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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LĘDZINACH

Realizacja tych zadań prowadzona 
jest w postaci Gminnego Programu 
Pro� laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Narkomanii 
uchwalanego corocznie przez Radę 
Miasta. Na zadania, które � nanso-
wane są w ramach programu, prze-
znacza się środki � nansowe uzyska-
ne przez Gminę Lędziny z opłat za 
korzystanie z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Program reguluje prowadzenie dzia-

łań związanych z pro� laktyką alko-
holową, rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i narkomanii oraz inte-
gracją społeczną osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków wśród miesz-
kańców Gminy Lędziny. Celem głów-
nym Programu jest tworzenie spójnego 
systemu działań pro� laktycznych i na-
prawczych zmierzających do: 

- prowadzenia aktywnych form 
przeciwdziałania negatywnym skut-
kom nadużywania alkoholu i  narkoty-
ków oraz zjawisku przemocy w rodzi-

nie;
- zapobiegania powstawaniu nega-

tywnych zjawisk społecznych i prze-
mocy;

- wykorzystania zasobów niezbęd-
nych do rozwiązywania występujących 
już problemów w zakresie przeciw-
działania alkoholizmowi i narkomanii.

- zwiększenia dostępności pomocy 
pro� laktycznej i terapeutycznej dla 
osób uzależnionych od alkoholu i nar-
kotyków oraz osób współuzależnio-
nych.

FERIE ZIMOWE W MOK

AKCJA BEZPIECZNA RODZINA 
NA DRODZE

ZAJĘCIA SPORTOWE W LĘDZINACH

FERIE ZIMOWE W ORS

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE

Realizacja zadań związanych z pro� laktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
narkomanii - osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków należy do zadań własnych gminy. 

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych w Lędzinach zajmuje się:

Jesteśmy po to, by pomagać

U nas:

Jeżeli picie alkoholu:

Skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy!

•przyjmowaniem wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe,
•prowadzeniem postępowań zmierzających do motywowania osób 

uzależnionych,
•kierowaniem wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania 

się leczeniu.
•rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.

Jeżeli nadmierne spożywanie alkoholu bliskiej Ci osoby sprawia, że:

•cierpisz i ponosisz coraz więcej kosztów emocjonalnych,
•Twoje życie coraz bardziej się koncentruje na alkoholowych 

zachowaniach partnera/partnerki,
•przez lata bezskutecznie próbujesz samodzielnie się z tym uporać,
•doświadczasz przemocy � zycznej i/lub psychicznej,
    - skorzystaj z naszej pomocy

•masz okazję porozmawiania z osobami, które rozumieją Twoje 
kłopoty i będą mogły Ci pomóc,

•możesz liczyć na spotkania grupowe z osobami mającymi podobne 
problemy jak Ty,

•możesz skorzystać z konsultacji lekarza i/lub psychologa,
•nauczysz radzić sobie ze swoimi emocjami, staniesz bardziej 

asertywny/na,
•poznasz swoje prawa i poznasz możliwości ochrony siebie i swoich 

dzieci przed skutkami picia Waszego członka rodziny

•zajmuje w Twoim życiu coraz więcej Twojego czasu i uwagi,
•powoduje, że coraz trudniej Ci odmówić napicia się alkoholu i przez 

swoje picie masz problemy w pracy,
•generuje problemy w rodzinie,
•powoduje, że masz problemy ze zdrowiem
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ŚWIETLICA 
SOCJOTERAPEUTYCZNA

Świetlica w uznaniu osiągnięć w dziedzinie 
pomocy społecznej otrzymała nagrodę 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Świetlica czynna: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00

Szanowni Mieszkańcy Miasta Lędziny,

W ramach tegorocznego Tygodnia Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Prze-
wodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lę-
dzinach, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lędzinach, Komendant Komendy 
Powiatowej Policji w Bieruniu zapraszają w dniu 24 
lutego 2023 roku na bezpłatne konsultacje z:

• głównym specjalistą pracy socjalnej, media-
torem - Przewodniczącym Zespołu Interdyscy-
plinarnego w Lędzinach,
• przedstawicielem Komendy Powiatowej Poli-
cji w Bieruniu.

