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OCZYSZCZACZE POWIETRZA W LĘDZIŃSKICH 
PRZEDSZKOLACH

PLANOWANA ROZBUDOWA SP2

ZAKOŃCZONA ZOSTAŁA ROZBUDOWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘDZINACH

W grudniu 2020 r. zakończyła 
się rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Paderewskiego w Lę-
dzinach. Inwestycja kosztowała po-
nad 10 mln zł. Gmina zrealizowała ją 
w latach 2019-2020 ze środków bu-
dżetu miasta, a także z otrzymanego 
do� nansowania z: 
•Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych - 1 560 188,00 zł
•Ministerstwa Sportu - 

1 108 400,00 zł,
•Dotacji Górnośląsko-Zagłębiow-

skiej Metropolii - 500 000,00 zł. 
Gmina pozyskała na rozbudowę 
szkoły o część dydaktyczną, salę 
gimnastyczną z łącznikiem w wyso-
kości 3 168 588,00 zł.

24 lutego 2021 roku odbyło się 
uroczyste otwarcie Szkoły Podsta-
wowej z O.I. nr 1 im. Karola Miarki 
w Lędzinach. Z uwagi na obowią-
zujące obostrzenia związane z pan-
demią Covid-19 została ograniczo-
na ilość osób, które wzięły udział 
w wydarzeniu. 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

pogody w sercu i radości płynącej 
z faktu Zmartwychwstania 

Pańskiego, oraz smacznego 
święconego w gronie najbliższych
 wszystkim mieszkańcom życzą:

LędzinyLędzinyLędzinyLędzinyLędzinyLędzinyLędziny
numer 1 / marzec 2021

Burmistrz Miasta 
wraz z pracownikami 

Urzędu Miasta

Przewodnicząca 
Rady Miasta 

wraz z Radą Miasta

24 lutego 2021 r.  odbyło się uroczyste otwarcie 
rozbudowanej szkoły SP1 w Lędzinach

Boisko z nawierzchnią poliuretanową, drogą ppoż i nowy parking

Nowa sala gimnastyczna

Część dydaktyczna i plac z nowej kostki betonowej

Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem

Na uroczyste otwarcie zaproszeni 
zostali: Śląski Kurator Oświaty - Pani 
Urszula Bauer, Burmistrz Miasta Lędzi-

Nowa sala gimnastyczna

Część dydaktyczna i plac z nowej kostki betonowej

Sala gimnastyczna wraz z łącznikiemSala gimnastyczna wraz z łącznikiemSala gimnastyczna wraz z łącznikiem

rozbudowanej szkoły SP1 w Lędzinachrozbudowanej szkoły SP1 w Lędzinachrozbudowanej szkoły SP1 w Lędzinach

Radosnych Świąt Wielkanocnych, Radosnych Świąt Wielkanocnych, 

ny - Pani Krystyna Wróbel, Przewod-
nicząca Rady Miasta Lędziny - Pani 
Maria Głos oraz przedstawiciel inwe-
stora � rmy Termo-Klima - Pan Euge-
niusz Górka. Całość nowej inwestycji 
pobłogosławił i poświęcił Proboszcz 
Para� i Świętego Klemensa w Lędzi-
nach - ks. Zygmunt Klim. Uroczyste 

otwarcie rozpoczęła Dyrektor Szkoły 
- Pani Anna Truty. W tym dniu również 
dzieci uczące się w Lędzińskiej Szko-

le nr 1 dokonały o� cjalnego otwarcia 
i przecięcia wstęgi. 

Uczniowie mogli zobaczyć także 
wnętrze nowo wybudowanego seg-
mentu dydaktycznego, który do tej 
pory mogli podziwiać tylko z zewnątrz.
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W 2020 roku po przedstawieniu Radzie 
Miasta w Lędzinach koncepcji z rozbudową 
Szkoły Podstawowej nr 2 została podjęta decy-
zja, iż dostosowanie w sprawie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej nastąpi poprzez rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

W Lędzinach oddziały przedszkolne mieszczą 
się zarówno w Szkole Podstawowej nr 2 jak i nr 3. 

12 listopada 2020 roku Radzie Miasta Lędziny 
została przedstawiona koncepcja w ramach której 
zaproponowano rozbudowę Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Lędzinach.

Dzięki temu gmina uniknie potrzeby przebudo-
wy dwóch placówek kosztem stworzenia obiektu 
dostosowanego dla najmłodszych.

W związku z tym w Szkole Podstawowej nr 3 
po 31 sierpnia 2022 r. nie będzie już oddziałów 
przedszkolnych. 

Planowana inwestycja będzie obejmować:
• budowę nowego sześciooddziałowego przed-

szkola,  jako integralną część zespołu szkolno-
-przedszkolnego SP2. 

• budowę łącznika między budynkiem szkolnym 
SP2 przy ul. Hołdunowskiej a budynkiem przy ul. 
Palmowej, w którym będą znajdować się szatnie.

• budowę kuchni i stołówki w sześciooddzia-
łowym przedszkolu z dostępem dla społeczności 
szkolnej.

Do budynku przy ul. Hołdunowskiej mają 
uczęszczać uczniowie klas 4-8, zaś do budynku 
przy ul. Palmowej uczniowie klas 1-3

„Koncepcja  rozbudowy  Szkoły  Podsta-
wowej  nr 2” opracowana przez � rmę Ar-
chiKS z  Oświęcimia  znajduje  się  na  stronie 
www.ledziny.pl w zakładce: ogłoszenia.

