie ukrywa, iż chciałby powal-
czyć o konkretne cele, po tym jak w minionym sezonie lędzinianie 
zakończyli rozgrywki na III miejscu, tuż za plecami faworyzowanych 
AKS-u Mikołów i Podlesianki Katowice (wtedy w grupie I klasy 
okręgowej). 

Przed MKS-em Lędziny jeszcze siedem spotkań, w tym trzy roz-
grywane w Lędzinach:

• 05.10. o godzinie 15.00: MKS – Pasjonat Dankowice,
• 19.10. o godzinie 15.00: MKS – KS Bestwinka,
• 03.11 o godzinie 14.00: MKS – BKS Stal Bielsko-Biała.

W pozostałych meczach lędzinianie zmierzą się na wyjeździe z 
Iskrą Pszczyna (28.09.), LKS Rudołtowice-Ćwiklice (12.10.), LKS 
Studzienice (26.10.) i Piastem Bieruń Nowy (09.11.).

 Odnotujemy także dobrą postawę rezerw w tyskiej b 
klasie. Zespół prowadzony przez Zbigniewa Janika po 5 kolejkach 
spotkań zajmuję wysoką, III lokatę w ligowej tabeli. Drugi zespół, 
pod wodzą trenera Zbigniewa Janika, zanotował jak dotąd na swo-
im koncie trzy zwycięstwa (nad Nadwiślanem Góra 6:1, LKS Wisła 
Mała 3:2 i UKS Warszowice 3:0), a dwukrotnie dzielił się punktami 
z rywalami (z Unią Bieruń Stary i Czarnymi Piasek). Runda jesienna 
w tyskiej b klasie

Pięć zwycięstw w ośmiu meczach, do tego trzy remisy i w rezultacie dorobek osiemnastu punktów – takim bilansem legitymuje się drużyna 
MKS-u Lędziny na półmetku jesiennych rozgrywek piłkarskich w grupie 5 ZINA klasy okręgowej. Dorobek punktowy pozwala na zajęcie – jak 
dotąd – I miejsca w ligowej tabeli, tuż przed Iskrą Pszczyna. Oba zespoły mają 4-punktową przewagę nad LKS Bestwina.
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INWESTYCJE W LĘDZINACHINWESTYCJE W LĘDZINACH

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

Nazwa zadania: Budżet obywatelski - Modernizacja pracowni przyrodniczej SP4
Zadanie:  Wykonanie pracowni przyrodniczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 poprzez wyposażenie jej w dy-
gestorium szkolne, stół demonstracyjny fi zyko-chemiczny, laboratoryjne stanowisko do mycia sprzętu, szafa labora-
toryjna, komplet odczynników, wentylator odciągowy, ociekacz ścienny, osiem stołów uczniowskich trzyosobowych, 
komplet 25 krzeseł uczniowskich, biurko dla nauczyciela oraz przygotowanie instalacji wody i prądu.
Wartość inwestycji: 49 956,00 zł
Wykonawca: Ergotop Sp. z o. o.  z siedzibą 57-220 Ziębice

Nazwa zadania: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego ulicy Zabytkowej w Lędzinach
Zadanie: Budowa chodnika obejmuje odcinek drogi od ul. Lędzińskiej do ul. Grodziskowej. Zadanie zostało 
dofi nansowane z Metropolii.
Wartość inwestycji: 416 045,56 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek

Nazwa zadania: Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Działkowców 
Zadanie: Wykonanie oświetlenia drogowego - budowa sieci kablowej i zabudowa latarni.
Wartość inwestycji: 62 730,00 zł
Wykonawca: ELEKTRO-INSTAL DUŻY - Józef Duży

Nazwa zadania: Budżet obywatelski - Budowa boiska treningowego przy MKS Lędziny
Zadanie: Wykonanie prac agrotechniczno-renowacyjnych nawierzchni trawiastej płyty głównej bo-
iska wraz wcześniejszym wyrównaniem i niwelacja terenu.
Wartość inwestycji: 93387 zł brutto
Wykonawca: Transkop z Imielina
MURAWA-SPORT z Wrocławia

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

Nazwa zadania: Budżet obywatelski - Dzielnicowe centrum edukacji i kultury – w trakcie
Zadanie: zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę i 
koszykówkę o wymiarach 10x20m wraz z piłko-chwytami i wyposażeniem.
Wartość inwestycji: 98 550,00 zł brutto
Wykonawcy: Sport Grupa Sp. Z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dźwi-
gowej 24

