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Lędziny
Lędziny są miastem o bogatej historii w którym na powierzchni
31,04 km kw. mieszka około 16 tysięcy osób. Miasto nie posiada
zwartej przestrzenie zabudowy – między dzielnicami rozciągają
się pola, lasy i tereny przemysłowe. W ostatnich latach na
terenie gminy rozwinęła się sieć wysokoprodukcyjnych
gospodarstw rolnych.
Spośród 77 przedsiębiorstw dominującą rolę odgrywa w Lędzinach
Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast-Ziemowit”.

Najbardziej znanym zabytkiem w Lędzinach jest barokowy kościół
św. Klemensa na górce potocznie nazywanej Klimontem. Kościół
jest też przedstawiony na herbie gminy. Wyróżnia się tu
również osiedle 600 domków fińskich.
Lędziny mają bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu i wiele obiektów
rekreacyjno-wypoczynkowych, co sprawia, że gmina posiada sporo
walorów turystycznych. Przebiegają tu trzy szlaki turystyczne:
Szlak Krawędziowy GOP z zachodu na wschód o długości 78 km,
Szlak im. Jana Kudery od strony Błędowa przez Goławiec i Górki
do Bierunia Starego o długości 21,5 km i Szlak Hołdunowski,
wiodący od strony Ławek przez Hołdunów w kierunku Imielina o
długości 22 km.
Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Lędzin jest
kościół św. Klemensa.
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Lędziny, Mieszkańcy
EkoSłupek sygnalizuje jakość powietrza
Przed budynkiem Urzędu Miasta pojawił się EkoSłupek. Warto
zwrócić na niego uwagę, gdyż zmieniające się na nim barwa
oświetlenia określa jakość powietrza i ostrzega przed
szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami. Urządzenie
sygnalizuje zmianę parametrów co 10 minut.Wbudowane w słupku
oświetlenie ledowe przybiera kolor zgodny z Polskim…
24 lipca 2020 1 min read
Lędziny, Mieszkańcy
Stowarzyszenia i organizacje mogą składać wnioski
Stowarzyszenia mające do tej pory siedzibę na parterze budynku
(przy ul. Lędzińskiej 88) na Placu Farskim będą miały

możliwość bezpłatnego użytkowania nowego lokalu w tym samym
budynku. Wszystkie zainteresowane lędzińskie stowarzyszenia i
organizacje mogą już składać wnioski do Burmistrza Miasta
Lędziny o zawarcie umowy na…
22 lipca 2020 1 min read
Lędziny, Mieszkańcy
Budżet Obywatelski 2021
Rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1
czerwca będzie można składać propozycje projektów. Okres ich
przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w
latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną
kwotę 250 000 zł. Na terenie miasta utworzone zostały trzy
okręgi…
19 maja 2020 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Lędziny
Remont ul. Modrej
Mieszkańcy ul. Modrej w Lędzinach będą mieli nową, oświetloną
drogę. Wyremontowane zostaną również dojścia do posesji. We
wtorek 12 maja 2020 r. w miejscu tym rozpoczęto prace.
Nawierzchnia drogi zrobiona zostanie z kostki betonowej,
wykonane będzie też odwodnienie. Koszt robót, to ponad 200
tys. zł….
14 maja 2020 1 min read
Koronawirus, Lędziny, Mieszkańcy
MZOZ – rehabilitacja i poradnie specjalistyczne wznowiły
działalność. Są jednak pewne ograniczenia.
Od 4 maja Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej po okresie
zawieszenia
wznowił
działalność
Zespołu
Pracowni
Rehabilitacyjnych, Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu
Ruchu oraz Poradni Specjalistycznych – podstawowej opieki
zdrowotnej. Ich działanie odbywa się jednak na nowych
zasadach. Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych – ul. Lędzińska 14
Podstawową formą kontaktu…
7 maja 2020 2 min read
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Przedsiębiorcy mogą starać się o pomoc
Przedsiębiorcy z Lędzin, którzy w obecnej sytuacji epidemii
odnotowują straty mogą starać się o pomoc. Zakres obejmuje
czynsze, podatki i ulgi podatkowe w ramach pomocy de minimis.
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia
wprowadzone na terenie kraju…
6 maja 2020 4 min read
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Przedszkola i żłobek w Lędzinach pozostają zamknięte
Przedszkola i żłobek w Lędzinach pozostają zamknięte, podobnie
jak szkoły, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych
najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów. Dalsze
zamknięcie wyżej wymienionych placówek uzasadniają
przeprowadzone konsultacje z rodzicami, którzy w 86 % są za
utrzymaniem zamknięcia wyżej wymienionych placówek od…
5 maja 2020 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Lędziny
Szkoła Podstawowa nr 1 – remont trwa
Cały czas trwają prace przy Szkole Podstawowej nr 1 . Widać
już wybudowany łącznik między segmentem dydaktycznym, a
istniejącym budynkiem szkoły. W ostatnim czasie nowy dach
zyskała też sala gimnastyczna, a łącznik i segment dydaktyczny
nowe okna. Aktualnie wykonywane są posadzki. Jeszcze w tym
tygodniu…
28 kwietnia 2020 1 min read
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