SPRAWY MIASTA
DOSTOSOWANIE PLACÓWEK Z ODDZIAŁAMI 
PRZEDSZKOLNYMI DO NOWYCH PRZEPISÓW

W Lędzinach oddziały przedszkolne mieszczą 

MIASTO POZYSKAŁO ŚRODKI Z PROGRAMU MALUCH+
Lędziny otrzymały do� nansowanie w wysokości 61 440 zł. Środki miasto pozyskało z Resor-
towego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.  
Z przyznanej dotacji skorzysta Miejski Żłobek w Lędzinach mieszczący się przy ulicy Paderew-
skiego (SP1) i ulicy Stadionowej. 

INWESTOWANIE W PLACÓWKI OŚWIATOWE, 
TO PRZYSZŁOŚĆ DLA MIASTA

W 2017 roku przyjęte zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające 
przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej, które wymagają dostosowania budynków 
jednostek oświatowych z oddziałami przedszkolnymi. Takie oddziały mieszczą się 
w SP 2 i SP 3 w Hołdunowie oraz SP 4 w Goławcu. Gmina musi dostosować, zgodnie 
z rozporządzeniem, wyżej wymienione placówki do 31 sierpnia 2022 r. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 I NR 3 W HOŁDUNOWIE

W 2017 roku przyjęte zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające 

Planowana inwestycja będzie obejmować:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GOŁAWCU
Oddziały przedszkolne znajdujące się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Świętej Barbary w Goławcu 

również muszą zostać dostosowane do nowych przepisów. 
Podobnie jak w Szkole Podstawowej nr 2 tak i w SP4 trwają prace nad wykonaniem dokumentacji wraz 

z pozwoleniem na budowę. 

Oddział Żłobka przy ul. Stadionowej

Oddział Żłobka przy ul. Paderewskiego

ODDZIAŁY MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PRZY UL. PADEREWSKIEGO

Przypomnijmy, że w 2015 r. powstały dwa oddziały pierwszego Miejskiego Żłobka w Lędzi-
nach w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Wcześniej w pomieszczeniach obecnego żłobka mie-
ściły się oddziały przedszkolne Przedszkola nr 1.  Całkowity koszt budowy żłobka zamknął się 
w 800 tys. zł. Gmina wyłożyła 160 tys. zł, a 640 tys. zł pochodziło z rządowego do� nansowania 
w ramach programu „Maluch”.

ODDZIAŁY MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PRZY UL. STADIONOWEJ

Przypomnieć także należy, że następne dwa oddziały Miejskiego Żłobka w Lędzinach po-
wstały w 2019 roku na drugim piętrze przedszkola nr 1 wraz z windą. 

Całkowity koszt zadania, to 905 340,54 zł. Gmina wyłożyła 201 340,54 zł. Pozyskane środki 
zewnętrzne z programu „MALUCH+” wynosiły 704  000,00  zł.

W lutym 2021 roku Gmina Lędziny zgłosiła do konkursu innowacji samorządowych dwie inwe-
stycje, powstałe na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 pod nazwą: „Miasteczko ruchu drogowe-
go” oraz „Ogród Sensoryczny”.

Przypomnijmy, że zadanie: „„Czym skorupka za młodu... - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość” 
Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe” powstało w ramach Budżetu Oby-
watelskiego w 2018 roku. Gmina wykonała inwestycję na terenie szkoły za kwotę 99 766,00 zł. 

Przypomnijmy, że zadanie: „„Czym skorupka za młodu... - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość” 

Przypomnieć także należy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 powstała inwe-
stycja w ramach zadania: „Ogród sensoryczny i modernizacja monitoringu wizyjnego przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Lędzinach”. Gmina wykonała inwestycję na terenie szkoły za kwotę 
99 048,28 zł.

Należy przypomnieć, że w latach 2018-2019 w szkole wykonana została termomodernizacja 
budynku na kwotę 1 869 449,29 zł. Na wykonanie termomodernizacji Gmina Lędziny uzyskała 
do� nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach w kwocie 130 682,00 zł. 

Gry podwórkowe na terenie SP2

Ogród sensoryczny na terenie SP2

Budynek SP4 po termomodernizacji

Sala gimnastyczna SP4 po termomodernizacji
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ – BURMISTRZ KRYSTYNA WRÓBEL ODPOWIADA
Kiedy została wydana decyzja o warunkach zabu-
dowy dla terenu przy ul. Murckowskiej (koło „Ber-
gera”)?

W roku 2010 urzędnicy podlegli Burmistrzowi Wiesła-
wowi Stambrowskiemu wydali w jego imieniu pozytywną 
decyzję o warunkach zabudowy dla osiedla 10 domów wraz 
z 10 garażami, na działce przy ul. Murckowskiej (koło „Ber-
gera”). 

Należy przypomnieć, że decyzja została wydana 
w 2010 r. po „powodzi stulecia”, a wspomniane tereny były 
całkowicie zalane.

Co spowodowało, że Rada Miasta poprzedniej ka-
dencji podjęła decyzję o uchwaleniu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego 
obszaru?

W 2015 r. kolejny inwestor wystąpił o wydanie warunków 
zabudowy dla osiedla z kolejnymi 9 domami wraz z 9 ga-
rażami na sąsiednich działkach przy wspomnianym terenie.

W tym samym roku radni poprzez przyjęcie uchwały, 
wyrazili zgodę na przystąpienie do wykonania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Tylko 
Rada Miasta ma takie kompetencje. Rozpoczął się prawie 
roczny proces, zgodnie ze wszelkimi  procedurami, przygo-
towywania wspomnianego planu. 

Czy Rada Miasta oraz mieszkańcy mieli możliwość 
zapoznania się z przygotowanym planem? 