Idea Obchodów Tygodnia Pomocy O� arom 
Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie 
szczególnej uwagi na potrzeby oraz prawa osób 
pokrzywdzonych przestępstwem.

Jest ona związana z obchodzonym corocznie 
w Polsce w dniu 22 lutego Międzynarodowym 
Dniem O� ar Przestępstw. Dzień ten rokrocznie 
ma przypominać o trudnej sytuacji o� ar prze-
stępstw i ich rodzin.

W Polsce ustawą z dnia 12 lutego 2003 r. o usta-
nowienie 22 lutego Dniem O� ar Przestępstw, Usta-
wodawca uznał potrzebę stałego monitorowania 
o� ar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy 

ich położenia. Podjęte działania  mają skutkować 
uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej po-
mocy.

Podczas konsultacji będą Państwo mieli oka-
zję uzyskać bezpłatną poradę oraz uzyskać in-
formacje o podmiotach udzielających pomocy 
osobom pokrzywdzonym.

W dniu 24 lutego 2023 roku, w godz. od 9.00 
do 11.00 telefonicznie oraz w budynku MOPS 
w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 47 główny spe-
cjalista pracy socjalnej, mediator i Przewodniczący 
Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Izabela Golus 
oraz Asystent Zespołu ds. Pro� laktyki Społecznej, 
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komen-
dy Powiatowej Policji w Bieruniu Pan Grzegorz Du-
dys udzielać będą poradnictwa.

W sytuacji większego zainteresowania istnie-
je możliwość wydłużenia godzin przyjmowania 
mieszkańców.

Zwracamy się z prośbą o umówienie się telefo-
niczne na wybraną godzinę pod nr tel. (32) 216 67 
91 wew. 25 i wew. 74.

Serdecznie zapraszamy!

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
„Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi”

(Św. Ambroży)

POMOC W NAUCE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZAJĘCIA SPORTOWE, TANECZNE
ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO -
EDUKACYJNE
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ
WYCIECZKI
WYJŚCIA NA BASEN
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
KONKURSY, ZABAWY
REALIZACJA RÓŻNORODNYCH
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
WSPARCIE DLA RODZICÓW
ZAPEWNIENIE DZIECIOM
CODZIENNEGO POSIŁKU

ul . Lędzińska 14

43-140 Lędziny
(budynek Centrum

IV piętro)

tel . 32 326 63 96

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym od 6 do 18 lat
z terenu miasta Lędziny

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po zakończonych lekcjach do godziny 17:00.

NIE ZROBIĘ TEGO

NIE UMIEM

CHCĘ

JAK TO ZROBIĆ?

SPRÓBUJĘ

MOGĘ TO ZROBIĆ

TAK, UDAŁO SIĘ!

ZROBIĘ TO

UCZ SIĘ TAK

aby wszyscy

chciel i Ciebie

naś ladować

TRENUJ TAK

aby wszyscy

pytali się jak to

osiągnąłeś

KIM JESTEŚMY
Świetlica Socjoterapeutyczna jest placówką wsparcia dzien-
nego. Działa w myśl przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Od 1998 r. udziela pomocy rodzi-
nom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczej poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką 
i wychowaniem. Na działanie świetlicy Gmina Lędziny prze-
kazuje dotację w wysokości 191 150,00 zł

NABÓR DO ŚWIETLICY
Świetlica przeznaczona jest dla dzieci szkolnych w wieku od 6 do 
18 lat. Nabór do grup odbywa się poprzez indywidualny kontakt 
pracowników świetlicy z:
• rodzicami,
• pedagogami szkolnymi,
• pracownikami socjalnymi,
• kuratorami sądowymi,
• innymi instytucjami zajmującymi się pomaganiem dzieciom 

i młodzieży oraz ich rodzinom. Często dzieci zgłaszają się do 
placówki same, zachęcone przez uczestników świetlicy.

Z zajęć Świetlicy mogą korzystać dzieci z terenu miasta Lędziny.
Nabór prowadzimy w sposób ciągły w miarę posiadanych 
miejsc. Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci. Zajęcia w ra-
mach Świetlicy są bezpłatne.

