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KZK GOP ZnOsi 
obowiązek 
każdorazowego 
odbijania karty 
ŚkUP

Po zwróceniu się pasażerów 
do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów KZK GOP od 1 
stycznia 2018 roku zmienił zapisy 
dotyczące odbijania karty przy 
czytnikach. Od tego momentu 
każdy pasażer posiadający kartę 
ŚKUP z zakodowanym na niej bi-
letem okresowym bez limitu prze-
jazdów nie musi już każdorazowo 
odbijać karty przy wsiadaniu 
i wysiadaniu. Przewoźnik zachę-
ca jednak do kontynuowania tej 
czynności z uwagi na możliwość 
otrzymania 5 % zniżki przy zaku-
pie biletu w kolejnym miesiącu.

Pasażerowie od samego po-
czątku narzekali na chybiony po-
mysł, który doprowadzał do tłoku 
w pobliżu czytników, tym samym 
wpływając na szybkość wchodze-
nia i wychodzenia z autobusów 
i tramwajów. KZK GOP swoje 
decyzje argumentował chęcią zy-
skania wiedzy na temat ilości pa-
sażerów podróżujących poszcze-
gólnymi liniami i na dostosowaniu 
oferty do potrzeb podróżujących. 

Posiadając bilet okresowy bez 
limitu przejazdów pasażerowie nie 
muszą już więc każdorazowo go 
odbijać, podróżujący muszą jed-
nak pamiętać, że kartę z zakodo-
wanym biletem należy aktywować 
poprzez odbicie jej przy kasowni-
ku. Bez wykonania tej czynności 
ich bilet pozostanie nieaktywny, 
a pasażer zostanie ukarany man-
datem.

Zniesiony obowiązek odbijania 
biletu nie dotyczy dzieci i mło-
dzieży do 16 roku życia, którzy 
od tego roku podróżują za dar-
mo. W ich przypadku obowiązek 
każdorazowego odbijania karty 
ŚKUP pozostaje, a nie stosowanie 
go, w razie kontroli będzie karane 
mandatem. 

Burmistrz Krystyna Wróbel spot-
kała się z nowo powołanym przez 
Radę Nadzorczą prezesem PGK 
„Partner” Bernardem Pustelnikiem 
oraz prokurentem Elwirą Osobą. 
W trakcie rozmowy omówiono prio-
rytetowe zadania, które spółka bę-
dzie realizowała. 

Prowadzona jest analiza finansów 
spółki i już dziś można powiedzieć, 
że cena za odprowadzanie ścieków 
w Lędzinach ulegnie zmniejszeniu. Jak 
wysoka będzie obniżka, okaże się po 
przeprowadzeniu szczegółowych ana-
liz. To decyzja bardzo ważna, bo usta-
lona w marcu tego roku taryfa będzie 
obowiązywała przez 3 lata.

Przypomnijmy, że zgodnie z opra-
cowaniem, przyjętym w poprzedniej 
kadencji dla projektu uporządkowania 
gospodarki ściekowej, opłata za odpro-
wadzanie ścieków miała wynosić 12,40 

zł za m3 brutto. Ostatecznie mieszkań-
cy, dzięki dopłatom gminy Lędziny, 
płacą 9,29 zł. Stało się to między inny-
mi dzięki obniżeniu kosztów wykonania 
przyłączy do kanalizacji. Koszt jednego 
metra instalacji i jednej studzienki zo-
stał zmniejszony aż o 40% w stosunku 
do kosztów, które ustaliły władze po-
przedniej kadencji w roku 2014 w pro-
cedurze bezprzetargowej. 

Drugim bardzo ważnym tematem jest 
kwestia wcześniejszego niż zaplanowa-
no częściowego spłacenia zadłużenia 
przez spółkę „Partner”. Decyzja w tym 
względzie również zapadnie wkrótce 
i będzie oczywiście uwzględniała moż-
liwości finansowe spółki. 

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed  
spółką jest modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Hołdunowie. Nowe władze 
spółki planują podjęcie intensywnych 
starań w celu pozyskania środków ze-
wnętrznych na ten cel.

Omówiono również stopień za-
awansowanie prac remontowych 
prowadzonych przez gminę i „Part-
nera” w budynku Ośrodka Spor-
towo–Rekreacyjnego „Centrum”. 

Wszystkie prowadzone obecnie 
prace zostały zakończone przed fe-
riami zimowymi, dzięki czemu oferta 
dla dzieci i młodzieży jak bardziej 
atrakcyjna.

Będzie oBniżka cen ścieków

Na zdjęciu: burmistrz Krystyna Wróbel z prezesem PGK „Partner” 
Bernardem Pustelnikiem i prokurentem spółki Elwira Osobą.

Już 12 lat temu teren położony po 
północnej stronie drogi S1 w pobliżu 
ul. Zawiszy Czarnego był postrzega-
ny jako bardzo dobry teren dla reali-
zacji inwestycji produkcyjno–maga-
zynowej.

Po ostatnich wyborach samorządowych 
burmistrz Krystyna Wróbel wraz miejskimi 
radnymi  udzielili inwestorowi zapewnienia 
o wsparciu dla rozwoju miasta. Wszystko 
rozpoczęło się od zera. Po trzech latach zo-
stały przygotowane wszelkie dokumenty i 
na nowo uzyskano decyzje niezbędne do 
realizacji inwestycji. 

Inwestycja zaplanowana w Lędzi-
nach, jest przykładem współpracy 
Skarbu Państwa, samorządu oraz inwe-
stora prywatnego. Zgodnie z zawartą 
umową Gmina Lędziny jest inicjatorem 
budowy węzła drogowego „Olszyce”. 

Prace rozpoczną się od budowy ukła-
du drogowego, a ich początek planowany 
jest na wiosnę. Inwestorzy chcieliby, aby 
budowa pierwszych hal ruszyła latem. 

Zapraszamy do przeczytania wywia-
du z Mariuszem Piazzą – przedstawi-
cielem inwestora (str. 3).

na wiosnę ruszy Budowa 
węzła „olszyce”

Na zdjęciu od prawej: Mariusz Piazza – przedstawiciel inwestorów, Marek Niełacny – Zastępca Dyrektora 
Oddziału GDDKiA w Katowicach, Jolanta Ogórek – naczelnik wydziału Uzgodnień i Zagospodarowania 

Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Katowicach oraz burmistrz Krystyna Wróbel.
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1.  Dotacja celowa dla Powiatu na zada-
nie Przebudowa dróg powiatowych 
ul. Wygody i Kontnego w Lędzinach 
– 300 000,00 zł 

2.  Budowa drogi Blych – 600 000,00 
zł 

3.  Przebudowa i budowa dróg gmin-
nych (ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. 
Pogodna) – 570 000,00 zł 

4.  Przebudowa drogi gminnej ul. Szkol-
na – 300 000,00 zł 

5.  Wykonanie miejsc parkingowych ul. 
Ruberga – XXV– lecie – 135 000,00 
zł 

6.  Przebudowa drogi gminnej ul. Azalio-
wa – wykonanie nawierzchni asfalto-
betonowej – 190 000,00 zł 

7.  Przebudowa drogi gminnej ul. PCK 
(dokumentacja) – 120 000,00 zł 

8.  Wykonanie projektu budowy 
chodnika i oświetlenia drogowe-
go w ciągu ul. Zabytkowej – 70 
000,00 zł 

9.  Przebudowa drogi gminnej ul. Spa-
cerowa (dokumentacja) – 60 000,00 
zł 

10.  Przebudowa drogi do przychodni ul. 
Fredry – 50 000,00 zł 

11.  Budowa chodnika od ul Mickiewicza 
do parkingu ul. Wandy (dokumenta-
cja) – 20 000,00 zł 

12.  Budowa krawężników wraz ze stu-
dzienkami Traugutta i ul. Przodowni-
ków – 90 000,00 zł 

13.  Budowa chodnika od ul. Ekonomicz-
nej do Fredry (dokumentacja) – 30 
000,00 zł 

14.  Budowa miejsc parkingowych przy 
ulicy Gwarków w Lędzinach – 242 
375,00 zł 

15.  Budowa chodnika wzdłuż placu za-
baw przy ul. Długosza w Lędzinach 
(dokumentacja) – 14 000,00 zł 

16.  Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna 
– 87 283,00 zł 

17.  Budowa drogi Działkowców – I etap 
– 300 000,00 zł 

18.  Budowa drogi ul. Zacisze – I etap 
– 316 000,00 zł 

19.  Przebudowa ul. Modrej (dokumen-
tacja) – 30 000,00 zł 

20.  Wykonanie dokumentacji chodnika 
i nakładki asfaltowej drogi gminnej 
(ul Reymonta) – 44 000,00 zł 

21.  Zakup i montaż wiat przystankowych 
(ul. Lipowa–2 szt.) – 15 000,00 zł 

22.   Wykonanie drogi do garaży (ul. Hoł-
dunowska) – 120 000,00 zł 

23.  Monitoring miasta – 60 000,00 zł 
24.  Remont dachu przy ul. Pokoju 37 

– 60 000,00 zł 
25.  Modernizacja budynków komunal-

nych przy ul Pokoju 106 – utwo-
rzenie mieszkań socjalnych – 1 010 
000,14 zł 

26.  Termomodernizacja budynku Urzę-
du Miasta w Lędzinach – 1 100 
000,00 zł 

27.  Dotacja na remont zaplecza sani-
tarnego w budynku OSP Lędziny i 
na dofinansowanie zakupu sprzętu 
– 90 000,00 zł 

28.  Rozbudowa i modernizacja Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi Nr 1 – 300 000,00 zł 

29.  Szkoła Podstawowa Nr 4 na Goław-
cu – modernizacja – 300 000,00 zł 

30.  Budowa przedszkola – 5 100 
000,00 zł 

31.  Budowa wodociągu ul. Lewandow-
skiej (od ul. Ruberga do ul. Palmo-
wej) – 250 000,00 zł 

32.  Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. 
Kraszewskiego i Murckowskiej – 90 
000,00 zł 

33.  Wykonanie dokumentacji budowy 
sieci kanalizacji ul. Trójkątna – 30 
000,00 zł 

34.  Budowa efektywnego energetycznie 
oświetlenia ul. Lipcowa i ul. Panora-
my – 60 000,00 zł 

35.  Budowa efektywnego energetycz-
nie oświetlenia ul. Oficerska – 10 
000,00 zł 

36.  Budowa efektywnego energetycz-
nie oświetlenia ul. Lędzińskiej od ul. 
Górniczej do ul. Pokoju (dokumen-
tacja) – 60 000,00 zł 

37.  Wykonanie oświetlenia oś. Centrum 
I – 130 000,00 zł 

38.  Budowa efektywnego energetycz-
nie oświetlenia ul. Pokoju od ul. 
Jagiellońskiej do wiaduktu – 270 
000,00 zł 

39.  Wymiana źródeł światła oświetlenia 
drogowego na efektywne energe-
tycznie – ZIT –2 – dokumentacja 
– 20 000,00 zł 

40.  Budowa oświetlenia parkingu ul 
Wandy – 39 094,00 zł 

41.  Dotacja celowa na dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków – 30 000,00 zł 

42.  Program niskiej emisji wymiana źró-
deł ciepła w budynkach jednoro-
dzinnych na terenie Gminy Lędziny 
– 790 000,00 zł 

43.  Wykonanie skwaru ul. Fredry – 60 
000,00 zł 

44.  Kompleksowa modernizacja Ośrod-
ka Rekreacyjno – Sportowego Cen-
trum – 450 000,00 zł 

45.  Stadion MKS Lędziny – budowa 
trybuny – 100 000,00 zł 

46.  Rozbudowa placu zabaw i wykoń-
czenie boiska na Górkach ul Lipowa 
– Budżet obywatelski – 50 000,00 zł 

47.  Budowa boiska pomiędzy Centrum I 
i Centrum II oraz plac zabaw i edu-
kacji leśnej na Góreczce – Budżet 
obywatelski – 100 000,00 zł 

48.  Miasteczko ruchu drogowego oraz 
gry podwórkowe i korytarzowe 
– Budżet obywatelski – 100 000,00 
zł 

49.  Utworzenie otwartych stref aktyw-
ności fizycznej (OSA) przy ulicach: 
Ułańskiej, Długosza, Murckowskiej, 
Botanicznej, Paderewskiego – 275 
000,00 zł 

Za przyjęciem uchwały budżetowej, w 
której przewidziano powyższe inwesty-
cje, zagłosowało 10. radnych: Ewa Foj-
cik, Hubert Handy, Karol Kolny, Tomasz 
Kostyra, Aleksander Koziol, Arkadiusz 
Kula, Tadeusz Kowalczyk, Elżbieta Os-
trowska, Zdzisław Rudol i Anna Wyso-
cka. Nie poparło uchwały budżetowej 5. 
radnych. Od głosu wstrzymali się radni: 
Janusz Gondzik, Tomasz Kwoka, Halina 
Sinder i Edward Urbańczyk a Robert 
Żmijewski zagłosował przeciwko.

inwestycje zaplanowane  
w Budżecie na rok 2018
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Co spowodowało, że zainteresował się Pan lę-
dzinami jako miejscem inwestycyjnym?