Jak najbardziej. Odbywały się spotkania, na których rad-
ni  byli o wszystkim informowani. Ponadto Miejska Komisja 
Urbanistyczno-Planistyczna, w skład której wchodziła mię-
dzy innymi ówczesna naczelnik Wydziału Geodezji, wydała 
pozytywna opinię dla planu, podkreślając wprost, że obszar 
ten jest nieodpowiedni dla zabudowy mieszkaniowej ze 
względu na występujące tam uwarunkowania niekorzystne 
dla życia i zdrowia ludzi.

Plan ten był wyłożony do publicznego wglądu i nikt nie 
wniósł do niego jakichkolwiek uwag. W związku z tym, 
w roku 2016 Rada Miasta Lędziny uchwaliła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. 

Czy Rada Miasta poprzedniej kadencji dokonała 
jakiegoś uchybienia?

W mojej ocenie wszystko zostało wykonane zgodnie 
z procedurą i Rada Miasta miała prawo podjąć taką decyzję.

Na jakiej podstawie Gmina odkupiła wspomnianą 
działkę?

To bardzo istotne - Gmina odkupiła działkę, a nie zapła-
ciła odszkodowanie. Gmina stała się właścicielem gruntu 
o powierzchni około 1 ha.

W roku 2020 wyrokiem sądu, Gmina Lędziny została 
zobowiązana do odkupienia wspomnianej działki za około 
1,2 mln zł. Było to konsekwencją uchwalenia 25 lutego 
2016 r. przez Radę Miasta Lędziny, miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach. 

Jeszcze raz przypomnę, że plan ten był wyłożony do pu-
blicznego wglądu i nikt nie wniósł do niego żadnych uwag.

Czy zadłużenie Lędzin gwałtownie rośnie?

Zadłużenie Lędzin jest spłacane zgodnie z harmonogra-
mem. Gdy obejmowałam stanowisko Burmistrza Miasta 
Lędziny w 2014 r. zadłużenie wynosiło około 20,4 mln zł. 
W tym miesiącu spłaciliśmy kolejne 1,6 mln obligacji wy-
emitowanych przez mojego poprzednika. Zadłużenie Lędzin 
wynosi obecnie około 18 mln zł.

Jeśli zadłużenie Lędzin jest stabilne, to co jest 
powodem problemów � nansowych miasta?

Obecna sytuacja � nansowa Lędzin wynika wprost z de-
cyzji radnych z klubu „Wspólnie dla Lędzin”, którzy nie 
zgodzili się w 2020 roku na emisję obligacji w wysokości 
4,5 mln zł. Należy przypomnieć, że mieliśmy w tamtym roku 
do spłaty zadłużenie po moim poprzedniku w wysokości 
około 3,3 mln zł. Dodatkowo nie zrealizowały się dochody 
zgodnie z planem na 2020 r.  

Równocześnie ci sami radni zażądali przesunięcia płat-
ności faktur z roku 2020 na rok 2021. Skarbnik Miasta 
spełniła żądanie radnych, co oczywiście generuje odsetki, 
które przyjdzie nam zapłacić. Za same ZUS-y Gmina będzie 
musiała ponieść dodatkowe wydatki w postaci odsetek na 
poziomie około 35 tys. zł. Taka była decyzja klubu radnych 
rządzących w Lędzinach. 

Czy pomimo trudnej sytuacji � nansowej płace pra-
cowników szkół, przedszkoli i innych miejskich jed-
nostek są wypłacane terminowo?

Tak, ponieważ zgodnie z obietnicą priorytetem zarówno 
dla mnie jak i Skarbnik Miasta jest terminowe wypłacanie 
pensji pracownikom szkół, przedszkoli i miejskich instytu-
cji. Niestety odbyło się to kosztem przesuwania płatności 
faktur z miesiąca na miesiąc. Niestety  Gmina nie może 
zaciągnąć kredytu krótkoterminowego na pokrycie przej-
ściowego de� cytu, gdyż Rada Miasta nie podjęła uchwały 
budżetowej na 2021 r.

Czy emisja obligacji przez gminy jest czymś wyjąt-
kowym?

Radni z klubu „Wspólnie dla Lędzin” porównują nasze 
miasto do sąsiedniego Bierunia. A tam radni w latach 2015 
-2018 zgodzili się na emisję obligacji w wysokości około 
17,4 mln zł. W tym czasie nasze miasto nie „wypuściło” żad-
nych obligacji. Nie przypominam sobie, żeby ktoś w Bieru-
niu robił z tego tragedię.

Wykorzystywanie obligacji do � nansowania zadań Gminy 
w obecnych czasach jest czymś naturalnym. Także w gmi-
nach ościennych. W tej sytuacji dziwić może awantura, którą 
wywołali niektórzy lędzińscy radni, nie zgadzając się na emi-
sję obligacji w wysokości 4,5 mln zł. 

W mojej ocenie jest to działanie na szkodę mieszkańców, 
które wprost prowadzi do programu naprawczego. Coraz 
głośniej mówią o nim radni z klubu „Wspólnie dla Lędzin”.

Radni z klubu „Wspólnie dla Lędzin” mówią 
o wdrożeniu programu naprawczego?

Zacznijmy od tego, że w Lędzinach brak jest podstaw 
do tego, żeby wdrażać program naprawczy pod nadzorem 
Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Postawa radnych 
z klubu „Wspólnie dla Lędzin”, którzy domagają się takie-
go programu może dziwić. Radni w innych gminach unikają 
programów naprawczych. Oznaczają one bowiem okres za-
stoju w gminach i niezadowolenie mieszkańców. 