W Świetlicy prowadzone są dwie grupy:
• Tygryski (grupa młodsza)
• Klub Młodzieżowy (grupa starsza)

CO DAJE ŚWIETLICA?
• Pomoc w nauce, odrabianiu za-
dań, nadrobieniu zaległości;
• Rozwijanie zainteresowań i wy-
tyczanie nowych ścieżek rozwoju 
poprzez organizowanie czasu wol-
nego;
• Zapewnia poczucie bezpieczeń-
stwa;
• Zwiększa poczucie przynależno-
ści do grupy rówieśniczej, pomaga 
nawiązywać i utrzymywać prawi-
dłowe relacje z dziećmi i dorosłymi;
Rozwija zdolności akceptacji siebie
• Uczy odpowiedzialności za swoje 
zachowanie i ponoszenia konse-
kwencji swoich czynów;
• Zdobycie umiejętności rozwiązy-
wania kon¦ iktów i radzenia sobie 
ze stresem;
• Pomaga w budowaniu pozytyw-
nego obrazu siebie, zwiększeniu 
poczucia własnej wartości;
• Uczy wytrwałego dążenia do celu 
oraz przezwyciężania trudności.

ul . Lędzińska 14

43-140 Lędziny
(budynek Centrum

IV piętro)

tel . 32 326 63 96

Świetlica Socjoterapeutyczna jest
placówką wsparcia dziennego.
Działa w myśl przepisów Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Od 1998r. udziela
pomocy rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczej poprzez
objęcie dzieci i młodzieży opieką
i wychowaniem.

Świetl ica czynna:
od poniedziałku do

piątku

w godz. od 9.00 do

17.00

Świetlica w uznaniu osiągnięć
w dziedzinie pomocy społecznej
otrzymała nagrodę Ministra Pracy
i Polityki Społecznej.

u l . Lędzińska 14
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tel . 32 326 63 96

Świetlica Socjoterapeutyczna jest
placówką wsparcia dziennego.
Działa w myśl przepisów Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Od 1998r. udziela
pomocy rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczej poprzez
objęcie dzieci i młodzieży opieką
i wychowaniem.

Świetl ica czynna:
od poniedziałku do

piątku

w godz. od 9.00 do

17.00

Świetlica w uznaniu osiągnięć
w dziedzinie pomocy społecznej
otrzymała nagrodę Ministra Pracy
i Polityki Społecznej.

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI

ul. Lędzińska 14
43-140 Lędziny

(budynek ORS IV piętro)
tel. 32 326 63 96
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

tel. (32) 216 71 35; (32) 216 67 91 wewn. 33
e-mail: gkrpa@mopsledziny.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień w Lędzinach
Przychodnia Rejonowa nr 2     
ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny

tel. (32) 216 62 87

Posiedzenia GKRPA: każda pierwsza środa miesiąca, od godz. 15:30.
Punkt informacyjno-konsultacyjny: poniedziałki, od godz. 17:00-19:00.
Posiedzenia GKRPA oraz Punkt informacyjno-konsultacyjny mają 
miejsce w siedzibie MOPS Lędziny, przy ul. Lędzińskiej 47. 

Przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie osoby  uzależnionej 
od alkoholu:

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?
Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny 
itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która 
wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie 
zakłócającej spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lędzinach, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub 
pobytu osoby, której wniosek dotyczy - ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny siedziba 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia 
należy:

•przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie 
przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi),
•wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej 
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy 
i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, 
a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają 
kontynuowanie postępowania to podejmowane są następujące 
działania:

•skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), 
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 
rodzaju zakładu leczniczego,
•przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz 
z opinią wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m.in.: opinie wydane 
przez biegłych, protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do komisji przypadek 
nadużywania alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu, materiały z wywiadu 
środowiskowego /przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/, informacje 
od pedagoga szkolnego, policji, izby wytrzeźwień),
•złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie 
dotyczy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach 
informuje, że posiedzenia komisji odbywają się w pierwszą środę każdego 
miesiąca. W dni, kiedy na wyznaczony termin przypada dzień wolny od pracy 
posiedzenie odbędzie się w kolejną środę.