Lędziny posiadają bardzo dobre położenie na 
tle Aglomeracji Śląskiej w pobliżu KSSE z jednej 
strony i sąsiednich miast Zagłębia zapewniających 
dostęp do pracowników. Dzięki Wschodniej Ob-
wodnicy GOP miasto posiada również bardzo do-
bre skomunikowanie z systemem dróg krajowych. 

Jakie miał Pan plany związane z tym terenem?
Od samego początku przewidywaliśmy, iż teren 

położony po północnej stronie drogi S1 w pobliżu 
ul. Zawiszy Czarnego będzie bardzo dobrym teren 
dla realizacji inwestycji produkcyjno–magazyno-
wych, ze względu na jego położenie w bezpo-
średnim sąsiedztwie drogi i otoczeniu lasów, które 
eliminują negatywne wpływy. Ta lokalizacja elimi-
nuje praktycznie do 0 negatywne oddziaływanie 
na mieszkańców i system dróg miasta Lędziny

W którym to było roku? Kto wówczas był 
Burmistrzem Miasta?

Było to 12 lat temu. Ówczesne władze gminy 
bardzo zaangażowały się w realizację projektu, 
a zwłaszcza duże wsparcie otrzymaliśmy od wi-
ceburmistrza Mariusza Żołny.

Co spowodowało, że zawiesił Pan swoją ak-
tywność w naszym mieście? Jak długo to 
trwało?

Po odejściu pana Żołny z urzędu zostaliśmy kil-
kukrotnie wprowadzeni w błąd przez ówczesne-
go pana burmistrza, dodatkowo przyszedł kryzys 
lat 2009–2011 i postanowiliśmy zawiesić projekt 
do momentu w którym poprawi się koniunktura 
gospodarcza, a gmina zainteresowana będzie roz-
wojem inwestycji na własnym terenie

Co sprawiło, że postanowił Pan jednak powró-
cić do lędzin? Na jakim etapie były wówczas 
sprawy związane z planowaną inwestycją?

Powróciliśmy na nowo do idei realizacji inwe-
stycji cztery lata temu, po ostatnich wyborach 
samorządowych. Spotkaliśmy się z burmistrz 
Krystyną Wróbel, porozmawialiśmy z miejskimi 
radnymi i uzyskaliśmy zapewnienie o wsparciu dla 
rozwoju miasta. Od tego momentu prace ruszyły 
pełną parą. Niestety wszystkie prace trzeba było 
rozpocząć od zera, podobnie jak przygotować 

wszelkie dokumenty i na nowo uzyskać decyzje 
niezbędne do realizacji inwestycji.

Jakie były najpoważniejsze problemy, które 
trzeba było rozwiązać, aby do inwestycji do-
szło?

Musieliśmy na nowo przeprowadzić wszelkie 
uzgodnienia z GDDKiA dotyczące budowy no-
wego węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi 
S1 i ul. Zawiszy Czarnego, a następnie go zapro-
jektować. Musieliśmy również przeprowadzić 
uzgodnienia dla zaopatrzenia terenu w niezbędne 
media, co wiązało się z uzgodnieniami z wieloma 
instytucjami, firmami i osobami prywatnymi. Dzię-
ki naszej inwestycji Lędziny poza nowym rozwią-
zaniem drogowym uzyskają również nowe zasila-
nie w prąd linią skablowaną w gruncie – odporną 
na anomalia pogodowe w tym silne wiatry

Jak ocenia Pan współpracę z obecną Burmistrz 
Miasta i jej służbami w zakresie przygotowa-
nia inwestycji?

Chciałem podkreślić ogromne zaangażowanie 
pani burmistrz, pracowników urzędu miasta oraz 
lokalnych radnych w przygotowanie naszej in-
westycji. Na każdym z etapów czuliśmy, jak duże 
wsparcie otrzymuje inwestycja jeśli tylko jest 
związana z rozwojem miasta.

Jaki będzie zakres inwestycji i jakie korzyści 
dadzą one naszemu miastu?

Nasza inwestycja powinna rozpocząć szereg 
pozytywnych zmian, które miasto odczuje w prze-
ciągu najbliższych kilku lat. Budowa nowego wę-
zła drogowego, po wybudowaniu dodatkowych 
nowych lokalnych dróg, pozwoli odciążyć cen-
trum  miasta z uciążliwości związanych z dużym 
natężeniem ruchu kołowego. Dodatkowo tereny 
położone w południowo–zachodnich dzielnicach 
miasta staną się dużo bardziej atrakcyjne do za-
mieszkania. W Lędzinach powinno pojawić się 
dużo nowych inwestycji deweloperskich miesz-
kaniowych. Mieszkańcy będą mogli dużo szybciej 
i bezpieczniej komunikować się z innymi miastami 
aglomeracji. 

Na rynku w perspektywie kilku lat pojawi się 
dodatkowo około 1000 nowych miejsc pracy, któ-
re nie będą wymagały uciążliwych dojazdów do 
pracy znajdującej się w innych miastach.

Docelowo gmina uzyska duże stałe wpływy 
z podatków lokalnych, które będzie mogła prze-
znaczyć na inne cele związane z poprawą jakości 
życia mieszkańców.

Myślę, iż realizacja naszej inwestycji i budowa 
nowego węzła komunikacyjnego spowoduje bar-
dzo silny impuls w Lędzinach do kolejnych inwe-
stycji i rozwoju miasta na wzór najlepiej i najszyb-
ciej rozwijających się miast aglomeracji Śląskiej.

Kto będzie ostatecznym wykonawcą inwesty-
cji?

Realizacja układu drogowego jest finansowana wza-
jemnie przez naszą spółką i firmę Goodman, natomiast 
realizacja inwestycji nastąpi przez firmę Goodman.

Kiedy ruszą pierwsze prace i kiedy planuje się 
ich zakończenie?

Prace rozpoczną się od budowy układu drogo-
wego, a ich początek planowany jest na wiosnę. 
Chcielibyśmy, aby budowa pierwszych hal ruszyła 
latem ale tego jeszcze nie jesteśmy pewni. 

dziękuję za rozmowę.

na wiosnę ruszy  
Budowa węzła „olszyce”
rozmowa z Panem mariUszem Piazzą – Przedstawicielem inwestorów

Węzeł – przy tym wiadukcie wiosną ruszy budowa  
węzła drogowego „Olszyce”

Centrum Logistyczne – na tych łąkach mają powstać hale,  
w których zatrudnienie może znaleźć 1000 osób. 

Projekt węzła drogowego „Olszyce”
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Rada Miasta Lędziny VII kadencji przyjęła 
budżet na 2018 r. To budżet ambitny. Są w nim 
pieniądze na budowę przedszkola, remonty 
dróg i chodników, wymianę oświetlenia uliczne-
go, program dopłaty do wymiany pieców wę-
glowych, modernizację bazy oświatowej i spor-
towej, a także na realizację innych zadań gminy. 
Jeszcze nigdy w historii budżet naszego miasta 
nie był tak duży. Bo obejmuje wydatki na łącz-
na sumę ponad 75 mln zł. Pragnę podziękować 
tym radnym, którzy poparli uchwałę budżetową 
i tym samym wzięli na siebie współodpowie-
dzialność za jego realizację. W mojej ocenie to 
dowód poważnego podejścia do obowiązków 
radnego. 

Myślę, że podczas tej kadencji wspólnie z Bur-
mistrz Miasta trafnie wyznaczyliśmy sobie priory-
tety i skutecznie je realizujemy. To co obiecaliśmy 
w naszym programie wyborczym konsekwentnie 
wykonujemy, tak jak pozwala nam sytuacja fi-
nansowa miasta. Tych 10. radnych, którzy poparli 
budżet rozumie, że nie można cały czas negować 
wszystkiego i myśleć tylko o swoim okręgu wy-

borczym. Rozumie, że trzeba współpracować, 
znajdować rozwiązania kompromisowe i dbać 
o to, żeby mieszkańcom całych Lędzin żyło się 
coraz lepiej.

Naszym zadaniem, jako radnych, jest między 
innymi dbałość o rozwój całego miasta, a nie tylko 
tych kilku ulic, które wchodzą w skład naszego 
okręgu wyborczego. Choć wybierani jesteśmy 
w okręgach jednomandatowych, to decydujemy 
o inwestycjach w całych Lędzinach. To oczywiste, 
że każdy radny chce, aby w jego okręgu wybor-
czym było zrobione jak najwięcej. Ale każdy wi-
dzi, że potrzeb jest bardzo dużo, a pieniądze są 
ograniczone. Dlatego inwestycje dzielone są na 
etapy i muszą być rozłożone w czasie. Rozumiem 
zdenerwowanie mieszkańców, którzy na widoczne 
efekty działań muszą czekać. Ale każda inwesty-
cja wymaga dokumentacji, której wykonanie jest 
czasochłonne i kosztowne, a jej rezultatów od razu 
nie widać.

Oczywiście łatwiej i wygodniej być w opozycji, 
która mówi „nie, bo nie”. Dużo prościej jest mówić 
mieszkańcom - ja chciałem zrobić dla was dużo 

więcej, ale „oni” się nie zgodzili. Można zasypy-
wać mieszkańców pomysłami. Każdy z nas ma ich 
wiele. Ale jedni potrafią współpracować i wspól-
nie je realizować, a inni umieją tylko narzekać, że 
nic nie da się zrobić. Czy nie świadczy to czasem 
o ich nieudolności? 

W tej kadencji nie ukrywamy, kto i jak głoso-
wał nad budżetem. Ta zasada będzie niebawem 
obowiązywała w całej Polsce. Każdy mieszkaniec 
będzie miał możliwość sprawdzenia jak głosował 
jego przedstawiciel w Radzie Miasta i czy nie 
jest tak, że radny opowiada mieszkańcom ile to 
dla nich inwestycji „załatwił”, a tak naprawdę nie 
popierał budżetu, dzięki któremu te inwestycje 
mogły być zrealizowane. 

Prezentujemy też mapę planowanych inwe-
stycji, których listę ustalono w drodze kompro-
misu. Każdy mieszkaniec może spytać swojego 
radnego, dlaczego nie poparł wykonania tych 
inwestycji, albo które z nich należałoby wycofać, 
aby można było zrealizować jego propozycje. Bo 
o zwiększeniu środków na inwestycje, bez zwięk-
szenia zadłużenia miasta trudno myśleć.

z życia rady

„Na grudniowej sesji Rada Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego, radni powia-
towi nie poparli pomysłu na przeka-
zanie gminie Lędziny działek, na któ-
rych leży fragment ul. Zamoście. Radni 
w głosowaniu odrzucili tę propozycję 
lansowaną przez starostę Bernarda 
Bednorza i wicestarostę Mariusza Żoł-
nę, wykazując jej kompletne nieprzy-
gotowanie. 