Jakie konsekwencje niesie program naprawczy, 
o którym mówią radni z klubu „Wspólnie dla Lę-
dzin”?

Program naprawczy jest uchwalany na trzy lata i zawiera 
radykalne cięcia oszczędnościowe. Gminy, które go reali-
zują ograniczają inwestycje i rezygnują z dopłat do śmieci 
i ścieków. Zwalniają pracowników w miejskich instytucjach, 
a nawet likwidują całe jednostki. W szkołach łączone są od-
działy, co wiąże się ze zwolnieniami nauczycieli.  Zadania 
sportowe uwzględnione są tylko w przypadku � nansowa-
nia obligatoryjnych zadań własnych Gminy. Oszczędności 
w ramach oświetlenia ulicznego są uzyskiwane poprzez jego 
okresowe wyłączanie. 

Konsekwentne dążenie grupy radnych „Wspólnie dla Lę-
dzin” do wprowadzenia programu naprawczego, jest moim 
zdaniem działaniem na szkodę mieszkańców. 

Czy nasze miasto spłaca podatki niesłusznie pobrane przez po-
przednie władze od podmiotu górniczego?

To kolejny problem, który „odziedziczyłam” po moim poprzedniku. Te 
nadpłacone podatki musimy teraz oddać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
(SRK). W poprzedniej kadencji zwróciliśmy około 10 mln podmiotowi górni-
czemu. Na dzień dzisiejszy do zwrotu pozostało około 14 mln zł.  W innych 
gminach, pieniądze te były lokowane na specjalnych kontach, a w Lędzinach 
mój poprzednik je po prostu wydał. 

W wyniku prowadzonych przeze mnie negocjacji z SRK kwota ta może 
zostać obniżona z tych około 14 mln zł do 11,5 mln zł i jednocześnie rozłożona 
na kilkuletnie raty. 

Kto odpowiada za uchwalenie budżetu i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na 2021 rok?

Burmistrz przedstawia Radzie Miasta projekty uchwał. Tylko radni mają 
kompetencje uchwalenia budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 
rok.

Jednakże jeśli Rada Miasta nie uchwali budżetu i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (WPF) na rok 2021, to jako Burmistrz Miasta nie będę mogła pod-
pisać żadnych zobowiązań � nansowych, między innymi porozumienia z SRK, 
narażając Gminę na stratę około 2,5 mln zł. W tym miejscu muszę podkreślić, 
że każdy miesiąc zwłoki w uchwaleniu budżetu i WPF-u, to strata dla Lędzin 
w wysokości około 50 000 zł miesięcznie

Podpisała pani porozumienie z SRK S.A. w sprawie przejęcia 
działek od tej spółki. Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja?

1 czerwca 2020 r. podpisałam porozumienie z SRK w celu przejęcia działek 
w formie darowizny, m.in. na osiedlu „Ziemowit”. Niestety nie doszło do pod-
pisania aktu notarialnego. Spółka przysłała projekt nowego porozumienia. 
Wynika z niego, że na przekazanych terenach mogą występować elementy 
nieczynnej infrastruktury pogórniczej oraz sieci uzbrojenia technicznego, sta-
nowiące własność osób trzecich. 

SRK S.A. oczekuje jednoznacznej deklaracji ze strony Gminy, co do tego, 
że nie wnosi uwag i zastrzeżeń do przejmowanych gruntów (zrzeka się rosz-
czeń z tego tytułu od SRK S.A.), a w szczególności co do stanu technicznego 
nieruchomości. 

Czym może grozić przejęcie takiego przysłowiowego „kota 
w worku”?

Biorąc pod uwagę należytą staranność jaką cechować musi się Burmistrz 
Miasta, nie można tak jak oczekują tego radni z klubu „Wspólnie dla Lędzin”, 
podpisać porozumienia bez wery� kacji stanu majątku jaki jest przejmowany. 

Takie bezmyślne działania mogą gminę narazić na bliżej nieokreślone stra-
ty w zakresie utrzymania nieruchomości obarczonych wadami prawnymi lub 
technicznym oraz rodzić odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą 
powstać na tych terenach. 

Konieczne są oględziny tych nieruchomości przez biegłego w celu sporzą-
dzenia ekspertyzy odnośnie stanu technicznego działek. Nie mogę dopuścić 
do sytuacji, że w przypadku wystąpienia czyichś roszczeń Gmina będzie na-
rażona na jakieś koszty.

w wysokości około 50 000 zł miesięczniewynosi obecnie około 18 mln zł. zdaniem działaniem na szkodę mieszkańców. 

gera”)?

Czy zadłużenie Lędzin gwałtownie rośnie?
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Obok nowej sali gimnastycznej wybudowane zostało boisko z poliuretanową nawierzchnią, całość została ogrodzona wysoką siatką. Nowa droga ppoż i powstałe miejsca 
parkingowe z pewnością będą znaczącym udogodnieniem dla pracowników szkoły, rodziców, a także osób, które będą chciały skorzystać z nowej sali sportowej. 

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W ramach rozbudowy w szkole powstała nowa sala gimnastyczna wraz z łącznikiem, prowadzącym do istniejącego budynku szkoły, w którym znajdują się sanitariaty, 
szatnie z szafkami i prysznicami, sala do tenisa stołowego oraz siłownia. 

Powstał nowy segment dydaktyczny z nowymi siedmioma salami lekcyjnymi z przeznaczeniem m.in. do nauki języka polskiego, biologii, chemii czy muzyki. Sala chemiczna 
została wyposażona w dygestorium, czyli wyciąg laboratoryjny. Każdą salę wyposażono w nowe meble. W niektórych znajdują się także rzutniki oraz tablice interaktywne.