Prosimy podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych o składanie wniosków do organu wydającego 
zezwolenie, na co najmniej 7 dni przed wyżej wskazanymi terminami 
posiedzeń komisji z uwzględnieniem zachowania 7-dniowego terminu 
na uprawomocnienie się postanowienia GKRPA.

Wnioski składane w terminach uniemożliwiających zachowanie ww. terminu 
rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu komisji.

Dyżury Komisji

Wnioski

 Dla sprzedawców

AKCJA - „BEZPIECZNA RODZINA NA DRODZE”

Wszyscy kierujący samochodami 
spisali się tego dnia na medal, dlatego 
został im wręczony „Medal Wzorowe-
go Kierowcy” oraz odblaski i gadżety 
pro� laktyczne i materiały promujące 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

zakupione przez Gminę Lędziny. Ak-
cja została zorganizowana wspólnie 
z Komendą Powiatową Policji w Bieru-
niu przy współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, a także została objęta Patrona-

tem Burmistrza Miasta Lędziny.
Kierowcy nie ukrywali zdziwienia, 

ale też zadowolenia, z tak przyjemnej 
kontroli drogowej i otrzymanych wy-
różnień.

„Akcja Bezpieczna Rodzina na Drodze” odbywa się w naszym mieście od 2014 roku. 

W tym roku nie mogło zabraknąć akcji: „Bezpieczna Rodzina na Drodze”. W dniu 16 
stycznia, pierwszego dnia ferii zimowych, podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach mogli poczuć się jak 
najprawdziwsi policjanci. Na odcinku ulicy Lędzińskiej w Lędzinach mundurowi wraz 
z dziećmi zatrzymywali przejeżdżające samochody, by móc skontrolować stan 
techniczny pojazdu, stan trzeźwości kierowcy oraz niezbędne dokumenty.
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FERIE ZIMOWE W LĘDZINACH

Przypominamy, że podczas tegorocznych zajęć dzieci mogły skorzystać między innymi z zajęć 
w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym, zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach oraz Miejskim 
Ośrodku Kultury w Lędzinach. Dlatego też zaproponowane przez gminę zajęcia obejmowały nie tylko 
zajęcia sportowe, ale także kulturalno-rozrywkowe, teatralne i manualne. Nie zabrakło także zabawy 
karnawałowej, która zakończyła zajęcia odbywające się w MOKu.

OŚRODEK REKREACYJNO - SPORTOWY W LĘDZINACH

W piątek 27 stycznia 2023 r. odbyły się ostatnie z zajęć organizowanych w ramach ferii zimowych 2023 
w Lędzinach. Zajęcia organizowane były w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a wszystkie 
lędzińskie dzieci, w tym te uczące się poza Lędzinami mogły za darmo skorzystać ze przygotowanych atrakcji 
promujących zdrowy styl życia.

Ferie zimowe to dla wszystkich dzieci wyjątkowy czas, na który z upragnieniem czekają. Jednak zimowa przerwa, 
to nie tylko odpoczynek w domu, ale także aktywnie spędzany czas. Część dzieci korzysta z różnego rodzaju 
form wypoczynku poza miastem, w którym na co dzień się uczy. Jednak te, które zostały w Lędzinach, nie mogły 
narzekać na nudę, a to za sprawą przeróżnych zajęć zorganizowanych na terenie gminy.

Ponad 1700 wejść na lędziński basen, na którym po raz kolejny 
nie zabrakło uwielbianych przez dzieci torów wodnych. Wszystkie 
chętnie korzystały z tej wodnej atrakcji, a te chcące odrobinę kla-
sycznie popływać miały również do dyspozycji dwa tory basenu.