Już na wstępie dyskusji radny Hen-
ryk Barcik wyraził swoje zdziwienie 
rozbieżnościami w dokumentach. 
W piśmie do burmistrz Lędzin Zarząd 
Powiatu pisał o darowiźnie 2 działek, 
a radni powiatowi na sesję dostali do-
kumenty z których wynikało, że miały 
być darowane 3 działki. 

Wicestarosta Mariusz Żołna, wpro-
wadzał radnych w błąd mówiąc, że 
burmistrz Lędzin chciała, aby w uchwa-
le o darowiźnie były również zagwa-
rantowane środki na budowę drogi. 
Prawda jest taka, że burmistrz Kry-
styna Wróbel zadeklarowała wolę 
przejęcia drogi przez Gminę, ale po 
wcześniejszym jej wyremontowa-
niu przez Powiat, albo po złożeniu 
przez Powiat w oddzielnej uchwale 
deklaracji partycypacji w kosztach 
modernizacji drogi. To zasadnicza 
różnica. 

Nieprawdziwe były również suge-
stie starosty Bednorza i wicestarosty 
Żołny jakoby mieszkańcy ul. Zamoście 
byli pozostawieni sami sobie. Zgodnie 
z prawem jest to droga wewnętrzna, 
a jej gospodarzem, odpowiedzial-
nym za utrzymanie jest Powiat. To 
wynika wprost z Ustawy o drogach 
publicznych. 

Mocne zdziwienie słuchaczy wzbu-
dziła także żenująca wypowiedź staro-
sty Bernarda Bednorza, że jak burmistrz 

nie przyjmie darowizny do 30 września 
2018 r. to będzie inny burmistrz w Lę-
dzinach. 

Radny Kazimierz Chajdas wykazy-
wał, że na działkach, które powiat chce 
darować są ogródki mieszkańców i bu-
dynki. Zapytał więc Zarząd Powiatu, 
czy chce przekazywać budynki wraz 
z mieszkańcami tak jak Hanna Gronkie-
wicz-Waltz w Warszawie? Stwierdził 
wprost, że jest to „kukułcze jajo”, 
które ma być podrzucone radnym 
i burmistrz lędzin. 

Starosta Bernard Bednorz stwierdził, 
że to demagogia i po raz kolejny zaczął 
snuć rozważania, jakie to drogi Gmina 
Lędziny może wybudować na poda-
rowanych działkach. Starosta Bednorz 
stwierdził, że to jest darowizna do 

której nie trzeba nic dokładać, trze-
ba „tylko” wybudować drogę. I to 
słowo „tylko” rozbawiło radnych opo-
zycyjnych.

Radny Marek Spyra stwierdził, że ta 
uchwała o darowiźnie nie ma sensu, bo 
nie wyobraża sobie sytuacji, że ktoś na 
siłę wciska mu ruderę i mówi, że dostał 
willę i jeszcze każe mu się z tego cie-
szyć. Radny Spyra powiedział wprost, 
że powiat chce przekazać działkę, 
która wymaga potężnych nakładów. 
Zwrócił też uwagę na brak dialogu 
z gminą w sprawie drogi, o co zresztą 
wnioskował.

Wicestarosta Mariusz Żołna dysku-
sję, w tym podawanie cytatów z ope-
ratów szacunkowych zleconych przez 
Zarząd Powiatu, nazwał demagogią. 

Wicestarosta dość swobodnie traktu-
je akt prawa jakim jest uchwała Rady 
Powiaty, nazywając ją wielokrotnie 
„deklaracją woli”. Wicestarosta wielo-
krotnie wymieniał także jakimi to dro-
gami, w świetle prawa,  nie może być 
ul. Zamoście. Nie powiedział natomiast 
dlaczego Powiat nie może wymienić 
nakładki asfaltowej na działce, która 
do Powiatu należy? Co w świetle pra-
wa zrobić powinien.

Radny Bernard Pustelnik nie zgodził 
się z wicestarostą Żołną i przypomniał, 
że uchwały Rady Powiatu są obligato-
ryjne do wykonania przez Zarząd Po-
wiatu. Zwrócił też uwagę na fakt, że nie 
ma żadnej opinii Rady Miasta Lędziny 
o woli przyjęcia darowizny. W jego 
ocenie uchwała ma charakter poli-

tyczny i Zarząd Powiatu z przyczyn 
politycznych chce komuś coś wcis-
nąć, bo do uporządkowania tej drogi 
potrzebne są miliony, których w bu-
dżecie Lędzin pewnie nie ma. 

Zdaniem radnego Pustelnika żaden 
notariusz nie będzie mógł w  tym sta-
nie prawnym przekazać gminie tych 
działek. W uzasadnieniu swoich słów 
Bernard Pustelnik odniósł się do ma-
pek, z których wynika, że Zarząd Po-
wiatu chce przekazać gminie lędzi-
ny działkę, na której jest fragment 
domu pani Katarzyny B. Mało tego, 
z mapek wynika także, że Powiat chce 
przekazać gminie lędziny działki na 
których są ogródki mieszkańców. 
Jest to więc uchwała sprzeczna z inte-
resami Lędzin.

Argumenty starosty Bednorza 
i wicestarosty Żołny nie przekonały 
większości radnych i uchwała prze-
padła. A jakie były początki sprawy? 
W kwietniu 2017 r. Zarząd Powia-
tu, jako właściciel gruntu, otrzymał 
wniosek o wykonanie remontu drogi. 
Zarząd Powiatu, zamiast podjąć 
starania żeby drogę naprawić za-
proponował, aby skierować temat 
do Burmistrza Miasta lędziny. 
Gmina Lędziny nie może remontu ro-
bić na powiatowych działkach. No to 
Powiat postanowił działki podarować 
Gminie. Na tych darowanych dział-
kach wartych ok. 200  000 zł Gmina 
ma uregulować kwestie własności 
i wybudować drogę. A te wydatki 
będą zapewne kilkakrotnie prze-
wyższały wartość darowizny. Skoro 
problem jest znany już od roku 
2014, to dlaczego, dopiero teraz, 
na rok przed wyborami, Powiat 
próbuje go rozwiązać i to za pie-
niądze Gminy lędziny?”

zamiast drogę wyremontować 
powiat chciał ją podarować
Grudniowa sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oczami jednego z radnych powiatowych. 

Zamoście – 70 mieszkańców wystąpiło do Zarządu Powiatu o wyremontowanie tej drogi. 
Zamiast remontu Zarządu Powiatu znalazł inne rozwiązanie – podarowanie drogi miastu.
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Najpierw Zarząd Powiatu, a później 
Rada Powiatu podjęła decyzję o od-
stąpieniu od realizacji przebudowy 
dróg powiatowych ul. Wygody i ul. 
Kontnego w lędzinach. Powiat zmniej-
szył też z 1  800  000 zł do 300  000 
zł środki finansowe przeznaczone na  re-
mont dróg powiatowych w Lędzinach. 

Zarówno Rada Miasta Lędziny jak 
Burmistrz Miasta nie kryli zdziwienia 
tą jednostronną decyzją Powiatu. to 
miała być wspólna, partnerska in-
westycja lędzin i Powiatu. Zakres 
prac remontowych na ul. Wygody i ul. 
Kontnego oraz udział finansowy obu 
partnerów został ustalony w zeszłym 
roku w drodze negocjacji. Powiat za-
akceptował udział finansowy gminy 
Lędziny, która na remont tych dróg 
powiatowych przeznaczyła w swoim 
budżecie 300  000 zł.

Zgodnie z zapewnieniami Po-
wiatu przebudowa ul. Wygody i ul. 

Kontnego miała być wykonana na-
wet w przypadku nieotrzymania 
dofinansowania. Tak jak to miało 

miejsce w przypadku ul. Podmiejskiej 
i Ułańskiej. Inwestycja ta została zre-
alizowana pomimo tego, że wówczas 

Powiat także nie uzyskał dofinanso-
wania. 

Zarówno Rada Miasta jak i burmistrz 
Krystyna Wróbel wystosowali stano-
wisko do Rady Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego. Popierając ideę partycypacji 
Gminy Lędziny w finansowaniu remontów 
dróg powiatowych, zarówno burmistrz 
Krystyna Wróbel jak i Rada Miasta 
zaproponowali stosowanie zasad part-
nerstwa i trzymania się wcześniejszych 
uzgodnień. Wezwali też Radnych Powia-
tu Bieruńsko Lędzińskiego, aby nie podej-
mowali uchwały o zmianach w budżecie 
powiatu na rok 2018, bez wcześniejszych 
rozmów z Gminą. Niestety radni powiato-
wi na tę propozycję nie przystali, a prze-
znaczone dla Lędzin środki rozdyspono-
wali do innych gmin. 

Dla mieszkańców Lędzin ważne jest 
zapewne jak głosowali ich przedstawi-
ciele w Powiecie. Otóż za zmniejsze-
niem przez Powiat o 1  500 000 mln 

zł wydatków na remont dróg powia-
towych w lędzinach zagłosowali: wi-
cestarosta Mariusz Żołna oraz radni: 
Janusz Freitag, Franciszek Mateja 
i Marek Spyra. Jedynymi radnymi po-
wiatowymi, którzy poparli starania bur-
mistrz Krystyny Wróbel i Rady Miasta 
Lędziny, aby nie ograniczać pieniędzy 
dla Lędzin, byli: Henryk Barcik, Kazi-
mierz Chajdas i Bernard Pustelnik.

Powiat wielokrotnie występował do 
Lędzin o dofinansowanie remontu dróg 
powiatowych. tylko podczas tej ka-
dencji miasto przeznaczyło w swoim 
budżecie 2  500  000 zł na remon-
ty dróg powiatowych. Współpraca 
układała się bardzo dobrze. W tej ka-
dencji Powiat po raz pierwszy dołożył 
do remontu dróg gminnych. Trudno 
więc się dziwić władzom miasta, że są 
zaskoczone decyzją Zarządu  i Rady 
Powiatu podjętą na sesji nadzwyczajnej 
26 stycznia 2018 r.

powiat zmniejszył inwestycje 
drogowe w lędzinach

Na zdjęciu: W tym miejscu miało powstać rondo poprawiające 
bezpieczeństwo i porządkujące ruch.

Lędziny, dnia 26 stycznia 2018 r.
Rada Miasta Lędziny
adres do doręczeń
Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

                 Rada Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego
              ul. św. Kingi 1
            43-155 Bieruń

Dotyczy: stanowiska Rady Miasta Lędziny w związku z odstąpieniem 
od realizacji przez Powiat zadania pn.:  „Przebudowa dróg powiatowych 

5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach”

Szanowni Państwo Radni,

   Działając w imieniu Rady Miasta Lędziny, w związku z odstąpieniem od realizacji 
przez Powiat zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygody i ul. 
Kontnego w Lędzinach” poniżej przedstawiam stanowisko Rady Miasta Lędziny, 
w rzeczonej sprawie:

Jako radni Rady Miasta Lędziny w nawiązaniu do pisma Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda Bednorza nr PZD/ZIZ/0717/4/232/2018 

z dnia 19.01. 2018 r. wyrażamy stanowisko popierające współfinansowanie 
przez Gminę Lędziny remontów i modernizacji powiatowej infrastruktury 

drogowej, jednakże stanowczo sprzeciwiamy się odebraniu  
Gminie Lędziny kwoty 1 800 000 zł,  zarezerwowanej w budżecie  

Powiatu na rok 2018, na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych  
5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach”. 

Uzasadnienie
   Ze zdziwieniem przyjmujemy jednostronną decyzję Zarządu Powiatu zmierza-
jącą do ograniczenia wcześniej ustalonych w drodze negocjacji środków powia-
towych przeznaczonych na remont dróg powiatowych na terenie Lędzin. 
   Z kwoty około 1  800 000 zł, która została zarezerwowana w budżecie Powiatu na 
rok 2018, na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygody i ul. Kon-
tnego w Lędzinach”, zgodnie z nową propozycją Starosty, w Lędzinach zostanie 
zainwestowana kwota 300  000 zł. 