Na parterze przy sali muzycznej powstała nowa świetlica. Wcześniej mieściła się ona w starej części budynku szkoły przy stołówce, która teraz zostanie powiększona. Na 
każdym piętrze znajdują się toalety. W piwnicy powstały nowe szatnie oraz pomieszczenia techniczne. W budynku nie zabrakło także windy, dzięki której osoby 
z niepełnosprawnościami mogą dotrzeć na każde piętro budynku.

Obok nowej sali gimnastycznej wybudowane zostało boisko z poliuretanową nawierzchnią, całość została ogrodzona wysoką siatką. Nowa droga ppoż i powstałe miejsca Obok nowej sali gimnastycznej wybudowane zostało boisko z poliuretanową nawierzchnią, całość została ogrodzona wysoką siatką. Nowa droga ppoż i powstałe miejsca 

Budynek dydaktyczny ma także specjalne wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zmiany widoczne są także wokół szkoły. Plac znajdujący się przy 
głównym wejściu został wyrównany do jednego poziomu przez co Szkoła nr 1 stała się jeszcze bardziej dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Na całości 
położona została betonowa kostka.  Zmiany widoczne są również przy starej sali gimnastycznej, gdzie została położona nowa kostka betonowa oraz nowe wejście do 
kuchni. 

Obok nowej sali gimnastycznej wybudowane zostało boisko z poliuretanową nawierzchnią, całość została ogrodzona wysoką siatką. Nowa droga ppoż i powstałe miejsca Obok nowej sali gimnastycznej wybudowane zostało boisko z poliuretanową nawierzchnią, całość została ogrodzona wysoką siatką. Nowa droga ppoż i powstałe miejsca 

Powstał nowy segment dydaktyczny z nowymi siedmioma salami lekcyjnymi z przeznaczeniem m.in. do nauki języka polskiego, biologii, chemii czy muzyki. Sala chemiczna Powstał nowy segment dydaktyczny z nowymi siedmioma salami lekcyjnymi z przeznaczeniem m.in. do nauki języka polskiego, biologii, chemii czy muzyki. Sala chemiczna 
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROZPOCZĘTO W 2019 R.

Nowa część dydaktycznaCzęść dydaktyczna w trakcie budowyWykopy pod nową część dydaktyczną

Budowa Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Paderewskiego w Lędzinach w latach 
2018-2019 była ściśle powiązana z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1.

W 2017 roku weszło rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej zmieniające przepisy 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej, które 

wymagają dostosowania budynków jednostek 
oświatowych z oddziałami przedszkolnymi.

Dostosowanie, zgodnie z rozporządzeniem, 
wymagało przeniesienia dzieci i młodzieży 

Część dydaktyczna po zakończeniu budowy

Nowa sala sportowaPowstający ŁącznikPrzygotowanie podłoża pod nową salę Sala i łącznik po zakończeniu budowy

Parking po zakończeniu budowyPrzygotowanie terenu pod parking Przygotowanie nawierzchni pod boisko Boisko po zakończeniu budowy

ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROZPOCZĘTO W 2019 R.ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROZPOCZĘTO W 2019 R.ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROZPOCZĘTO W 2019 R.ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROZPOCZĘTO W 2019 R.

CZY BYŁABY MOŻLIWA ROZBUDOWA SP 1 BEZ BUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3?
z budynku Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), 
gdzie mieściło się Gimnazjum nr 1 do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1.

Należy dodać, że dwa oddziały przedszkolne 
mieściły się we wspomnianym budynku SRK, a 
trzy oddziały przedszkolne znajdowały się w bu-
dynku SP1. 

Dodatkowo na decyzję budowy nowego przed-
szkola wpływ miały również koszty, które pono-
siła gmina, a związane były z najmem budynku 
SRK i opłatami za media w wysokości ponad 
30 000 zł miesięcznie.

W 2018 roku powstała więc realna potrzeba 
budowy nowego przedszkola.

Do nowo wybudowanego Przedszkola nr 3 
w 2019 roku zostały przeniesione dzieci z wyżej 
wymienionych oddziałów przedszkolnych. W tym 
samym roku 2019 rozpoczęto rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lędzinach.

CZY BYŁABY MOŻLIWA ROZBUDOWA SP 1 BEZ BUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3?CZY BYŁABY MOŻLIWA ROZBUDOWA SP 1 BEZ BUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3?

Łączny koszt inwestycji, jako wkład własny 
Gminy Lędziny, wynosił 4 964 440,37 zł

Budowę Przedszkola nr 3 zakończono w 2019 r.

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 3

CZY BYŁABY MOŻLIWA ROZBUDOWA SP 1 BEZ BUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3?CZY BYŁABY MOŻLIWA ROZBUDOWA SP 1 BEZ BUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3?
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INFORMACJE
MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG - 
PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH
Gmina Lędziny w ramach realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. 
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, otrzymała pomoc 
rzeczową w postaci sześciu oczyszczaczy powietrza dla trzech lędzińskich 
przedszkoli, które zakwali� kowały się do tego projektu. Realizuje go Samorząd 
Województwa Śląskiego.

Po dwa oczyszczacze powietrza otrzymały:
    Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
    Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.
    Miejskie Przedszkole nr 3
Łączna wartość przyznanej przez Województwo pomocy rzeczowej wynosi 
4.734,00 zł.

TAK SPĘDZALIŚMY WALENTYNKI
W Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano Walentynkowy Koncert Życzeń z udziałem dobrze znanego Mirka Szołtyska, 

gwiazdy TVS. W tym dniu, na fanpageu MOK-u odczytywał on życzenia, które napisali sami mieszkańcy.