Nazwa zadania: Budowa drogi ul. Blych
Zadanie: W ramach zadania przewidziano budowę drogi gminnej, budowę oświetlenia i przebudo-
wę odwodnienia, odcinka linii elektrycznej naziemnej nN i odcinków gazociągu.
Wartość inwestycji: 3 530 738,25 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol-ZW” sp. z o. o.
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Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pokoju 37 w Lędzinach 
Zadanie: Zakres prac obejmuje ocieplenie dachu, remont instalacji odgromowej i rynien. Zadanie dofi nansowane 
zostało z Metropolii. 
Wartość inwestycji: 289 000,00 zł
Wykonawca: Stanisław Oleksy Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX”

Nazwa zadania:  Wykonanie parkingu z kostki brukowej 
Zadanie: Wykonanie parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury,  rozebranie starej nawierzchni, wykonanie 
podbudowy z kruszywa, wykonanie obrzeży oraz ułożenie kostki typu wenecja. 
Wartość inwestycji: 114 600,00 zł
Wykonawca: ORI Bruk Usługi Brukarskie

Nazwa zadania:  Remonty nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej - plac szkolny przy SP 3
Zadanie: Rozebrana została stara nawierzchnia oraz wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego. Trwają prace 
związane z położeniem nowej nawierzchni z kostki betonowej.
Wartość inwestycji: 192 522,06 zł
Wykonawca: INFRAX sp. z o.o.

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach 
Zadanie: Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja polegająca na dociepleniu poddasza. 
Wymiana rynien i remont instalacji odgromowej. Na realizację otrzymaliśmy dofi nansowanie z 
Metropolii
Wartość inwestycji: 288 978,84 zł
Wykonawca: DAN POL Budownictwo sp. z o. o. Spółka Komandytowa

Nazwa zadania: Remont chodnika wokół kościoła św. Klemensa
Zadanie: Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej
Wartość inwestycji: 102 901,41 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby Miejskiego 
Żłobka w Lędzinach
Zadanie: Zakończono już wszystkie prace związane z adaptacją pomieszczeń miejskiego żłobka. Pomalowane zosta-
ły ściany, wykładziny zostały zabudowane, wymieniono w całości stolarkę PPOŻ. Wyposażenie pomieszczeń zostało 
dostarczone i zamontowane
Wartość inwestycji: 905 340,54  zł
Wykonawcy: FIRMA POL BUD z Katowic

Nazwa zadania: Wymiana oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ul. Gałczyńskiego, 
Zabytkowa, Wyspiańskiego, parking ORS „Centrum”
Zadanie: Wymiana istniejących stojących latarni na nowe. 
Wartość inwestycji: 157 071,00 zł
Wykonawca: COPCO Plus Sp. z o. o.

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia ul. Ruberga
Zadanie: Zabudowa nowych latarni wraz z siecią kablową.
Wartość inwestycji: 106 272,00 zł
Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Mieczysław Kostka z siedzibą w Bojszowach
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DO METROPOLII JADĄ ROWERY ELEKTRYCZNE. UMOWA NA DOSTAWĘ PODPISANA
Najpierw ponad 40, a w następnych miesiącach kolejnych prawie 190. To łącznie 230 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, które zostaną przekazane urzędnikom miast i gmin członkow-

skich, policji i straży miejskiej w ramach programu „Rowerem lub na kole”, realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci rowerów elektrycznych na rzecz gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do Lędzin 

trafi  6 rowerów.

Wspomaganie elektryczne, które 
pozwoli przejechać na jednym łado-
waniu do 60 km, bagażnik z sakwami 
oraz zapięcie w formie blokady. To 
tylko kilka z wymogów, jakie musiały 
spełnić elektryczne rowery, które nie-
bawem trafi ą do urzędników z miast i 
gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii oraz policjantów i strażników 
miejskich. Przetarg w tej sprawie został 
rozstrzygnięty, a umowa na dostawę 
jednośladów została podpisana w po-
niedziałek (15 lipca). Łączna wartość 
wszystkich 230 rowerów to ponad 2,2 
mln zł.

Dostawy zostały podzielone na dwa 
etapy. Pierwszych ponad 40 rowerów 
przyjedzie do Metropolii w ciągu 30 
dni – po jednym zostaną przekazane do 
wszystkich miast i gmin członkowskich, 
a kilka pozostanie do dyspozycji pra-
cowników Urzędu Metropolitalnego. 
Będą korzystali z nich urzędnicy oraz 
policjanci i strażnicy miejscy. Kolejne 
jednoślady zostaną dostarczone przez 
wykonawcę w czwartym kwartale tego 
roku. Przypomnijmy, że najwięcej ro-
werów, bo 11, zostanie przekazanych 
do Katowic, zaś po 10 do Sosnowca, 