   Nie znamy powodów odstąpienia od stosowanej dotąd dobrej praktyki, że za-
planowana inwestycja realizowana była nawet w przypadku nie otrzymania do-
finansowania. Starosta Bernard Bednorz osobiście nas zapewniał, że tak właśnie 
będzie. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku zadania „Przebudowa drogi po-
wiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów” 
wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzi-
nach”. Inwestycja ta została zrealizowana pomimo tego, że Powiat nie uzyskał do-
finansowania. 
   Taka sytuacja ma miejsce także obecnie w przypadku remontu ul. Remizowej w Bie-
runiu. Pomimo braku dofinansowania inwestycje na tej ulicy będą jednak prowadzo-
ne. Dlaczego takiego rozwiązania nie przyjęto w przypadku lędzińskich ulic Wygody 
i Kontnego? Skąd taka niekonsekwencja i różnicowanie samorządów gminnych?
   Mając na uwadze stosowaną dotychczas dobrą praktykę wspólnego ustalania 
zakresu rzeczowego i finansowego prowadzonych prac drogowych na terenie Lę-
dzin traktujemy pismo Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego jako propozycję wstępną 
do negocjacji. 
   Proponujemy w planowanych inwestycjach oprócz budowy chodnika przy ul. 
Zamkowej w Lędzinach, wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku ul. Za-
moście od skrzyżowania z ul,. Zakole w Lędzinach do granicy z Katowicami oraz 
wykonania zaplanowanej przebudowy ul. Wygody i ul. Kontnego w takim zakre-
sie, jaki jest możliwy do wspólnego sfinansowania.
   Nie są nam znane przyczyny pośpiechu w procedowaniu tak ważnych dla miesz-
kańców Lędzin uchwał. Nie wiemy jaki jest zakres prac przewidzianych do wyko-
nania na ul. Zamkowej. Nie znamy uzasadnienia, dlaczego Zarząd Powiatu propo-
nuje w tak znacznym stopniu ograniczyć środki na remonty lędzińskich dróg za 
które odpowiada. Tym bardziej, że uzgadnialiśmy je wspólnie.
   Dlatego popierając ideę partycypacji Gminy Lędziny w finansowaniu remontów 
dróg powiatowych, proponujemy stosowanie zasad partnerstwa i trzymanie się 
wcześniejszych uzgodnień.
   Tym, samym wzywamy Radnych Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego, aby nie podej-
mować na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu uchwały o zmianach w budżecie powiatu 
na rok 2018, w konsekwencji których odebrana zostanie Gminie Lędziny kwota 
1.800.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. 
Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach”.

Elżbieta Ostrowska
Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny

Do wiadomości:
Zarząd Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego
ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
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Lędziny, dnia 26 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta Lędziny – Krystyna Wróbel
Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

                   Rada Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego
                   ul. św. Kingi 1
                   43-155 Bieruń

Dotyczy: odpowiedzi na pismo Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 
nr PZD/ZIZ/0717/4/232/2018 z dnia 19.01. 2018 r. w sprawie  

odstąpienia od realizacji przez Powiat zadania pn.:   
„Przebudowa dróg powiatowych 5912S  
ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach”

Szanowni Państwo Radni,

  

  Działając w imieniu Gminy Lędziny, w odpowiedzi na pismo Powiatu Bieruń-

sko – Lędzińskiego nr PZD/ZIZ/0717/4/232/2018 z dnia 19.01. 2018 r. w sprawie 

odstąpienia od realizacji przez Powiat zadania pn.:  „Przebudowa dróg powia-

towych 5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach” poniżej przedstawiam 

stanowisko Burmistrza Miasta Lędziny, w rzeczonej sprawie:

    Na wstępie, wskazać należy, że Burmistrz Miasta Lędziny nie ma możliwości 

partycypowania w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Po-

wiat. Natomiast dofinansowanie takie jest możliwe przez Gminę poprzez do-

tację celową. Stosowne działania w tym zakresie zostały przeze mnie podjęte 

niezwłocznie po otrzymaniu w/w pisma. W Lędzinach Rada Miasta traktowa-

na jest przez Burmistrza Miasta podmiotowo, dlatego pismo Starosty zostało 

przeze mnie przekazane do przewodniczących komisji z prośbą o zajęcie sta-

nowiska. Decyzję w tej sprawie podjęli lędzińscy radni zgodnie z obowiązującą 

procedurą. 

    Zarząd Powiatu, w imieniu którego jak sądzę Pan Starosta podpisał pismo, 

podjął jednostronną decyzję dotyczącą inwestycji na terenie Lędzin. Z posiada-

nych informacji wynika, iż nie była ona uzgodniona ze wszystkimi lędzińskimi 

radnymi powiatowymi. Nie była ona także konsultowana z przedstawicielami 

mieszkańców w samorządzie gminnym. Dlatego zawarte w piśmie sformułowa-

nie że „Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 

5913S. ul. Zamkowej w Lędzinach w km od 0+756 do 1+037” jest „naszym no-

wym wspólnym zadaniem” jest określeniem nie przystającym do rzeczywistości. 

Wspólne działanie powinno być poprzedzone konsultacjami, których zabrakło.

    Ograniczone zostały środki powiatowe przeznaczone na remont dróg na te-

renie Lędzin. Zamiast kwoty 1  800 000 zł, które zostały zarezerwowane w bu-

dżecie Powiatu na rok 2018 na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych 5912S 

ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach”, zgodnie z nową propozycją Starosty, 

zostanie w Lędzinach zainwestowana kwota tylko 300  000 zł. W zaistniałej sy-

tuacji zawarte w w/w piśmie sformułowanie, iż nowa inwestycja będzie wyko-

nywana „w zamian” wcześniej zaplanowanej, nie odpowiada ani rzeczowemu, 

ani finansowemu zakresowi prac.  

    Starosta sugeruje odstąpienie od dobrej praktyki i jego zapewnień, że za-

planowana inwestycja „Przebudowa dróg powiatowych ul. Wygody i ul. Kon-

tnego w Lędzinach”, zostanie zrealizowana nawet w przypadku nie otrzymania 

dofinansowania. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku zadania „Przebu-

dowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem 

„cichych asfaltów” wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, 

ul. Ułańskiej w Lędzinach”. Inwestycja ta została zrealizowana pomimo tego, że 

powiat nie uzyskał dofinansowania. 

    Taka sytuacja ma miejsce także obecnie w przypadku remontu ul. Remizo-

wej w Bieruniu. Pomimo braku dofinansowania inwestycje na tej ulicy będą 

jednak prowadzone. Dlaczego takiego rozwiązania nie przyjęto w przypadku 

lędzińskich ulic Wygody i Kontnego? Skąd taka niekonsekwencja i różnicowa-

nie samorządów gminnych?

    Starosta w swojej propozycji nie uwzględnił także w planowanych inwe-

stycjach wykonania nowej nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zamoście od 

skrzyżowania z ul,. Zakole w Lędzinach do granicy z Katowicami. Pragnę 

przypomnieć, że pismo w tej sprawie złożyło około 70 mieszkańców Lędzin 

w czerwcu 2017 r. mając nadzieję, że Powiat zadanie to wykona jeszcze w 2017 

r. Pomimo odpowiedzialności powiatu za stan tej drogi, wynikającej z Ustawy 

o drogach publicznych, Zarząd Powiatu próbował kosztami remontu obarczyć 

budżet gminy.

    Przebudowę ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach można wykonać w ta-

kim zakresie, na jaki pozwala pozostający do dyspozycji Powiatu budżet – czyli 

uzgodniona łączna kwota 2  100  000 zł.. Można zastosować etapowanie prac 

i wykonać samo rondo. Budowa chodnika przy ul. Zamkowej w Lędzinach jest 

inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców, zresztą tak jak wszystkie inne pra-

ce związane z modernizacją dróg i chodników. Również i w przypadku tej in-

westycji nie znam zakresu przewidzianych prac, a w związku z tym dyskusja na 

temat kosztów nie jest merytoryczna. 

    Władze samorządowe Lędzin obecnej kadencji dały wielokrotnie dowody 

na zainteresowanie modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej. Jako 

radna miejska poprzednich dwóch kadencji i burmistrz miasta obecnej kaden-

cji zawsze byłam zainteresowana propozycjami Powiatu realizacji wspólnych 

inwestycji i partycypowaniu w kosztach przez gminę. Jednak ich zakres i udział 

finansowy powinien być ustalany w drodze partnerskich negocjacji, a nie jed-

nostronnej deklaracji woli składanej przez powiat. 

    To już druga taka sytuacja w ostatnim czasie, że władze powiatu zamiast pro-

wadzenia rozmów wybierają drogę narzucania swoich rozwiązań. W sytuacji, 

gdy jedna ze stron bez jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń, jednostronnie 

zrywa wcześniejsze ustalenia, podaje nowe, dużo mniej korzystne, to niestety 

nie można mówić o merytorycznej, partnerskiej współpracy. Dlatego popiera-

jąc ideę partycypacji Gminy Lędziny w finansowaniu remontów dróg powiato-

wych, proponuję wypracowanie wspólnego stanowiska w oparciu o meryto-

ryczną dyskusję. 

    Tym, samym wzywam Radnych Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego, aby nie 

podejmować na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu uchwały o zmianach w budże-

cie powiatu na rok 2018, w konsekwencji których odebrana zostanie Gminie 

Lędziny kwota 1.800.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg powia-

towych 5912S ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach”.

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego

ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
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I. Rodzaje zadań:
 1.  Prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, nie objętej 

kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób 
uzależnionych i współuzależnionych.

  1. a  Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i osób współ-
uzależnionych będących pacjentami Poradni Leczenia Uzależnień. Górny limit dofinansowania 
na uczestnika obozu terapeutycznego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XLVII/379/2017 
z dnia 30.11.2017 r. wynosi:

  • 80 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby uzależnionej,
   •  70 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby współuzależnionej 

(również dziecko).
  2.  Prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, nie ob-

jętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną 
osób uzależnionych i członków ich rodzin.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

Zadanie Rok 2017 Rok 2018

ust. I pkt. 1 8.000,- zł 8.000,- zł

ust. I pkt.1a 4.000,- zł 4.000,- zł

ust. I pkt. 2 6.000,- zł 6.000,- zł

III. Warunki przyznania środków.
  1. W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze, które:
   a  prowadzą działalność statutową w zakresie terapii uzależnień lub działalność konsultacyjno-

interwencyjną dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w ro-
dzinie;

   b  posiadający przynajmniej jedną z niżej wymienionych komórek organizacyjnych we wpisie 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę 
w przedmiocie:

    • Poradnia Leczenia Uzależnień (1740),
   • Poradnia Leczenia od Alkoholu i Współuzależnienia (1744),
   • Prowadzenia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży (1745),
   • Prowadzenia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (1746),
   •  Prowadzenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci (1747), 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2012 r. w sprawie syste-
mu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nada-
wania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594).

  2.  Warunkiem realizacji zadania jest dysponowanie przez oferenta odpowiednią bazą lokalową oraz 
kadrą posiadającą wymagane kwalifikacje.

  3.  Składane dokumenty muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osoby statutowo upo-
ważnionej do reprezentowania oferenta, z kolei dokumenty składane jako ich kopie muszą być 
opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta z dopiskiem „ za zgodność 
z oryginałem”.

  4. Braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

IV. Termin składania ofert.
 1.  Kompletne oferty sporządzone zgodnie z wzorem obowiązującego formularza, w zamkniętej ko-

percie z napisem „Konkurs” wraz z nazwą zadania należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Lę-
dziny w okresie od 01.02.2018 r. do 14.02. 2018 r. w dniach pracy Urzędu Miasta tj:

  • poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00,
  • od wtorku do czwartku od godz.7.30 do godz.15.30,
  • w piątek od godz.7.30 do 14.00.
 2.  Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie 

konkursu, w tym z projektem umowy u Głównego Specjalisty ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzyso-
wego, Obrony Cywilnej i EPG Urzędu Miasta Lędziny pok. 105 do dnia 13.02.2018r. do godz. 15.30.