Zajęcia odbywały się także w hali sportowej na 6 piętrze budyn-
ku. Podczas zajęć grupy grały w siatkówkę, piłkę nożną i koszy-
kówkę. W poniedziałki, środy i piątki w sali lustrzanej odbywały 
się zajęcia z tenisa stołowego z instruktorami z Klubu Tenisa Sto-

łowego Lędziny, a we wtorki i czwartki odbywały się zajęcia karate 
prowadzone przez Aleksandrę i Artura Jaworskich z Klubu Karate 
Kyokushin Jaworscy Dojo oraz zajęcia taneczne breakdance/hip-
-hop z Dariuszem Krylą.
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Na zajęcia w ramach Ferii Zimowych w Lędzinach Gmina przeznaczyła z gminnego funduszu alkoholowego 18 151,00 zł, do tej kwoty 
należy dodać wejścia na basen, które również były darmowe dla dzieci mieszkających w Lędzinach.
Podczas ferii zimowych dzieci przeżyły mnóstwo zabawnych chwil, wniesiono dużo ciekawych pomysłów, a na kreatywnych zajęciach 
uczestnicy nauczyli się nowych umiejętności. Mnogość atrakcji oraz dzieci, które z nich skorzystały potwierdzają to, że zajęcia odbywające 
się w ramach miejskiej akcji dobrze sprawdzają się w naszym mieście i przypadły do gustu lędzińskim dzieciom i młodzieży.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, instruktorom i opiekunom i zapraszamy za rok!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LĘDZINACH
Pierwsze zajęcia podczas tegorocznych ferii zimowych w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach upłynęły wraz z rodziną 
Muminków. Podczas „Zimy Muminków”, nie zabrakło na stołach 
książek z muminkową tematyką dla wszystkich uczestników zajęć. 
Dzieci przygotowywały także lampiony ze słoików. Dekorowanie 
słoików plasteliną, koralikami i przeróżnymi ozdobami sprawiło 

dzieciom wiele radości. Nie zabrakło także zajęć z okazji światowe-
go dnia wiedzy o pingwinach – powstały nie tylko prace plastyczne, 
ale odbyła się także krótka lekcja dot. tych zwierząt. Podczas zajęć 
w � lii Biblioteki Miejskiej powstały postaci z bajek, które dzieci wy-
konały własnoręcznie. Dzieci przygotowywały także kolaże z gazet. 
Na zakończenie ferii odbyły się zajęcia „Mój Mysi Domek” podczas 

których dzieci przygotowały domki wyglądające równie pięknie jak 
te w książce, która posłużyła za twórczą inspirację dla uczestników 
zajęć. Nie zabrakło także sportowej rywalizacji we własnoręcznie 
zrobionej grze. W zajęciach w głównym budynku Biblioteki Miej-
skiej oraz z � lii uczestniczyło podczas ferii około 44 dzieci.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
Ferie w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach, to trwająca 

przez dwa tygodnie „Zimowa Akademia Kreatywności”, czyli bez-
płatne zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Grupy spotyka-
ły się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. 
Codziennie w zajęciach uczestniczyło ponad 20 dzieci.

Podczas pierwszego dnia odbyły się zajęcia „Ulepimy dziś bał-
wana”, czyli zajęcia kreatywne i sportowo-taneczne. Podczas zajęć 
powstawały zimowe prace plastyczne, odbył się turniej piłkarzyków 

oraz zajęcia ruchowe. Drugi dzień, to zajęcia tańcowała igła z nitką, 
podczas których dzieci przygotowywały prace plastyczne. Podczas 
trzeciego dnia ferii – „Dnia Puchatej Przytulanki” uczestnicy zajęć 
własnoręcznie wykonali maskotki i świetnie się przy tym bawili. 
W kolejnych dniach zajęć odbył się między innymi dzień „Teatrzy-
ku kukiełkowego” - dzieci przygotowały kukiełki na patyczkach, 
wyruszyły na „Wyprawę na Arktykę – w poszukiwaniu pingwinka, 
przygotowały prace plastyczne z tematyką pingwina, a także ba-
wiły się wspólnie na śniegu podczas podchodów i gry terenowej. 

Dzień zakończył wykonany wspólnie „taniec pingwina”.

W kolejnym tygodniu ferii nie zabrakło zajęć plastycznych, wy-
konywania prac manualnych – m.in. maseczek do spania, kapeluszy 
na bal przebierańców. Dzieci przygotowały także kartki walentyn-
kowe. Na zakończenie ferii w MOKu odbył się bal karnawałowy. 
Były tańce, malowanie buzi, gry, zabawy i niekończące się uśmiechy 
na twarzach wszystkich dzieci.
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W br. na terenie naszego miasta odbywać się będą zajęcia sportowe organizowane w ramach alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramami dostępnymi poniżej. 
Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z miasta Lędziny do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych.