Zabrza, Bytomia oraz Gliwic. 
– Zrównoważona mobilność miej-

ska to wybór najbardziej efektywnego 
środka transportu do dystansu, który 

planujemy pokonać. Rower, zwłaszcza 
ten ze wspomaganiem elektrycznym, 
okazuje się bezkonkurencyjny, gdy 
mówimy o odległościach do 5 km. 
Dlatego też zmianę nawyków chcemy 
zacząć od siebie.  Naszym celem jest 
jednak uruchomienie największej w 
Europie wypożyczalni elektrycznych 
rowerów miejskich. Do 2022 roku na 
pilotaż Elektrycznego Roweru Metro-

politalnego przeznaczymy ok. 20 mln 
zł – mówi Karolina Wadowska.

Rowery elektryczne w ramach pro-
gramu „Rowerem lub na kole” będą do 

dyspozycji urzędników i służb mundu-
rowych przez cały czas. Dodatkowo 
przez najbliższe trzy lata za ich serwi-
sowanie będzie odpowiedzialna fi rma, 
która wygrała przetarg.

Marcin Dworak, metropolitalny ofi -
cer rowerowy jest przekonany, że jeśli 
ktoś choć raz spróbuje jazdy na rowe-
rze elektrycznym, to chętnie będzie do 
niego wracał. 

– Sam korzystam z roweru elek-
trycznego i od tego czasu, gdy myślę 
o rowerze w kontekście komunikacyj-
nym, czyli chcąc np. dojechać z domu 

do pracy, to jest on moim pierwszym 
wyborem. Warto pamiętać, że wspo-
maganie nie zwalnia tutaj użytkownika 
z pedałowania, ale dzięki jego zainsta-
lowaniu, wysiłek jest znacznie mniejszy. 
Można byłoby go porównać do nieco 
szybszego marszu, a więc odbywanie 
podróży służbowych w stroju ofi cjal-
nym na takim rowerze jest tutaj jak naj-
bardziej możliwe – mówi Dworak.

Wylicza również, że pokonanie pie-
szo 1 km zajmuje nam średnio ok. 15 
min, rowerem bez wspomagania ok. 4 
min. Czas ten ulega jeszcze większemu 
skróceniu, gdy jedziemy na rowerze 
elektrycznym.

Dodajmy, że program „Rowerem 
lub na kole”, to nie jedyne działanie 
Metropolii w zakresie polityki rowe-
rowej. Wśród nich znalazło się m.in. 
opracowanie „Standardów i wytycz-
nych kształtowania infrastruktury ro-
werowej”. Celem tego dokumentu jest 
ujednolicenie standardów, jakie powin-
ny spełniać drogi rowerowe w Metro-
polii. Chodzi tu m.in. o szerokość jezdni 
czy rodzaj stosowanej nawierzchni. 
W czerwcu 2019 roku dokument ten 
został wpisany w wojewódzki plan 
rozwoju infrastruktury rowerowej i 
ofi cjalnie przyjęty przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego.

W minionym roku opracowane zo-
stało również „Studium tras rowe-
rowych”, w którym zaprezentowano 
„rowerowy układ krwionośny” Metro-
polii, czyli propozycję przebiegu po-
nad 1500 km dróg rowerowych.

MALUCHY W URZĘDZIE MIASTA 
Po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy Lędzin odwiedzili Urząd Miasta. Na tych spotkaniach rodzice mogą poznać się nawzajem, porozmawiać oraz wymienić się doświadczeniami związanymi z przyjściem na 

świat ich malutkich pociech. Gratulujemy rodzicom pięknych, uroczych i spokojnych dzieci oraz dziękujemy za przybycie. Naszym najmłodszym mieszkańcom zaś, życzymy wiele zdrowia i dużo snu. Aby rośli 
zdrowo i cieszyli się każdym dniem. Witamy was w Lędzinach!

CZERWIEC LIPIEC

SIERPIEŃ

Urodzenia w Lędzinach

2015 172 dzieci

2016 200 dzieci

2017 207 dzieci

2018 198 dzieci
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Poziomo
1.  Szkielet zewnętrzny
7.  Rasa konia
8.  Miasto, w którym oddawano 
cześć Afrodycie
9.  Naczynie kuchenne, płaskie
10.  Husaria, wojska konne
11.  Pisarski, książkowy, edytorski
15.  Magnetyczne lub elektryczne
16.  Duży, gliniany
18.  Przedrostek
19.  Miasto nad Skaldą
20.  Jezioro w Chinach
21.  Sprzedaje antyki
Pionowo
1.  Kompendium alfabetyczne
2.  W berka, w klasy lub w chowa-
nego
3.  Lodowy szpikulec
4.  Urządzenie do wbijania pali
5.  Zachwyt, uniesienie
6.  Władysław, polski fi lozof i 
historyk sztuki
11.  Drewniane belki
12.  Miasto nad rzeką Biała
13.  Dawna broń biała
14.  Miasto we Francji z Sekwaną
17.  Sztuczna inteligencja
20.  Płynie przez Turyn