 3.  Wzór ofert można pobrać ze strony internetowej UM Lędziny lub u Głównego Specjalisty ds. Woj-
skowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i EPG Urzędu Miasta, pok. 105 w dniach pracy 
Urzędu Miasta.

V. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1.  Wyboru ofert w ciągu 7 dni od dnia zakończenia składania ofert dokona Komisja Konkursowa powo-

łana przez Burmistrza Miasta Lędziny.
 2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę:
  • zgodność przedłożonych dokumentów z wymaganymi załącznikami,
  • zgodność ofert z tematem konkursu,
  • zawartość merytoryczna,
  • koszt programu wraz z ceną jednostkową,
  • możliwości lokalowe oferenta,
  • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań. 
 3. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4.  W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może zło-

żyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
 5.  Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnię-

cia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyni-
kach.

 6.  Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania 
ofert.

VI.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.02.2018 roku w siedzibie Zamawiającego do godz. 
15.30.

VII. Umowa na realizację w/w zadania zostanie zawarta na okres od 01.03.2018 do 31.12.2018 roku.
VIII. Podstawa prawna ogłoszenia konkursu: 
Art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj .Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. 
zm.), art 115 ust. 3, 116 i art. 114 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. ) w związku z art.4¹ ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.), Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

 Burmistrz Miasta Lędziny
 mgr Krystyna Wróbel

 Burmistrz Miasta Lędziny
ogłasza konkurs ofert podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w 2018 roku.

W ramach zaplanowanej inwestycji dotyczącej 
modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowe-
go Centrum zrealizowano remont hali sportowej 
znajdującej się na VI piętrze.

Odmalowano ściany i wycyklinowano parkiet, 
a także wykonano podjazd dla osób z niepełno-
sprawnością na wózkach inwalidzkich.

Hala posiada: boisko do piłki nożnej, ręcznej, 
koszykówki, tenisa ziemnego również trzy boiska 
do piłki siatkowej w tym jedno centralne i dwa 
boiska do piłki nożnej halowej. 

Dzięki powyższym zabiegom jak i wyposaże-
niu w nowe siatki osłonowe około 1000 metrów 
kwadratowych oraz w nowe nagłośnienie, hala 
Ośrodka Centrum w Lędzinach charakteryzo-

wać będzie się świeżym, nowoczesnym wyglą-
dem.

Przewiduje się udostepnienie obiektu w pierw-
szym dniu ferii zimowych dla przedszkolaków, 
dzieci i młodzieży lędzińskich szkół, które ser-
decznie zapraszamy. 

Ponadto, w czasie ferii zimowych dzieci będą mia-
ły udostępnioną nowo wyremontowaną salę tenisa 
stołowego i salę taneczną zwaną salą lustrzaną.

W obiekcie zaplanowano rozgrywki tenisa sto-
łowego, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej a tak-
że języka angielskiego w wodzie, dla szachistów 
turniej oraz rozgrywki FIFA 2018. Przyjemna for-
mą spędzenia czasu będzie nauka tańca  towarzy-
skiego czyli tańce standardowe takie jak: samba, 

cha cha,  a także walc angielski, quickstep, latyno-
amerykańskie i inne, a także ćwiczenia z zakresu 
rytmiki i koordynacji ruchowej. Zajęcia prowadzić 
będzie tancerz z długoletnim doświadczeniem 
oraz instruktor tańca dla dzieci i młodzieży. Po-
siadacz najwyższej w Polsce klasy tanecznej „A”. 
Wielokrotny zwycięzca ogólnopolskich turnie-
jów tańca towarzyskiego oraz vice mistrz Śląska 
w tańcu standardowym. 

W ramach ferii na terenie pływalni dzieci będą 
mogły skorzystać z torów wodnych w dniach 
22.01 – 18.02.2018 r. 

Nie lada atrakcją będzie również lodowisko, 
którego pomysł uruchomienia pojawił się już 
w zeszłym roku. W odpowiedzi na zapotrzebowa-

nie mieszkańców PGK „Partner” wspólnie z Urzę-
dem Miasta w dniach od 27.01 – 27.02.2018r. 
udostępnią bezpłatne lodowisko dla lędzińskich 
dzieci i młodzieży. 

Ferie zakończą się  09.02. tj. w piątek wręcze-
niem nagród i wyróżnień dla zwycięzców różnych 
dyscyplin sportu. Honorowym gościem tego dnia 
będzie Pani Burmistrz Krystyna Wróbel.

Szczegółowy harmonogram zajęć w ramach ferii 
zimowych na terenie ORS Centrum udostępniony 
będzie na serwisach ORS Centrum ( www.cen-
trumledziny.pl, FB: https://www.facebook.com/or-
scentrumledziny/) oraz w szkołach podstawowych 
i przedszkolach we wtorek 23.01.2018 r.

Serdecznie zapraszamy.

modernizacja ośrodka rekreacyjno sportowego centrum
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Zmieniali się burmistrzowie – w ciągu 
tych 15 lat było ich w Lędzinach troje. 
Zmieniali się szefowie sztabów powo-
ływanych rokrocznie przy Powiato-
wym Zespole Szkół w Lędzinach – po 
Krystynie Wróbel tę funkcję pełniły 
w kolejnych latach: Beata Szczok–Ja-
nota, Justyna Pilch i Anita Olubińska. 
A w Lędzinach orkiestra ciągle  grała. 
I nie chodziło nigdy o bicie rekordów, 
ale o pomaganie innym i o wspólną za-
bawę. Gwiazdami wszystkich fi nałów 
były lędzińskie dzieci i młodzież, które 
w trakcie występów pokazywały jak 
wspaniałą pracę wykonują lędzińskie 
placówki oświatowe i instytucje kultury.

W ciągu tych 15 lat na pomoc naj-
młodszym i seniorom zebraliśmy w Lę-
dzinach ponad 600 000 zł. W tym roku 

zebraliśmy nieco ponad 37 000 zł. By-
liśmy też jedynym miastem w powiecie, 
gdzie w 2010 r. powołano sztab, aby 
pomagać poszkodowanym w pamięt-
nej powodzi.

Po raz pierwszy zagraliśmy wspólnie 
ze sztabem przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w My-
słowicach, którego szefem jest Tomasz 
Wybraniec. Szefem sztabu imprezy 
zamkniętej w Lędzinach był Szymon 
Simonicz prezes Stowarzyszenia RFO 
„Twórcy jutra”, który z pomocą ludzi 
i instytucji dobrej woli, przygotowali 
ten jubileuszowy fi nał. 

Po ofi cjalnym otwarciu fi nału sceną 
zawładnęli artyści. Imprezę prowadzili 
Michał Sabat i Krzysztof Tworek. Boga-
ty i zróżnicowany program artystyczny 

pokazali jak zwykle lędzińscy uczniowie 
i przedszkolaki. Na scenie zaprezen-
towali się także fi naliści Lędzińskiego 
Talent Show, młodzi muzycy z zespołu 
„Zgon na Lekcji Chemii”, a także towa-
rzysząca fi nałom Orkiestra Dęta KWK 
„Ziemowit”.

Stałym punktem towarzyszącym im-
prezom w Lędzinach jest licytacja. Naj-
więcej emocji jak zwykle przysporzyła 
licytacja złotych serduszek ofi arowa-
nych w tym roku przez państwa Klau-
dię i Leszka Dolinę, słuchaczy UTW 
i zespół Lędzinianie, radnych obecnej 
kadencji i burmistrz miasta. Wylicyto-
wane one zostały łącznie za 5000 zł. 
Oprócz tego na licytację trafi ły obrazy, 
biżuteria, a także konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

W trakcie trwania imprezy w Urzę-
dzie Miasta czynny był sklepik WOŚP 
w którym odbywała się sprzedaż pro-
duktów przekazanych przez ofi aro-
dawców. Wiele radości, i to nie tylko 
najmłodszym uczestnikom fi nału, dała 
loteria fantowa. Wszystkie paczki za-
sponsorowane zostały przez lędziń-
skich przedsiębiorców i społeczność 
szkolną lędzińskich placówek oświa-
towych. Główna nagrodę – wyjazd na 
wizytę studyjną do Europarlamentu 
ufundował Europoseł Marek Plura. 

Danone Sp. z o.o. Fabryka w Bieruniu 
oraz Ekoland Sp. z o.o. przekazali do de-
gustacji różne rodzaje swoich wyrobów. 

Lędziński fi nał zakończyło „Światełko 
do nieba” – wspaniałe sztuczne ognie 
wystrzeliły w niebo dzięki Centrum Badań 

i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lę-
dzinach. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków imprezy czuwali policjanci z Powiato-
wej Komendy Policji w Bieruniu, lędzińska 
Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Już po raz po raz 15. organizato-
rzy lędzińskiego fi nału WOŚP pora-
dzili sobie z poważnym wyzwaniem 
logistycznym – duża w tym zasługa 
pracowników urzędu miasta i MOK. 
Potwierdzają to opinie uczestników 
imprezy, którzy tłumnie odwiedzili 
salę „Piast”. Wspólna praca i ofi ar-
ność mieszkańców Lędzin, daje moż-
liwość wyrównania szans w leczeniu 
noworodków. Już kolejny raz pokaza-
liśmy w Lędzinach, że potrzebujący 
mogą na nas liczyć.

15 Finał wośp w lędzinach15 Finał wośp w lędzinach
Po raz pierwszy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Lędzinach 11 stycznia 2004r. 
Finał odbył się w Sali na Piaście, ale gospodarzem nie był Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, 
ponieważ jeszcze wtedy nie istniał, lecz ówczesny burmistrz Władysław Trzciński.
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18 stycznia 2018 roku w Sali widowiskowej 
„Piast” odbył się IX Przegląd Kolęd, Pastorałek i 
Jasełek – zorganizowany przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Lędzinach. Na scenie zaprezentowali 
się liczni młodzi artyści, którzy swój talent pre-
zentowali w czterech kategoriach: Soliści i duety; 
zespoły wokalne, wokalno–instrumentalne; ze-
społy jasełkowe; grupy kolędnicze. Całości wy-
stępów przyglądało się jury w składzie: Andrzej 
Martinson – przewodniczący, Urszula Klyczka, 
Ks. Krzysztof Sontag, Ks. Bogusław Matuła. Zaś 

w czwartek 25 stycznia w kościele Matki Bożej 
Różańcowej odbyła się Gala IX Przeglądu Kolęd, 
Pastorałek i Jasełek, na której po raz kolejny za-
prezentowali się wspaniali młodzi artyści.

W konkursie nagrodzone zostały 
następujące osoby i zespoły:

Kategoria: soliści i duety
• I miejsce: Dominika Hamera
• II miejsce: Bettina Krzykawska

• II miejsce: Wiktoria Kuźnia
• III miejsce: Alicja Klepka
• Wyróżnienie: Karolina Reguła

Kategoria: zespoły wokalne,  
wokalno– instrumentalne

•  I miejsce: zespół dziecięco–młodzieżowy „Ra-
dość” 

 ex aequo zespół „Róże Świętej Elżbiety”
•  II miejsce: zespół „Słoneczne promyki” 
•  Wyróżnienie: ex aequo zespół „Ściernianeczki” i 

zespół regionalny „Lędzinianie” 

Kategoria: zespoły jasełkowe
•  I miejsce: grupa teatralna Śląskich Technicznych 

Zakładów w Katowicach
• II miejsce: grupa „Nowa Nadzieja”
• III miejsce: grupa „Zajączki”

Kategoria: grupy kolędnicze
• I miejsce: Zespół „Koniczynki”
• II miejsce: Zespół „Razem” 
•  III miejsce: Zespół wokalny „Zielone nutki”

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za przybycie, Laureatom szczerze gratulujemy.

iX przegląd kolęd, pastorałek i jasełek

W dniu 29.01.2018 została przepro-
wadzona akcja z inicjatywy Świetli-
cy Socjoterapeutycznej “Bezpiecz-
na Rodzina na drodze” związana 
z akcją pt.: „Bezpieczne Ferie 2018”, 
prowadzoną przez Funkcjonariuszy 
Ruchu drogowego oraz lędzińskich 
dzielnicowych. 