WOŚP ZAGRAŁ TAKŻE W LĘDZINACH
„Czas podsumowania! Podsumowa-

nia ciężkiej drogi, którą przebyliśmy 
by zorganizować 29 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.” - na-
pisał na swoim facebookowym pro� -
lu Szymon Simonicz - szef sztabu 29 
� nału WOŚP w Lędzinach. W tym 
roku sztab powołany został w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Lędzinach dzięki 
uprzejmości Dyrektora - Joachima Krzy-
ka. Ciężka praca włożona w organizację 
� nału zaowocowała sumą w wysokości 
32 251,05 zł, która w tym roku wspomo-
że polską laryngologię, otolaryngologię 
i diagnostykę głowy. 

GAZETA MIEJSKA LĘDZINY

ramka i tło 
ramka w tle
jajeczka pod 
zdjęciami

LAURA WALCZAK Z LĘDZIN -  I WICEMISS POLSKI 
NASTOLATEK 2020

„Walentynkowa poczta” 
funkcjonowała w Miejskim 
Przedszkolu z O.I. nr 1. Tra-
� ły do niej kartki wykonane 
przez dzieci. Z okazji Wa-
lentynek zorganizowano 
też zabawy, zajęcia, tańce i 
konkursy. 

Dzieci z Miejskiego Przedszkola z O.I. 
nr 2 uczestniczyły w konkursie plastycz-
nym dla wszystkich grup przedszkolnych 
pn. „Serce dla każdego”. Maluchy tworzyły 
prace plastyczne na podstawie utworu lite-
rackiego. Prace konkursowe przekazano Klu-
bowi Seniora, działającemu przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Lędzinach.

W Miejskim Przedszkolu 
nr 3 również uruchomiono „Pocztę 
Walentynkową”. Życzenia do adre-
satów tra� ły dzięki małym listono-
szom. Dzieci na zajęciach sensopla-
stycznych wykonywały serduszka 
z masy solnej. Odbył się też kon-
kurs plastyczny pn. „Najpiękniejsza 
kartka walentynkowa”.

15 stycznia 2021 roku podczas � nałowej gali konkursu Miss Polski Nastolatek 2020 
Laura Walczak zajęła II miejsce zostając I Wicemiss Polski Nastolatek.

Laura ma 18 lat, na co dzień uczęszcza 
do LO w Bieruniu, w którym uczy się na 
pro� lu biologiczno-chemicznym po którym 
chce udać się na studia stomatologiczne. Jej 
największą pasją jest szeroko pojęty świat 

mody i modelingu, z którym również wiąże 
przyszłość. 

Laurze gratulujemy i życzymy wielu 
sukcesów we wszystkich podejmowanych 
przez Nią działaniach.

SZKLANY SUFIT - DEBIUTANCKI SINGIEL ZESPOŁU THREE OF US

To kolejny sukces osoby pochodzącej 
z Lędzin.  Trio bowiem tworzą: lędzinianka 
Ewa Kapała oraz bracia Romek i Tomek.

Poznali się 11 lat temu w TVP 2 w telewi-
zyjnym programie „Bitwa na Głosy”. Połączyli  

muzyczne doświadczenia i stworzyli własny 
styl zainspirowany amerykań ską  muzyką  co-
untry, łą cząc popowe, nowoczesne brzmienie 
(modern country). Jak podkreślają muzycy, 
singiel „Szklany su� t”, to muzyczny manifest 
o przełamywaniu niewidzialnych barier.

muzyczne doświadczenia i stworzyli własny 

bowi Seniora, działającemu przy Miejskim 

też zabawy, zajęcia, tańce i 

sukcesów we wszystkich podejmowanych 

przedszkoli, które zakwali� kowały się do tego projektu. Realizuje go Samorząd 

LAURA WALCZAK Z LĘDZIN -  I WICEMISS POLSKI LAURA WALCZAK Z LĘDZIN -  I WICEMISS POLSKI LAURA WALCZAK Z LĘDZIN -  I WICEMISS POLSKI LAURA WALCZAK Z LĘDZIN -  I WICEMISS POLSKI LAURA WALCZAK Z LĘDZIN -  I WICEMISS POLSKI LAURA WALCZAK Z LĘDZIN -  I WICEMISS POLSKI 

zyjnym programie „Bitwa na Głosy”. Połączyli  o przełamywaniu niewidzialnych barier. i diagnostykę głowy. 

Łączna wartość przyznanej przez Województwo pomocy rzeczowej wynosi 
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Jak można się spisać?
•Obowiązkową formą jest samo-

spis internetowy.
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl 

i wypełnij formularz spisowy. 
•Nie możesz wykonać samospisu 

internetowego we własnym zakre-
sie? 

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 
i spisz się przez telefon.

•Jeżeli nie spiszesz się ani przez 
internet ani przez telefon, skontak-
tuje się z Tobą rachmistrz telefonicz-
nie lub bezpośrednio, aby przepro-
wadzić spis.

Nie możesz odmówić mu prze-
kazania danych. Nie obawiaj się 
o swoje dane. Pracownicy statystyki 
publicznej są zobowiązani do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej.

Odmowa udziału w spisie po-
wszechnym grozi karą grzywny na 
podstawie art. 57 ustawy o statysty-
ce publicznej.

