
I. Cel konkursu

Mieszkańcy coraz większą
uwagę przywiązują do estety−
ki swojego przydomowego
ogrodu, balkonu. O wiele
przyjemniej spaceruje się po
kolorowym i zadbanym mie−
ście, dlatego Urząd Miasta
pragnie zachęcić mieszkań−
ców Lędzin do dbałości
o estetykę najbliższego oto−
czenia ogłaszając niniejszy
konkurs.

II. Organizator

Urząd Miasta Lędziny

III. Uczestnictwo i zasady
konkursu

1. Uczestnikiem konkursu
może być każdy mieszka−
niec gminy Lędziny.

2. Konkurs organizowany jest
w dwóch kategoriach:

a/ najpiękniejszy ogród
b/najpiękniejszy balkon

3. W ocenie konkursowej bra−
ne będzie pod uwagę:

a/ w przypadku ogródków:
− końcowa forma całości

ogrodu
− kompozycje zasiewów,
− rabaty, klomby, skalniak, itp.
− ciekawostki roślinne,
− miejsca wypoczynku /altanka/
− oświetlenie
− ład, porządek, kolorystyka
b/ w przypadku balkonów:
− końcowa forma całości bal−

konu,
− kompozycje roślinne w de−

koracji,
− ilość i jakość ekspozycji ze−

wnętrznej i wewnętrznej,
− ciekawostki roślinne
− miejsca wypoczynku
− oświetlenie
− ład, porządek, kolorystyka
4. Warunkiem uczestnictwa

w konkursie jest wypełnie−

nie karty zgłoszenia zawie−
rającej:

− imię i nazwisko,
− adres,
− numer telefonu
− kategorie konkursową
− zgodę na sfotografowanie

ogrodu/balkonu i podanie
wyników konkursu do pu−
blicznej wiadomości

4. Karty zgłoszenia dostępne
są na stronie www.ledzi−
ny.pl oraz w Referacie Kul−
tury Urzędu Miasta − Lędzi−
ny, ul. Lędzińska 47

5. Zgłoszenia można składać
do 15 sierpnia 2008 r.

6. Przeglądu ogrodów i balko−
nów dokona Komisja wyło−
niona przez Organizatora
do 20 sierpnia 2008 r.

7. Komisja konkursowa ogło−
si listę zwycięzców na stro−
nie internetowej miasta
www.ledziny.pl. Wręczenie
nagród nastąpi podczas Do−
żynek Miejskich w dniu 31
sierpnia 2008 r.

8. Spośród zgłoszonych do
konkursu obiektów komisja
wyłoni 3 najpiękniejsze
ogródki przydomowe, oraz
3 balkony.

9. Organizator zastrzega sobie
prawo do sfotografowania
ogródków i balkonów oraz
podania wyników do pu−
blicznej wiadomości.

10. Nagrody /związane z cha−
rakterem konkursu/:

W kategorii najpiękniejszy
ogródek:
− za I miejsce − nagroda rze−

czowa 1.000 zł
− za II miejsce − nagroda rze−

czowa 700 zł
− za III miejsce − nagroda rze−

czowa 500 zł
W kategorii najpiękniejszy
balkon:
− za I miejsce − nagroda rze−

czowa 500 zł
− za II miejsce − nagroda rze−

czowa 300 zł
− za III miejsce − nagroda  rze−

czowa 200 zł. 
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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓD

Regulamin konkursu 
na najładniejszy balkon i przydomowy ogród

Jeden z najładniejszych ogrodów w starych Lędzinach.

Urząd Miasta Lędziny 
ogłasza konkurs na najładniejszy balkon 

i przydomowy ogród
Obiekt zgłoszony do konkursu musi być samodzielnie pielę-

gnowany przez właściciela oraz znajdować się w granicach
miasta Lędziny. Obiekty można zgłaszać  w dwóch kategoriach:
balkon lub przydomowy ogród.

Pisemne zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia b.r. do
godz. 15.30 w Referacie Kultury UM… przy ul. Lędzińskiej 47.
Karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.ledziny.pl oraz
w Referacie Kultury …UM.

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe.
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W maju zakończyła się
długo oczekiwana przez mie−
szkańców inwestycja − regu−
lacja wód cieku Ławeckiego
od ujścia do rzeki Mlecznej
do mostu na ulicy Zakole.
Od wielu lat podczas ulew−
nych deszczy dochodziło do

zalewania terenów przyle−
głych do potoku Ławeckie−
go. Okoliczne tereny rolni−
cze były sukcesywnie podta−
piane, tym samym dochodzi−
ło do ich degradacji i nie−
możliwe było ich użytkowa−
nie. Dodatkowo potok swym

wyglądem psuł estetykę oko−
licy.