Akcja związana jest z bezpieczeń-
stwem podczas ferii zimowych w ruchu 
drogowym.

W ramach działań funkcjonariusze 
sprawdzali trzeźwość i dokumentację 
kierowców oraz czy w bezpieczny spo-
sób są przewożone dzieci.

 Kierowcy, którzy wykazali się odpo-
wiedzialnością i znajomością przepisów 
drogowych zostali wyróżnieni „Me-
dalem Wzorowego Kierowcy” ręcznie 
wykonanym przez dzieci uczęszczające 
do Świetlicy, oraz materiałami pro-
mocyjnymi otrzymanymi od Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Lędzinach, a także oka-
zyjnymi gadżetami w postaci okładek 
na dokumenty. Funkcjonariusze ponadto 
przeprowadzili w placówce prelekcję 
ukierunkowaną na szerzenie wiedzy 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 
wśród najmłodszych.

 Przedsięwzięcie miało na celu zwró-
cenie uwagi na prawidłowe zachowania 

podczas wypadku drogowego, w tym 
procedury udzielania pierwszej pomo-
cy. Istotnym elementem prelekcji było 

uświadomienie dzieciom bezpiecznych 
zachowań podczas wypoczynku organi-
zowanego w miejscu zamieszkania oraz 

w formie wyjazdowej, również zagrożeń 
związanych z dostępem do alkoholu 
i środków psychoaktywnych. Na sam 

koniec, Policjanci razem z dziećmi dali się 
ponieść zimowemu szaleństwu i spraw-
dzili swoje umiejętności na Lodowisku.

Bezpieczna rodzina na drodze
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W dniach od 6 do 9 stycznia, miesz-
kańcy mieli możliwość zwiedzenia 
pierwszej Żywej Szopki Bożonaro-
dzeniowej w lędzinach.

Otwarcie szopki było ściśle związa-
ne z organizowanym już po raz trzeci 
w Lędzinach – Orszakiem Trzech Króli. 
Szóstego stycznia odbyło się uroczy-
ste otwarcie szopki przez Ks. Probosz-
cza Marka Płazę oraz Panią Burmistrz 
Krystynę Wróbel. O szopce opowia-
dał także jeden z jej pomysłodawców 
– Tomasz Nowak. Państwo Nowakowie 
chcą aby żywa szopka była stałym 
punktem nie tylko obchodów Trzech 
Króli, ale i całego okresu Bożego Na-
rodzenia. Dlatego w przyszłym roku 
całe prace związane z organizacją wy-
darzenia chcą rozpocząć dużo wcześ-

niej, aby szopka cieszyła odwiedzają-
cych już przed okresem świątecznym. 
Obok figurek Dzieciątka Jezus, Mat-
ki Boskiej, Józefa i postaci króli, stały 
też żywe zwierzęta. Szopka cieszyła 
się zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców Lędzin, ale także przyjezd-
nych z okolicznych gmin. To wspaniała 
atrakcja dla rodzin z dziećmi, dla któ-
rych żywe zwierzęta jaki i całe obej-
ście szopki stają się niezapomnianymi 
przeżyciami. Goście odwiedzający lę-
dzińską szopkę mogli także napić się 
ciepłej kawy i herbaty, a także zjeść 
coś słodkiego. Wieczorami można było 
posilić się także kiełbasą prosto z grilla.   
Szopka powstała przy współpracy 
Państwa Anny i Tomasza Nowaków, 
Gminy Lędziny oraz Parafii Chrystusa 
Króla w Hołdunowie.

żywa szopka Bożonarodzeniowa 
przy kapliczce na smardzowicach

powitanie nowego roku 
2018 w lędzinach

31 grudnia mieszkańcy Lędzin mieli okazję złożyć sobie życzenia noworoczne 
razem z włodarzami miasta Lędziny. Od godziny 23:30 trwała zabawa z DJ’em 
do znanych wszystkim hitów, przy których można było tanecznie wejść w nowy 
rok, scena zachęcała mieszkańców do występów i wspólnej zabawy. Chwilę przed 
godziną 24 nastąpiło tradycyjne odliczania i wspaniały pokaz sztucznych ogni.  
W pierwszych chwilach Nowego Roku życzenia dla wszystkich złożyła Pani Bur-
mistrz – Krystyna Wróbel oraz ksiądz Krzysztof Sontag. Mieszkańcy otrzymali 
także pamiątkowe kalendarze na 2018 rok.

Wtorek 9 stycznia 2018r. zgromadził 
w sali widowiskowej „Piast” całą 
społeczność Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami integracyjnymi nr 1 im. 
Karola Miarki w lędzinach. W tym 
dniu odbyły się trzy przedstawie-
nia jasełkowe pt. „On jest królem” 
o godz. 9.00 i 11.00 odbyły się 
przedstawienia dla uczniów szko-
ły, natomiast na godzinę 17.00 Pani 
dyrektor anna truty wspierając 
przygotowujących w działaniach, na 
wspólne oglądanie jasełek zaprosiła 
władze miasta lędziny, dyrektorów 
zaprzyjaźnionych szkół i placówek 
oraz rodziców uczniów. 

W tematykę i nastrój przedsta-
wienia wprowadziła nas pastorałka 
autorstwa nauczycielki, Pani Sylwii 
Wituły – Jedlińskiej, w wykonaniu 
uczennic klas gimnazjalnych. Jaseł-
ka „On jest Królem!” to scenariusz 
jasełek bożonarodzeniowych, dzięki 
któremu można było wyreżyserować 
przedstawienie pielęgnujące nasze 
narodowe uczucia i emocje, trady-
cję głęboko zakorzenioną w naszych 
sercach. Scenariusz przygotowany 
był z wiernym zachowaniem wartości 
chrześcijańskich, które niezależnie od 
światopoglądu, są źródłem wydarzeń 
sprzed dwudziestu wieków. A przede 
wszystkim był możliwością pokazania 
talentów, chęci i pracowitości „małych 
aktorów”. Dzieci dały z siebie wszyst-
ko, by pojedynczo, odegrać swoje 
role jak najlepiej – o czym świad-
czą owacje publiczności na stojąco. 
Dekorację wykonali Pan Przemysław 

Czerniak i Pan Grzegorz Górnik we 
współpracy z paniami odpowiedzial-
nymi. Nad całością czuwała s. Aneta 
we współpracy z Panią Barbarą Ko-
walską i Panią Dominiką Juda z po-
mocą Pań: Agnieszki Prusak, Moniki 
Kraczla, Izabeli Kisały, Iwony Borys, 
Sylwii Wituły – Jedlińskiej i Beaty 
Ryszki… trudno wymienić tu wszyst-
kich, którzy przygotowaniem małych, 
maleńkich elementów przyczynili się 
do końcowych efektów. Cieszy fakt 
wzajemnej współpracy i zrozumienia. 

Z melodią na ustach i refleksją o na-
szej codzienności, umocnieni radością 
przeżycia i treściami wracaliśmy do 
domów.

święto szkoły, jasełka szkolne

Już po raz trzeci ulicami Hołdunowa 
przeszedł Orszak trzech Króli. Or-
ganizatorzy barwnego korowodu co 
roku zaskakują uczestników.

Tym razem, na smardzowickim star-
cie orszaku, podziwiać można było 
“żywą szopkę”, przygotowaną z ini-
cjatywy parafian. – Mamy osiołka, ba-
ranki, kozy, cielaki, drób, indyki, kaczki, 
króliki – wyliczał Tomasz Nowak, jeden 
z pomysłodawców i stroicieli szopki. 
Jak przyznawał, podobne szopki ludzie 
mogą podziwiać w Tychach i Panew-
nikach, jednak po co mają tam jeździć, 
skoro i lokalnie można coś takiego 
zrobić. Dodatkowo, przed orszakowym 
marszem, można było posilić się przygo-
towanym na tę okazję poczęstunkiem.

Sam orszak, z trzema królami na 
koniach, wyruszył ze Smardzowic 

o 14:30. Metą orszaku był kościół pa-
rafialny Chrystusa Króla. – Z warsza-
wskiej centrali Orszaku Trzech Kró-
li otrzymaliśmy 150 koron, jednak 
uczestników przybyło znacznie więcej, 
również z wielu ościennych parafii – 

tłumaczył ksiądz Grzegorz Kwiecień, 
wikariusz parafii Chrystusa Króla. 
Wydarzenie zakończone zostało ws-
pólnym kolędowaniem w kościele 
– wraz z chórem Uniwersytetu Ekono-
micznego z Katowic.

orszak trzech króli w lędzinach
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W ramach akcji „Bezpieczne ferie” trwającej 
na terenie Lędzin , Komenda Powiatowa 
w Bieruniu współdziałając ze Strażą Miejską 
w Lędzinach realizuje określone zadania.  

do realizowanych przez służby mundurowe zadań należy:
–  Wzmożona kontrola i obserwacja zachowania dzieci i mło-

dzieży w rejonie obiektów sportowych, szkół, dworców 
i przystanków komunikacji miejskiej oraz innych miejsc 
gromadzenia nieletnich.

–  Kontrola i obserwacja pobliskich lokali gastronomicznych 
i sklepów, gdzie sprzedawany jest alkohol celem zapobie-
żenia przypadkom sprzedaży alkoholu nieletnim.

–  Wzmożone legitymowanie młodzieży przebywającej w po-
rze wieczorowo–nocnej poza miejscem zamieszkania.

–  Kontrola i obserwacja w rejonie zamarzniętych zbiorników 
wodnych, gdzie istnieje realne zagrożenie załamania się 
lodu i utonięcia.

–  Kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na to, czy ma ona kontakt z alkoholem 
lub narkotykami.

Bezpieczne Ferie 2018 

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.

Szanowni  MIESZKAŃCY

– To porozumienie bez precedensu, 
ponieważ dotychczas nie prowadzono 
w tym zakresie zintegrowanych działań 
na taką skalę – mówi Grzegorz Kwitek, 
członek zarządu Górnośląsko– Zagłę-
biowskiej Metropolii.

 Porozumienie, wprowadzające bez-
płatną komunikację w Dni Smogowe 
zostało zawarte pomiędzy Metropolią, 
KZK GOP, MZK Tychy, MZKP Tarnow-
skie Góry oraz Kolejami Śląskimi. Zo-
stały w nim określone wspólne zasady 

dotyczące koordynowania i ogłaszania 
bezpłatnych przejazdów dla kierowców 
i jednego współpasażera, gdy normy 
zanieczyszczeń w powietrzu (pyłu PM 
10) przekroczą wartość alarmowe.

 Prawo do bezpłatnych przejazdów 
w Dni Smogowe będzie honorowane na 
podstawie dowodu rejestracyjnego po-
jazdu, który tego dnia użytkownik pozo-
stawił przed domem. Z tego uprawnienia 

będzie mogła również skorzystać jeszcze 
jedna towarzysząca mu osoba.

 Dzień Smogowy będą ogłaszać 
Koleje Śląskie, które – na podstawie 
uchwały Zarządu Województwa Ślą-
skiego – prawo do bezpłatnych prze-
jazdów będą wprowadzać w sytuacji, 
gdy normy zanieczyszczeń powietrza 
zostaną przekroczone przynajmniej na 
jednym z siedmiu obszarów, wyodręb-
nionych w prognozach Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 Natomiast na obszarze Metropo-
lii bezpłatne przejazdy w Dni Smo-
gowe zostaną ogłoszone w sytuacji, 
gdy prognozy przekroczenia norm 
będą dotyczyć przynajmniej jedne-
go z dwóch obszarów wyznaczonych 
przez WIOŚ, obejmującego swoim 
zasięgiem gminy i miasta Metropolii. 
Chodzi o obszar centralny oraz rybni-
cko–pszczyński.