ZAJĘCIA SPORTOWE NA TERENIE MIASTA LĘDZINY W RAMACH 
ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

ZAJĘCIA Z UKS ORKA

„SZTUKI WALKI - MOJA PASJA I SPOSÓB NA ŻYCIE”

KREATYWKA

ZAJĘCIA Z MIEJSKIM KLUBEM 
SPORTOWYM LĘDZINY

ZAJĘCIA Z KLUBEM TENISA 
STOŁOWEGO LĘDZINY

Zajęcia pływackie odbywać się będą od 7 lutego do 15 grud-
nia 2023 r.

W ramach umowy na organizację zajęć pływackich dla dzieci 
i młodzieży z Miasta Lędziny w ramach alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego �nansowanej z Gminnego Funduszu 
Alkoholowego Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy 
„Orka” Lędziny reprezentowany przez Prezesa Zarządu Se-
bastiana Walę oraz Sekretarza Zarządu Gabierlę Włodarczy-
k-Znyk otrzymało na prowadzenie zajęć: 15.240,00 zł brutto.

Zajęcia odbywać się będą od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r. 
oraz od 1 września do 31 grudnia 2023 r.

W ramach umowy na organizację programu zajęć sporto-
wych o charakterze pro�laktycznym pn.”SZTUKI WALKI 
-MOJA PASJA I SPOSÓB NA ŻYCIE” dla dzieci i młodzie-
ży z terenu Miasta Lędziny w ramach alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego �nansowanej z Gminnego Funduszu 
Alkoholowego Ośrodek Szkolenia Sztuk Walki BIG KUN-
G-FU  reprezentowany przez Wiesława Bigosa otrzymał na 
prowadzenie zajęć: 13.500,00 zł, brutto.

Zajęcia plastyczne, taneczno ruchowe, kreatywne oraz za-
jęcia szachowe odbywać się będą od 20 lutego do 14 grud-
nia 2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach przy 
ul. Hołdunowskiej 39. Zajęcia szachowe odbywać się będą we 
wtorki od 16:00 do 19:00. Szczegółowy harmonogram do-
stępny będzie na stronie internetowej www.ledziny.pl

Koszt realizacji zajęć ok. 65 000,00 zł.

Zajęcia sportowe w formie treningów piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży z Miasta Lędziny odbywać się będą od 6 lutego 
do 15 grudnia 2023 r.

W ramach umowy na organizację zajęć sportowych w for-
mie treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta 
Lędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego �nansowanej z Gminnego Funduszu Alkoholowego 
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Lędziny” reprezen-
towany przez Prezesa Zarządu Kazimierza Rozmysłowskiego 
oraz Vice Prezesa Zarządu Marcina Podleśnego otrzymało na 
prowadzenie zajęć: 39.450,00 zł brutto .

Zajęcia sportowe w formie treningów tenisa stołowego dla 
dzieci i młodzieży z Miasta Lędziny odbywać się będą od 
1 lutego do 15 grudnia 2023 r.

W ramach umowy na organizację zajęć sportowych w formie 
treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Miasta 
Lędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wol-
nego �nansowanej z Gminnego Funduszu Alkoholowego Sto-
warzyszenie Klub Tenisa Stołowego „Lędziny” reprezento-
wany przez Prezesa Zarządu Romana Długajczyka oraz Vice 
Prezesa Zarządu Katarzynę Krawczyk-Morkisz otrzymało 
na prowadzenie zajęć: 17.046,00 zł brutto.

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Basen Ośrodka Rekreacyj-
no-Sportowego przy 

ul. Lędzińskiej 14

Wtorki i środy w godzinach 
od 14:00 do 16:00

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi 

nr 2 im. G. Morcinka 
w Lędzinach przy ul. Hoł-

dunowskiej 72

• w środy 16:00 do 18:00, 
• w piątki 18:00 do 20:00

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Św. Barbary w Lędzinach 
przy ul. Goławieckiej 36

• we wtorki 15:00 do 17:00, 
• w piątki 15:00 do 17:00.