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

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY 

Uprzejmie informuję, iż Gmina Lędziny posiada w swojej 
ofercie nieruchomości:

I. przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w następujących lokalizacjach: przy 
ul. Pogodnej, Miłej, Matejki, Grunwaldzkiej (bocznej), Poziomkowej, Ks. Kontnego, 
w rejonie ul. Ułańskiej oraz Długosza;

II. inwestycyjne położone przy ul. Hołdunowskiej oraz Lędzińskiej.

Sprzedaż nieruchomości - zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nierucho-
mościami - dokonywana jest w trybie przetargowym.

Ogłoszenia o przetargach publikowana są na stronach internetowych tut. 
Urzędu www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamiesz-
czane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny. Wyciągi z ogłoszeń 
o przetargach podlegają publikacji w prasie.

Szczegółowych informacji odnośnie nieruchomości stanowiących własność Gmi-
ny Lędziny udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Lędziny.

           43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 105, tel. 32/ 216-65-
11 do -13 wew. 136, 128, 120, 170 w godzinach pracy tut. Urzędu). 

Wszystkie oferty nieruchomości wraz ze zdjęciami oraz lokalizacją dostępne są na 
stronie:

www.ledziny.pl

KONFERENCJA „EKOLOGICZNE 
I NISKOEMISYJNE 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE”

7 października 2019 roku w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego w Katowicach odbyła 
się konferencja z udziałem przedsta-
wicieli Rady Ministrów RP, samorządu 
terytorialnego, instytucji branżowych 
oraz przedstawicieli środowisk na-
ukowych. Celem konferencji była pre-
zentacja i omówienie wyzwań przed 
jakimi stoi region, w kontekście zmian 
i najnowszych trendów zachodzących 
w sektorze energetyki oraz w sektorze 
ochrony środowiska wynikających za-
równo z polityk rządowych jak również 
uwarunkowań europejskich. Zaprosze-
ni goście w części A poruszali tematy 
dotyczące Ekologii i niskiej emisji w 
województwie śląskim w ujęciu polityk 
rządowych i europejskich. Druga część 
była możliwości do zadania pytań do-
tyczących szans, nadziei i wyzwań jakie 
staną przed władzami województwa 
śląskiego. 
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PAPIER

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 

+ 
ODPADY TRAWA

NIEBIESKI

gazety i czasopisma,
mapy, zeszyty i notatki,

zapisane kartki i listy,
papierowe torby,

papieru mokrego,
papieru powlekanego,
papieru lakierowanego,

i zaprawach,
pieluch i chusteczek,
papieru zabrudzonego

plastikowe, czyste opakowania po 

puszki po napojach, sokach, 

technicznych,

odpady, obierki po owocach 

stary chleb, 
przeterminowane wyroby cukiernicze, 

papieru, 

cytrusowych,

skorupek jaj,

starego chleba,

cukierniczych, ciast,

szklane butelki po napojach,

porcelany,

luster,

lamp,

ODPADY

BATERIE

LEKI 

wata, waciki, pieluchy, podpaski, 
chusteczki 
wilgotny i zabrudzony papier (po 

tapety,
worki od odkurzacza,

telewizory, komputery,
odbiorniki radiowe, odtwarzacze 
video,

wiertarki,

zegarki, 
termometry elektroniczne,

swoje wymiary nie 
w standardowych pojemnikach,

zgodnie z ustalonym na dany rok 
harmonogramem,

meble, 

rowery, zabawki i inne przedmioty 

w pojemnikach 
umieszczonych
w wybranych aptekach na 

drewniane, belki, panele, ramy 
okienne, drzwi, 

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  K R Ó T K I  K U R S   NOWE ZASADY SEGREGACJI

I PLASTIKOWE

TRUDNE, ALE ODPOWIEDZIALNE DECYZJE SAMORZĄDOWCÓW

System gospodarowania 
odpadami w Polsce został 
skonstruowany w taki sposób, aby 
„sam się fi nansował”. Oznacza to, 
że jego koszty muszą być pokryte 
z opłat pobieranych od właścicieli 
nieruchomości. Jeśli tych pieniędzy 
jest zbyt mało i nie pokrywają 
one kosztów odbioru, transportu 
i utylizacji śmieci, to resztę 
muszą dopłacać gminy ze swoich 
budżetów. Często są to kwoty 
bardzo duże. Dla przykładu:

GMINA LĘDZINY DOPŁACIŁA 
DO WYWOZU ŚMIECI W ROKU 
2017 - 1 363 839,81 ZŁ, 
A W ROKU 2018 -
1 102 637,62 ZŁ.