 Ze względu na to, że Metropolia nie 
jest jeszcze organizatorem transportu 
publicznego, decyzja o wprowadze-
niu bezpłatnych przejazdów każdo-
razowo musi zostać usankcjonowana 
wewnętrznymi decyzjami poszczegól-

nych organizatorów, działających na jej 
obszarze: KZK GOP, MZK Tychy oraz 
MZKP Tarnowskie Góry.

 Decyzja o wprowadzeniu bezpłat-
nych przejazdów, podejmowana jest 
do godz. 15 dnia poprzedzającego. Po-

rozumienie dopuszcza również możli-
wość wprowadzenia bezpłatnych prze-
jazdów w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Organizatorzy potrzebują wówczas 
czterech godzin, aby wdrożyć odpo-
wiednie procedury.

Bezpłatne przejazdy  
w dni smogowe w metropolii
Kierowca, posiadający ze sobą dowód rejestracyjny samochodu oraz jeden współpasażer będą mogli 
bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na terenie Metropolii w czasie Dni Smogowych. G–ZM na 
pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów w Dni Smogowe, zaplanowała 
w budżecie na ten rok 1 milion złotych. 

„konieczne jest podjęcie działań na rzecz 
zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez zachęcanie 
mieszkańców metropolii, aby w trakcie dni, w których 
następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia 
pyłu zawieszonego Pm10 pozostawili swoje samochody 
oraz korzystali z bezpłatnych przewozów w ramach 
publicznego transportu zbiorowego” – możemy 
przeczytać w preambule podpisanego porozumienia.
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MKS lędziny kończy rundę jesien-
ną jako „czerwona latarnia” ii grupy 
śląskiej iV ligi. Mimo nader skrom-
nego dorobku punktowego, piłkarze 
nie składają broni. Ostatnie mecze 
przed przerwą zimową pozwalają 
mieć nadzieję, że MKS jeszcze po-
walczy, by po zaledwie dwóch sezo-
nach nie powrócić do okręgówki…

Szukając optymizmu, trzeba zajrzeć 
do Bytomia. 11 listopada, MKS Lędziny 
grał wyjazdowe spotkanie z tamtejszą 
Polonią. Drużyna chlubiąca się dwoma 
Mistrzostwami Polski i niedawną eks-
traklasową przeszłością (2011) popadła 
w olbrzymie problemy i stąd jej wystę-
py na poziomie IV ligi. Nie zmienia 

to jednak faktu, że Polonia chciałaby 
wskoczyć chociażby do III ligi i w me-
czu z MKS była murowanym fawory-
tem. A jednak to lędzinianie wyszarpali 
remis na trudnym terenie – mecz za-
kończył się rezultatem 3:3.

Dobrą dyspozycję MKS potwier-
dził wygrywając z Wilkami Wilcza 5:2. 
Humory zepsuł lokalnym kibicom LKS 
Bełk, który wygrał na zamknięcie sezo-
nu w Lędzinach 5:1. Sytuacja odwróciła 
się kilka dni później, gdy okazało się, że 
w składzie gości zagrał nieuprawniony 
zawodnik i wynik zweryfikowano jako 
walkower 3:0 dla Lędzin. Inna sprawa, 
że nawet rezultat 5:1 nie oddawał tego, 
co działo się na boisku, bo lędzinianie 
podjęli walkę i grali z LKS jak równy 

z równym przez długie momenty spot-
kania.

Dla drużyny ważne będzie dobre 
przygotowanie do rundy. Prezes Kazi-
mierz Rozmysłowski zachowuje spokój, 
chociaż nie ukrywa, że na wiosnę skład 
pierwszej drużyny może ulec zmianom. 
Chcąc utrzymać ligowy byt, MKS musi 
gromadzić punkty. Osiem porażek, czte-
ry remisy i tylko trzy zwycięstwa (w tym 
szczęśliwy walkower) – to bilans, który 
już od marca będzie trzeba solidnie po-
prawić. Pierwszą wiosenną kolejkę za-
planowano na 17 marca. Rywalem MKS 
będzie GKS Radziechowy–Wieprz.

PLAN PrZEDsEZONOWyCh 
sPOtKAń KONtrOLNyCh  

MKs LęDZiNy:
20.01 – KS Myszków 
27.01 – Unia Kosztowy 
03.02 – GKS Katowice A1 
10.02 – Polonia Poraj 
14.02 – Pogoń Imielin 
17.02 – wolny termin 
24.02 – Sokół Wola 
03.03 – Krupiński Suszec 
10.03 – Podlesianka Katowice

KOńCóWKA Z PrZytUPEM
W ostatnich dwóch spotkaniach 

rundy jesiennej rezerwy MKS Lędziny 
zdobyły w rozgrywkach B–klasy aż 11 
goli. Co ciekawe, zdobycz bramkowa 
mogła być okazalsza, ale jeden z rywali 
zrezygnował z dalszej gry…

Mowa o Sokole II Wola. Drużyna, 
mająca w dniu meczu (19 listopada) 
problemy kadrowe, przyjechała do 
Lędzin w ośmioosobowym składzie. 
Przebieg takiego pojedynku łatwo 
było przewidzieć i MKS II już po 45 
minutach prowadził 6:0 – po czterech 
golach Adamusa i dwóch trafieniach 
Urbańczyka. Wolanie uznali, że druga 
połowa nie ma sensu a za ostatecz-
ny rezultat uznano wynik do przerwy. 
Tydzień wcześniej, lędzińskie rezerwy 
wygrały z ZET II Tychy 5:1.

Rezerwy kończą rundę w o wiele lep-
szych nastrojach, niż koledzy z pierw-
szego zespołu. Dziesięć zwycięstw, 
dwa remisy i dwie porażki to dorobek, 
który pozwala zajmować 3. miejsce 
w stawce 15 drużyn tyskiej B–klasy.

Edyta Przybyłek – Prawnik, matka, 
żona, a wreszcie lędzinianka uho-
norowana Złotym laurem Umiejęt-
ności i Kompetencji!

 
20 stycznia br. w Domu Muzyki 

i Tańca w Zabrzu obyła się XXVI Gala, 
na której po raz 26 zostały wręczo-
ne Laury Umiejętności: Diamentowe, 
Kryształowe z Diamentem, Kryszta-
łowe, Platynowe oraz Złote laureatom 
wyłonionym przez zacną Kapitułę. 
W czternastu kategoriach uhonoro-
wano niezwykłe i zasłużone osoby. 
Zostały wyróżnione autorytety oraz 
wspaniali Ludzie, którzy mają liczne 
wyróżnienia oraz zasługi,  stanowiące 
inspirację dla innych. Nasza Lędzinian-
ka Pani Edyta Przybyłek dołączyła do 
tak zacnego grona znamienitych oso-
bowości i została nagrodzona złotym 
Laurem Umiejętności i Kompetencji 
w kategorii “Kobieta Przedsiębiorcza”. 
Otrzymała go za: wykorzystanie zdol-
ności organizacyjnych i menedżerskich 
prężnie działającej kancelarii prawnej, 
oferującej szeroki zakres usług w kil-
ku lokalizacjach na terenie całej Polski; 

umiejętność połączenia pracy zawo-
dowej z wrażliwością społeczną i za-
angażowaniem w akcje charytatywne; 
działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści, np. poprzez świadczenie nieod-
płatnych usług prawnych i wspieranie 
wiedzą oraz fachową radą młodych 
studentów prawa; pracę wykładowczą 
na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, 
aktywną działalność na rzecz senio-
rów i poszerzania ich wiedzy z zakresu 
prawa. Miło nam, że nasza  mieszkanka 
osiąga liczne sukcesy na polu zawodo-
wym wyznaczając sobie coraz to więk-
sze cele. Od pięciu lat buduje ona kon-
sekwentnie bardzo dobry wizerunek 
naszego Miasta w Kraju, jak również 
za granicami terytorium RP. Jest kon-
sekwentna, uparta i bardzo odważna, 
że rozwija tak prężnie swoją działal-
ność. Jest to kobieta aktywna, zawsze 
gotowa do działania, pro lokalna, pro 
społeczna, pro rodzinna, która realizu-
je, jak to sama nie raz powtarza „misję” 
a ponadto miła, serdeczna, wrażliwa. 
Cieszymy się, że mamy ją wśród nas. 
Serdecznie jej gratulujemy i cieszymy 
się, że tak godnie nas reprezentuje.

lędzinianka 
uhonorowana 
złotym laurem 
umiejętności 
i kompetencji!

duże nadzieje,  
mało punktów
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Dyrekcja Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lędzinach informuje

Szanowni Pacjenci, informujemy że od 1 stycznia 2018 r 
obowiązywać będą nowe godziny rejestracji pacjentów 
w Przychodni Specjalistycznej MZOZ przy ul. Pokoju 17 .

Rejestracja do poradni lekarza rodzinnego oraz poradni specjalistycznych 
czynna będzie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00 

Rejestracja telefoniczna czynna będzie  
od poniedziałku do piątku od godziny 9.00

Ponadto informujemy, iż w nowym roku 2018 nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna udzielana jest w Przychodni Specjalistycznej MZOZ 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego 
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Wszelkich informacji o nowych godzinach i zasadach rejestracji można uzyskać 
telefonicznie pod numerami 

32 3266253 lub 32 3267374 .
Dyrekcja MZOZ

ZaSady UdZiElaNia 
ŚWiadCZEŃ

Nocna i świąteczna opieka zdrowot-
na to świadczenia w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej udzielane od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 8.00 dnia następnego 
oraz całodobowo w dni ustawowo 
wolne od pracy.

Świadczenia te obejmują:
  porady lekarskie udzielane doraźnie 

w warunkach ambulatoryjnych lub 
w domu chorego w przypadkach 
zachorowań, z wyłączeniem stanów 
nagłego zagrożenia zdrowia lub ży-
cia

  świadczenia pielęgniarskie zlecone 
przez lekarza, wynikające z udzie-
lonej porady

  świadczenia pielęgniarskie realizo-
wane w warunkach ambulatoryjnych 
lub w domu chorego, zlecone przez 
lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, 
wynikające z potrzeby zachowania 
ciągłości leczenia 

  porady lekarskie telefoniczne.

Należy pamiętać, że są to świadcze-
nia udzielane doraźnie. 

W razie nagłego zachorowania lub 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
pacjent może udać się po pomoc do 
dowolnego punktu nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej, nieza-
leżnie od tego, gdzie mieszka, i do 
którego lekarza/pielęgniarki pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ) 
złożył swoją deklarację.

Należy pamiętać, że każdy lekarz po-
siadający prawo wykonywania zawodu 
może udzielać świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej na rzecz zarówno 
dzieci, jak i osób dorosłych. 

Jakich świadczeń nie otrzymamy 
w ramach opieki nocnej i świątecz-
nej?
  Wizyty kontrolnej, w związku 

z wcześniej rozpoczętym leczeniem 
  Recepty na leki stałe stosowane 

w schorzeniu przewlekłym (jeżeli 
akurat nam się skończyły)

  Zaświadczenia o stanie zdrowia 
  Skierowania do specjalisty

Wszystkie te świadczenia uzyska-
my w ramach podstawowej działalno-
ści naszej przychodni, od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 
18.00.