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj z Gminnym Biurem 

Spisowym tel. 32 216 65 11 w.124
• Jeżeli nie masz dostępu do inter-

netu, a chcesz dokonać samospisu 
internetowego odwiedź Urząd Mia-
sta Lędziny (ul. Lędzińska 55) wcze-
śniej umawiając się na spotkanie 
tel. 32 216 65 11

•Od 1 kwietnia do 30 czerwca 
w Urzędzie Miasta w Lędzinach na 
parterze budynku w pokoju 07 przy-
gotowane będzie gminne biuro spi-
sowe, gdzie mieszkańcy będą mogli 
wykonać samospis na przygotowanym 
w tym celu komputerze.

RUSZYŁA BUDOWA LĘDZINY LOGISTICS CENTRE
7 grudnia 2018 roku otwarty został o� cjalnie węzeł komu-
nikacyjny „Olszyce” w Lędzinach, a w styczniu tego roku 
ruszyła budowa centrum logistycznego w jego pobliżu. 
GLP Lędziny Logistics Centre - bo o nim mowa - to ponad 
110 000 m2 supernowoczesnej powierzchni magazynowej 
i produkcyjnej zlokalizowanej zaledwie 10 minut od skrzy-
żowania autostrady A4 i drogi ekspresowej S1.

SKORZYSTAJ Z ULGI 
TERMOMODERNIZACYJNEJ!

W związku z zakończonym rozliczeniem projektu pn. „Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny na lata 2018-2020” mieszkańcy, którzy 
skorzystali z programu i wymienili źródło ciepła w roku 2019 i 2020, 
mogą uzyskać zwrot części wkładu własnego poprzez skorzystanie z ulgi 
termomodernizacyjnej. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Miasta Lędziny po 
oryginały faktur dotyczących kosztów związanych z wymianą źródła ciepła, 
które nie zostały zrefundowane przez Gminę Lędziny. 

Załączniki dostępne są na stronie www.ledziny.pl w zakładce aktualności
BILETOMATY SOLARNE - MOŻNA 
JUŻ PŁACIĆ KARTĄ 

Biletomaty solarne, to ekologiczne 
urządzenia zasilane wyłącznie ener-
gią pozyskaną z paneli fotowoltaicz-
nych, które nie wymagają kosztow-
nego przyłącza elektrycznego.  

Górnośląsko-Zagłębiowska Metro-
polia zainstalowała automaty solarne 
na terenie 10 gmin. W Lędzinach przy 
ul. Lędzińskiej (przy pomniku) został 
zainstalowany automat solarny, który 
umożliwia zakup 10 rodzajów biletów 
papierowych.

Co ważne – w automacie solarnych 
można płacić zarówno kartą płatniczą 
jak i gotówką. Ze względów technolo-
gicznych nie ma możliwości zakupu za 
ich pomocą biletów elektronicznych na 
kartę ŚKUP.

INFORMACJE

Masz jeszcze jakieś pytania?

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku Główny Urząd Statystyczny prze-
prowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Nazywany „Zygą” Hanusik był 
jednym z najlepszych szosowców na 
przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wie-
ku. Należy podkreślić iż przez 18 lat 
kariery, w latach 1960-1978, bronił 
barw klubu Górnik Lędziny. Karierę 
zakończył w Polonii Łaziska Górne. 

ZMARŁ ZYGMUNT HANUSIK – 
LEGENDARNY ŚLĄSKI KOLARZ

SZCZEPIENIA PRZECIW SARS-COV-2
Szczepienia przeciw Sars-CoV-2 w Miejskim Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Lędzinach rozpoczęto 25 stycznia 
br. Wykonywane są one w trzech placówkach MZOZ 
oraz NZOZ.

Miejsca szczepień uruchomione przez MZOZ i NZOZ 
Lędziny:

1. Przychodnia Nr 1 ul. Fredry 17, tel. 32 216 60 59
2. Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka 2, tel. 32 216 62 87
3. Przychodnia Specjalistyczna ul. Pokoju 17, 
tel. 32 326 62 53
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 

Medyczne s.c. ul. Łanowa 5, tel. 32 326 64 54
W przychodniach lekarz kwali� kuje pacjentów na szcze-

pienia. Pacjenci wypełniają ankietę, a dane wpisywane są do 
bazy danych. Po szczepieniu, ze względu na bezpieczeństwo, 
przez 15 minut przebywają pod obserwacją. 

INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
Trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 r. Z urzędem skarbowym moż-

na się rozliczyć do 30 kwietnia 2021 r., np. w serwisie: e-Urząd Skarbo-
wy. Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku 
na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) i jak najszybciej otrzymać 
zwrot podatku.

W tym roku osoby, które otrzymały 
z organu rentowego PIT-11A, mogą:

• złożyć samodzielnie zeznanie rocz-
ne, albo

• nic nie robić do 30 kwietnia - wte-
dy urząd skarbowy zaakceptuje zezna-
nie PIT-37 za 2020r., automatycznie 
wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.
Zwrot nadpłaty

Zwrot nadpłaty podatku trwa do 45 
dni, jeśli zeznanie zostanie automatycz-
nie zaakceptowane albo złożone elek-

tronicznie - najłatwiej w usłudze twój 
e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd 
Skarbowy na podatki.gov.pl.

W przypadku zeznań papierowych 
termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.
Ważne

W celu uzyskania zwrotu nadpłaty 
należy zgłosić swój rachunek banko-
wy do urzędu skarbowego – możesz to 
zrobić w zeznaniu podatkowym lub na 
formularzu ZAP-3. Jeżeli rachunek był 
zgłoszony wcześniej i jest aktualny, nie 
musisz nic robić.