Wyraźny wzrost kosztów funkcjo-
nowania systemu gospodarowania 
odpadami widoczny jest z roku na rok. 
Wpływ na to mają m.in. wzrost ilości 
wytwarzanych przez mieszkańców od-
padów, niska jakość selektywnej zbiór-
ki, a przede wszystkim niezależny od 
gmin, wzrost opłaty „za korzystanie ze 
środowiska”. 

Cena za wytwarzane przez miesz-
kańców odpady na wysypiskach śmie-
ci stale rośnie  W 2017 roku opłata za 
jedną tonę odpadów wynosiła 120,76 
zł, w 2018 roku było to 140,00 zł, w 
roku 2019 kwota sięgnęła aż 170,00 zł. 
Natomiast w 2020 roku za składowa-
nie jednej tony odpadów trzeba będzie 
zapłacić aż 270,00 zł.

OPŁATA ZA ODPROWADZENIE 
TONY ODPADÓW W 2019 
ROKU WZROSŁA O OK. 41% W 
STOSUNKU DO OPŁATY ZA ROK 
2017. A W ROKU 2020 WZROST 
TEN SIĘGNIE PONAD 123%!

Dodatkowo rosną koszty usług. 
Wzrosły ceny energii i podniesiono 

płacę minimalną. A to już dla fi rm, któ-
re odpadami się zajmują, dodatkowe 
obciążenie. Nic dziwnego, że zdecy-
dowana większość gmin dokonała ra-
cjonalizacji opłat ponoszonych przez 
mieszkańców za wywóz odpadów.

Przykładowo mieszkańcy Dąbro-
wy Górniczej, którzy segregują śmieci 
płacili dotychczas 12 zł miesięcznie 
od osoby. Ci, którzy śmieci nie segre-
gowali, wydawali 20 zł. Od 1 września 
stawki zmieniły się tam odpowiednio 
na 20 zł i 40 zł.

Podobnie wygląda sytuacja w Będzi-
nie, gdzie od 1 lipca opłaty za wywóz 
segregowanych śmieci wzrosły z 11 zł 
do 21 zł oraz z 15 zł do 42 zł za śmieci 
niesegregowane. Więcej zapłacą rów-
nież mieszkańcy Jaworzna, gdzie opła-
ty wzrosną odpowiednio z 15 zł do 22 zł 
oraz z 29 zł na 43 zł.

Gmina Lędziny także uległa presji 
uwarunkowań ekonomicznych. Rada 
Miasta Lędziny, podobnie jak rady w 
większości gmin w Polsce, dokonała 
racjonalizacji opłat za wywóz śmieci. 
W Lędzinach była ona jednak stosun-
kowo łagodna. 

PRZY KILKUDZIESIĘCIO 
PROCENTOWYM WZROŚCIE 
KOSZTÓW WYWOZU ŚMIECI 
-NIEZALEŻNYCH OD GMINY 
LĘDZINY, UTRZYMANIE DLA 
MIESZKAŃCÓW STAWEK Z ROKU 
2011 NIE BYŁO MOŻLIWE.

Gmina
Stawka za 

zbiórkę odpadów 
posegregowanych

Stawka 
za zbiórkę 
odpadów 

zmieszanych

Termin 
wejścia w 

życie nowych 
stawek

Mysłowice 17,50 zł 35,00 zł 2019-07-01

Bieruń 16,00 zł 32,00 zł 2019-06-01

Tychy 15,00 zł 30,00 zł 2019-04-01

Imielin 14,00 zł 28,00 zł 2019-03-01

Lędziny 14,00 zł 28,00 zł 2019-11-01

Podobnie sytuacja wygląda w innych 
gminach naszego powiatu. Tam rad-
ni także byli zmuszeni podjąć decyzje 
trudne, ale odpowiedzialne z punktu 
widzenia fi nansów publicznych. Brak 

reakcji radnych na wyższe koszty wy-
wozu odpadów skutkowałby ograni-
czeniem inwestycji. Stawki za odbiór 
odpadów w sąsiednich gminach:

Jako mieszkańcy wytwarzamy coraz więcej, 
coraz droższych odpadów. Kluczem do uniknięcia 

drastycznych podwyżek jest poprawienie 
wskaźnika segregacji śmieci. 