KiEdy WEZWaĆ POGOtOWiE?
Pogotowie ratunkowe wzywa-

my w przypadkach zagrożenia życia, 
a w szczególności w sytuacji wystąpienia:
  nagłego zatrzymania krążenia
  bólu w klatce piersiowej
  utraty przytomności
  upadku z wysokości
  złamania kości lub urazu stawu
  nagłych zaburzeń świadomości
  urazów powstałych w wyniku wy-

padku
  krwotoku
  silnego bólu brzucha 
  nagłej duszności 
  podrażnienia prądem elektrycznym
  porodu lub dolegliwości związanych 

z ciążą

ABY WEZWAĆ POGOTOWIE, 
NALEŻY ZADZWONIĆ

 POD NUMER ALARMOWY 999 LUB 

gdy zachorujemy 
w czasie świąt

FALA UDErZENiOWA
skuteczna metoda walki z bólem

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych MZOZ Lędziny 
oferuje nowoczesną i skuteczną metodę walki 

z bólem terapię falą uderzeniową
Fala uderzeniowa jest słyszalną wysokoenergetyczną falą 
dźwiękową. W rehabilitacji metoda zabiegów z wykorzy-

staniem fali uderzeniowej stosowana jest w leczeniu m.in.:
  ostrogi piętowej
  zapalenia ścięgien w tym ścięgna Achillesa, łokcia 

tenisisty
  bólach barku
  zapaleniu przyczepów mięśniowych

  stanach pourazowych   bólach kręgosłupa
  krwiakach
Zastosowanie fali uderzeniowej pobudza krążenie krwi, zwięk-
sza produkcję kolagenu, przyśpiesza tworzenie kostniny, uła-
twia usuwanie z organizmu produktów przemiany tłuszczów.

Już po 1–2 zabiegach dochodzi u większości pa-
cjentów do znacznej eliminacji bólu oraz przywró-
cenia mobilności w stawach.
Zwykle wykonuje się od 3–5 zabiegów w leczeniu dane-
go schorzenia.

  Fizykoterapia : prądy diadynamiczne, galwaniczne, in-
terferencyjne, Kotza ,Tens, Treaberta, jonoforeza ,elek-
trostymulacja, ultradźwięki ,fonoforeza

  Magnetoterapia
  Laseroterapia
  Krioterapia miejscowa
  Kinezyterapia ćwiczenia usprawniające, czynne i bier-

ne, korekcyjne dzieci , terapia wg. Metody McKenziego
  Hydroterapia : kąpiele wirowe rąk i nóg, kąpiele całko-

wite, hydromasaż, kąpiele elektryczno–wodne 

  Światłolecznictwo naświetlania promieniami UV , IR
  Diatermia krótkofalowa
  Masaż klasyczny , masaż pneumatyczny
  Fala uderzeniowa

Rejestracja i informacja dla pacjentów 
pod numerem telefonu 32 32 66 447

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych czynny :
poniedziałek, wtorek 7.00– 18.00

środa, czwartek, piątek 7.00–17.00

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych II piętro Ośrodek Centrum

OFERUJE SZEROKI ZAKRES ZABIEGÓW W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ ORAZ POZA KONTRAKTEM:
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numer 1 (169)/styczeń 2018

Składniki na ciaSto 
–  25g drożdży świeżych (lub 7g 

instant)
– 150ml letniej wody
– 250g mąki pszennej
– 3 łyżki oliwy
– ½ łyżeczki cukru 
– 1 łyżeczka soli
PRZYGotoWaniE
1.  Drożdże rozpuścić w letniej 

wodzie, dodać 2 łyżki mąki oraz 
cukier. Dokładnie wymieszać 
i odstawić na ok. 10 minut do 
wyrośnięcia. 

2.  Mąkę przesiać do miski, wymie-
szać z sodą, zrobić wgłębienie 
i wlać rozczyn. Zagniatać łyżką 
mąkę do środka i dodać oliwę.

3.  Połączone składniki włożyć na 
stolnicę i wyrabiać aż ciasto 
będzie elastyczne.

4.  Wyrobione ciasto odstawić 
w ciepłe miejsce na  
+/– 30 minut. 

Składniki na faRSZ:
– 3 kiełbasy (np. śląska)
– 1 papryka
– cebula
– Kostka sera (100g) 
– 250g pieczarek
– Oliwa

– 4 łyżki przecieru pomidorowego
–  Sól, pieprze, czosnek do smaku, 

jajko
PRZYGotoWaniE
Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy po-
krojoną kiełbasę, paprykę w kostkę, 
cebule i pieczarki. Smażymy ok. 
10–15 min i dodajemy przecier po-
midorowy, doprawiamy do smaku.
Ciasto dzielimy na trzy części 
i każdą część rozwałkowujemy. Do 
środka nakładamy farsz i starty ser 
(tylko na jedną stronę) zostawiając 
1cm od brzegu. Ciasto zgiąć 
w połowie i uformować pieroga. 
Uformowane Calzone posmarować 
roztrzepanym jajkiem i piec ok. 10 
minut w temperaturze 250OC. 
Smacznego!

kRZYżóWka kLaSYcZna

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

calzone według  
przepisu pani marii Botor

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

Redaktorzy: 
Marcin Iciek, Krzysztof Tworek

Projekt: Time4 Skład: Jarosław Kaczor
druk: Polskapresse Sosnowiec

kontakt:  
promocja@ledziny.pl

poziomo
1.  Strój, ubranie
7.  Zmniejszenie czegoś
8.  Spotkanie hobbystów
10.  Odmieniec, błazen
11.  Miękki metal
13.   Gmina wiejska 

w województwie lubelskim
15.  Pies z telewizyjnego serialu
16.  Łomotać, bić
17.  Zasila Wartę

 
pionowo
1.  Ekologiczny, biologiczny
2.  Sprawdzić, przejrzeć
3.  Osłona urządzenia
4.  Stok góry
5.  Stopniowo, sukcesywnie
6.  Piorunujące wrażenie
9.  Azjatycki kraj wyspiarski
12.  Może być ulgowy
13.  Ród
14.  Wydzielina wątroby

Pani maria botor

Redaktor naczelny
Daria Mikiciuk 

Burmistrz miasta 
oraz miejski ośrodek kultury 

zapraszają

L.P NAZWA 
WYDARZENIA DATA MIEJSCE CENA

1
Piżamowy bal 
karnawałowy

01.02.18 r. 
godz.: 11:00- 13:00

Ośrodek 
Sportowo- 
rekreacyjny 
„Centrum”

Hala sportowa

Wstęp 
wolny

2

Przedstawienie 
„W krainie tysiąca 
i jednej baśni”
Zajęcia plastyczne

06.02.18 r. 
godz.: 11:00- 13:00
godz.: 15:00- 17:00

sala 
widowiskowa 

„Piast”
Zajęcia plastyczne

od 5 lat

Wstęp 
wolny

Ilość miejsc 
ograniczona

3
Warsztaty 
taneczno- 
teatralne

07.02.18 r.
sala 

widowiskowa 
„Piast”

Wstęp 
wolny

4

Koncert Agaty 
Stolorz i Jacka 
Piłatyka, 
„Pożegnanie 
karnawału”

09.02.18 r.
godz.: 18:00

Plac farski- sala 
audiowizualna

Wstęp 
wolny

5

Wyjazd 
do Narodowej 
Orkiestry 
Polskiego Radia 
na koncert 
Cameraty Silesia

13.02.18 r.
Godz.; 17:00

NOSPR 
Katowice

65,00 zł

6
Ludzie i Ich pasje
„ Wspomnienia 
z Kuby”

15.02.18 r.
godz.: 18:00

 Plac farski- sala 
audiowizualna

Wstęp 
wolny
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Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach prosi o zgłaszanie par 
małżeńskich, które w 2018 r. będą obchodziły 50 rocznicę ślubu. 
Medal za długoletnie pożycie małżeńskie mogą otrzymać osoby, 

które pozostają w związku małżeńskim 50 lat lub więcej.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje zgłoszenia do 15 lutego 2018 r.
W tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego można również 

zgłaszać 55, 60, 65, 70 rocznicę ślubu.

Ponadto informujemy, że Burmistrz Miasta odwiedza mieszkańców 
Lędzin, którzy świętują 90, 95 i 100 urodziny. Prosimy o zgłoszenia.

Urząd Stanu Cywilnego 
informuje

Z dniem 1 stycznia 2018r. we-
szła w życie ustawa z dnia 7 lipca 
2017 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z systemami wsparcia 
rodzin (dz. U. poz.1428). Nowe-
lizacja niesie ze sobą możliwość 
ubiegania się o KdR już nie tylko 
w wersji tradycyjnej, ale również 
elektronicznej. dotychczasowi jej 
dysponenci również mogą ubiegać 
się o jej wydanie w wersji elektro-
nicznej.

Dotychczas podstawą do korzystania 
przez rodziny wielodzietne z ulg i zni-
żek jest posiadanie plastikowej Karty 
Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 
2018 r. obok Karty w tradycyjnej for-
mie członkowie rodzin wielodzietnych 
będą mogli otrzymywać karty w formie 
aplikacji na urządzenie mobilne (smart-
fon, tablet).

Wydanie Karty będzie bezpłatne 
wyłącznie przy jednoczesnym wnio-
skowaniu o plastikową i elektroniczną 
formę KDR. Wnioskowanie o drugą 
formę w późniejszym terminie (w ra-

mach kolejnego wniosku) będzie wią-
zało się z wniesieniem opłaty w wy-
sokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, 
które złożyły wniosek o przyznanie 
KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bez-
płatnie uzyskać dostęp do aplikacji 
mobilnej do 2020 r. (wniosek należy 
złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzyst-
niejsze będzie zatem wnioskowanie 
o obie formy jednocześnie.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny 
na urządzeniach mobilnych, za pomocą 
dedykowanej aplikacji, zapewni człon-
kom rodzin wielodzietnych szereg ko-
rzyści:
– dostosuje Kartę do postępu techno-
logicznego,

–  rozszerzy wiedzę na temat zniżek 
oferowanych przez podmioty uczest-
niczące w programie,

–  spowoduje krótszy czas oczekiwa-
nia na Kartę – dostęp do aplikacji 
uzyskać będzie można w momencie 
przyznania Karty i będzie można 
od razu z niej korzystać,

–  wizualizacja na telefonach rodzi-
ców kart przyznanych ich dzieciom 
– nie trzeba będzie nosić wszystkich 
plastikowych kart przy sobie.
Z uwagi na powyższe zmiany od 1 stycz-

nia 2018r. obowiązuje nowy wzór wniosku 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wy-
danie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wzór wniosku zawiera stronę nr 3,4 
do wypełnienia danych członka rodziny 
wielodzietnej. Stronę tę należy powielić 
w zależności od tego, ilu członków ro-
dziny dotyczy dany wniosek. Wniosek 
wraz z oświadczeniami dostępny jest na 
stronie internetowej miasta www.ledziny.
pl w zakładce: Dla mieszkańców/Karta 
Dużej Rodziny lub do pobrania w Punk-
cie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta 
Lędziny.

zmiany w karcie dużej 
rodziny od 1 stycznia 2018 r.

 BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY INfORMUJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAżY 
 - w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewi-
dencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2830/51 o po-
wierzchni 0,1003 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 244, symbol użytku: RVI-0,1003 ha 
(grunty orne). 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00018576/7 
prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III pod nu-
merami wpisów 2, 3 i 5 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami przeniesione do 
współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych. Działy I-Sp i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy Działu 
III zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmio-
tem praw i zobowiązań względem osób trzecich. 

Ww. nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym 
przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLI/297/2013 z dnia 24 października 2013 r., zgodnie z którym położona jest na 
terenie oznaczonym symbolem 15MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przeznaczeniem terenów o sym-
bolu 15MU jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Forma zabudowy 
mieszkaniowej: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza. 

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone już dwa przetargi ustne nieograniczone: pierwszy 
przetarg w dniu 11 października 2017 r., drugi przetarg w dniu 6 grudnia 2017 r. Przetargi zakończyły się wynikami ne-
gatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości: 72 000,00 zł 
 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług według stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 200,00 zł
 (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100). 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: 
ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: 
wadium na działkę nr 2830/51 o pow. 1003 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Zacisze.

 Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się  w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 11.00
 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Prze-
strzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101,103), tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 
136, 128, 120 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 
55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.