RODZINA 500+. NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Dział Świadczeń Rodzinnych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lędzinach informuje, iż wnioski w 
celu uzyskania prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres świad-
czeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 
2021 r. będzie można składać:
•od 1 lutego 2021 r. drogą elektronicz-
ną: 

- za pośrednictwem Portalu Informacyj-
no-Usługowego Emp@tia,
- przez bankowość elektroniczną oraz 

portal PUE ZUS, 
•od 1 kwietnia drogą tradycyjną w sie-
dzibie tutejszego ośrodka lub za pośred-
nictwem poczty.

Należy pamiętać, iż na jednym wnio-
sku można ubiegać się o świadczenie 
wychowawcze na wszystkie dzieci – 
NIE MA POTRZEBY SKŁADANIA 
OSOBNYCH WNIOSKÓW!

Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy MOPS Lędziny pod nr telefo-
nu (32) 216-67-91 wewnętrzny 34

WYSTAW ODPADY PRZED POSESJĘ W DNIU ODBIORU

Przypominamy o obowiązku wystawienia odpadów przed 
posesję w dniu odbioru.

„Pojemniki i worki powinny być udostępnione w dniu od-
bioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem od 
godz. 6:00 do godz. 22:00 lub do momentu faktycznego od-
bioru odpadów w danym dniu, poza ogrodzeniem nierucho-
mości, w miejscu dostępnym dla służb komunalnych”.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 
uzyskania odstępstwa od tej zasady. W tym celu prosi-
my o skierowanie do EKOREC Sp. z o.o. pisma z prośbą 
o odbiór odpadów z terenu posesji wraz z uzasadnie-
niem braku możliwości wystawiania odpadów przed 
posesję.

Pisma można przesyłać:
1.  mailowo na adres: ekorec@poczta.onet.pl 
2. pocztą na adres: EKOREC Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 

43-143  Lędziny
W przypadku pytań można kontaktować się telefo-

nicznie pod numerem: (32) 216 60 20 

oryginały faktur dotyczących kosztów związanych z wymianą źródła ciepła, 

na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) i jak najszybciej otrzymać 

nu (32) 216-67-91 wewnętrzny 34nu (32) 216-67-91 wewnętrzny 34

zgłoszony wcześniej i jest aktualny, nie 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - 
ZMIANY W OBSŁUDZE

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

Ze względu na rosnącą ilość za-
każeń koronawirusem spotka-
nie może się odbyć wyłącznie 
po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym pod numerem 
telefonu (32) 216 65 11 do 13

Szanowni 
MIESZKAŃCY
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ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowi-
ska 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 
WWW.LEDZINY.PL

30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI MIASTA LĘDZINY

KONKURSY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

30 lat temu, dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy 
dążyli do stworzenia samodzielnej i autonomicz-
nej jednostki samorządu terytorialnego, Lędziny 
stały się miastem i wyodrębniły z obszaru admi-
nistracyjnego Tychów. Te 30 lat historii miasta 
niesie za sobą wiele przemian, inwestycji i roz-
woju miasta jako samodzielnej jednostki. 

Z tej okazji 18 kwietnia 2021 roku o godzi-
nie 16:00 w kościele pod wezwaniem Matki 
Bożej Różańcowej w Lędzinach odbędzie się 
uroczysta Msza święta z okazji 30 lecia sa-
morządności Miasta Lędziny. Uroczystość 
uświetni Orkiestra Dęta KWK Ziemowit.

Po mszy w sali widowiskowej „Piast” od-
będzie się koncert z okazji 30lecia, w ramach 
którego na scenie pojawi się Waldemar Ma-
licki wraz z Big Silesian Band i hitami mu-
zyki � lmowej (bilety do nabycia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Lędzinach).

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

Konkurs fotogra� czny „Lędziny wczoraj i dziś” skierowany jest do uczniów szkół podsta-
wowych uczęszczających do klas 4-8. W ramach konkursu uczniowie ukażą na fotogra  ach zmia-
ny zachodzące na terenie miasta. Fotogra  e wykonane w minionych 30 latach wykonane na terenie 
Lędzin połączone zostaną z aktualnymi zdjęciami ukazując przemiany zachodzące na terenie miasta. 

Konkurs plastyczny „Moje najpiękniejsze miejsce w Lędzinach” skierowany jest dla uczniów 
szkół podstawowych uczęszczających do klas 1-3. Uczniowie w ramach konkursu wykonają prace 
plastyczne w dowolnej technice oraz w dowolnej formie związanej z tematyką Konkursu.

Również w przedszkolach będą organizowane konkursy związane z tematyką 30 lecia samorząd-
ności. W ramach konkursów uczniowie odkryją walory estetyczne, przyrodnicze, krajobrazowe, kul-
turowe a także architektoniczne Lędzin. A także rozwiną swoją świadomość związaną z Samorządem 
i zmianami w nim zachodzącymi.

Konkurs fotogra� czny „Lędziny wczoraj i dziś” skierowany jest do uczniów szkół podsta-
 W ramach konkursu uczniowie ukażą na fotogra  ach zmia-
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Nieruchomości/Przetargi na mienie komunalne.

MOK NA DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet, w niedzielę 7 marca 2021 r. w sali widowiskowej 
„Piast” odbył się koncert kwartetu instrumentalnego Con Pasione.

W repertuarze usłyszeliśmy arie operetkowe, musicalowe oraz znane i lubiane 
pieśni estradowe w wykonaniu tenora Mieczysława Błaszczyka.

Lędzin połączone zostaną z aktualnymi zdjęciami ukazując przemiany zachodzące na terenie miasta. 

„SP 1 - wczoraj” „SP 1 - dziś”

i zmianami w nim zachodzącymi.