Starania władz miasta
o modernizację potoku trwały
od lat. Początkowo nieuregu−
lowane prawo własności cie−
ku nie pozwalało na jakiekol−
wiek działania. Kiedy w 2003
roku administratorem cieku
został Śląski Zarząd Meliora−
cji i Urządzeń Wodnych wy−
dawało się, że wszystko jest
na dobrej drodze. Problemem
pozostawało jednak zapew−
nienie środków finansowych
przez właściciela cieku −
Marszałka Województwa Ślą−
skiego. W 2007 roku Śląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych rozpoczął procedu−
rę opracowania dokumentacji
i uzyskał wszystkie koniecz−
ne zezwolenia. W październi−
ku − po rekomendacji Regio−
nalnego Komitetu Sterujące−
go i uzgodnieniu z Wojewodą
− Marszałek Województwa
Śląskiego wydał decyzję
o dofinansowaniu realizacji
projektu w ramach działania
2.5 "Gospodarowanie rolni−
czymi zasobami wodnymi"
Sektorowego Programu Ope−
racyjnego "Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żyw−
nościowego oraz rozwój ob−
szarów wiejskich 2004−
2006". Dzięki temu dofinan−
sowaniu pod koniec ubiegłe−
go roku rozpoczęto realizację
tej jakże wyczekiwanej inwe−
stycji.

Zakończona w maju inwe−
stycja była jedynie pierwszym
etapem całości zadania. Tylko
regulacja potoku na jego całej
długości pozwoli zlikwidować
zagrożenie powodziowe

Prace obejmujące regulację
i odbudowę urządzeń wod−
nych cieku Ławeckiego wy−
konane zostały zgodnie z do−
kumentacją "Operat wodno−
prawny − Remont cieku −od−
tworzenie koryta cieku Ła−
weckiego w km 0+000 −
2+380" przez wyłonioną
w przetargu firmę wielobran−
żową "SANSTOL" Zbigniew
Garłowski z Rogoźnika. Cał−
kowity koszt inwestycji wy−
niósł ponad 690.000 zł.

Zakończona inwestycja
obejmowała regulację wód
cieku Ławeckiego w km

0+000 do 2+380 oraz odbudo−
wę urządzeń wodnych − ro−
wów uchodzących do cieku
Ławeckiego na odcinku obję−
tym regulacją.

Regulacja cieku Ławeckie−
go polegała na profilowaniu
dna i skarp potoku oraz ubez−
pieczeniu cieku na całej dłu−
gości objętej regulacją:

− przy dnie cieku wykonana
została opaska brzegowa z ki−
szki faszynowej, umocniona
palisadą; dodatkowo na odcin−
ku od km 2+345 do 2+380
dno cieku zostało umocnione
kamieniem łamanym, zabez−
pieczonym palisadą z pali;

− skarpy zostały wyłożone
darniną i obsiane mieszanką
traw;

− skarpy przyległe do wlo−
tów rowów bocznych umoc−
nione zostały płytami na dłu−
gości 2 m poniżej i 2 m powy−
żej wlotu rowu;

− skarpy cieku w miejscu
przejścia nad ciekiem gazo−
ciągu umocnione zostały pły−
tami na odcinku 3 m, tj. po 1,5
m przed i za przejściem.

Zakończona w maju inwe−
stycja była jedynie pierwszym
etapem całości zadania. Tylko
regulacja potoku Ławeckiego
na jego całej długości pozwoli
na kompleksowe rozwiązanie
problemu zagrożenia powo−
dziowego, jakie stwarza obe−
cny stan techniczny koryta
w obrębie Lędzin. Dlatego
Urząd Miasta kontynuuje sta−
rania o przygotowanie do rea−
lizacji kolejnego etapu remon−
tu koryta cieku Ławeckiego,
tj. na odcinku od mostu na uli−
cy Zakole poprzez Zamoście
wzdłuż trasy szybkiego ruchu
DK−1 przez dzielnicę Ratusz
aż do wlotu rowu Hołdunow−
skiego.

Mamy nadzieję, że zgodnie
z zapewnieniami Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urzą−
dzeń Wodnych kolejny etap
robót rozpocznie się już
w przyszłym roku. /RZ/
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Potok (częściowo) uregulowany 

... i po regulacji.

... w trakcie

Przed...