Dzieci w wieku 6-7

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Hala Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego przy ul. Lędzińskiej 14

• wtorek 16:00 do 17:30, 
• piątek 17:30 do 19:00

Dzieci w wieku 11-12

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Hala Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego przy ul. Lędzińskiej 14

• wtorek 16:00 do 17:30, 
• czwartek 16:00 do 17:30

Dzieci w wieku 8-10

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Hala Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego przy ul. Lędzińskiej 14

• poniedziałek 16:00 do 17:30, 
• wtorek 18:30 do 19:30
• piątek 16:00 do 17:30

Dzieci i młodzież w wieku 13-15

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Hala Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego przy ul. Lędzińskiej 14

• środa 16:00 do 17:30, 
• piątek 16:00 do 17:30

Dzieci w wieku 11-13

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Hala Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego przy ul. Lędzińskiej 14

• poniedziałek 19:00 do 20:00, 
• piątek 17:30 do 19:00

Dzieci i młodzież w wieku 15-17

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Hala Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego przy ul. Lędzińskiej 14

• poniedziałek 17:30 do 19:00

MIEJSCE ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ

Szkoła Podstawowa z O.I. 
Nr 1 im. K. Miarki w Lę-
dzinach przy ul. Paderew-

skiego 5

Poniedziałek w godzinach 
od 18:00 do 19:00

Szkoła Podstawowa z O.I. nr 
2 im. G. Morcinka w Lędzi-
nach przy ul. Hołdunowskiej 

72

Piątek w godzinach 
od 17:00 do 18:00

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
św. Barbary w Lędzinach przy 

ul. Goławieckiej 36

Czwartek w godzinach 
od 17:00 do 18:00

ZAJĘCIA OTWARTE DLA WSZYSTKICH DZIECI 
I MŁODZIEŻY Z MIASTA LĘDZINY - 

WSTĘP BEZPŁATNY

ZAJĘCIA OTWARTE DLA WSZYSTKICH DZIECI 
I MŁODZIEŻY Z MIASTA LĘDZINY - 

WSTĘP BEZPŁATNY

ZAJĘCIA OTWARTE DLA WSZYSTKICH DZIECI 
I MŁODZIEŻY Z MIASTA LĘDZINY - 

WSTĘP BEZPŁATNY

ZAJĘCIA OTWARTE DLA WSZYSTKICH DZIECI 
I MŁODZIEŻY Z MIASTA LĘDZINY - 

WSTĘP BEZPŁATNY

Harmonogram zajęć w miesiącu lutym 2023. 
Harmonogram na pozostałe miesiące dostępny jest 

na stronie www.ledziny.pl oraz na facebooku.
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Powołany został na mocy Uchwa-
ły nr XLIV/334/14 Rady Miasta 
w Lędzinach z dnia 30.0l.2014 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływa-
nia i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Lędzinach 
oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

Sposób działania Zespołu został 
określony w Regulaminie funkcjono-
wania Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Lędzinach.

Na podstawie Porozumienia 
o Współpracy w Zespole Interdy-
scyplinarnym w Lędzinach z dnia 
19.05.2011 r. i Zarządzeń Burmistrza 
Miasta Lędziny w skład Zespołu wcho-
dzą przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej,
• gminnej komisji rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych,
• policji,
• oświaty,
• ochrony zdrowia,
• organizacji pozarządowych.

W pracach Zespołu uczestniczą 
również przedstawiciele: sądu rejono-
wego, prokuratury rejonowej i straży 
miejskiej.

Posiedzenia Zespołu odbywają się, 
w zależności od potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Członkowie Zespołu wykonują za-
dania w ramach swoich obowiązków 
służbowych, zawodowych lub społecz-
nych.

Zespól realizuje zadania określo-
ne w Programami Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
O� ar Przemocy w Rodzinie w Mie-
ście Lędziny.

Do zadań Zespołu w szczególności 
należy:
• diagnozowanie problemu przemocy 

w rodzinie,
• podejmowanie  działań  w  środo-

wisku  zagrożonym przemocą mają-
cych na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku,

• inicjowanie interwencji w środowi-
sku  dotkniętym przemocy w rodzi-
nie,

• rozpowszechnianie informacji o oso-
bach, instytucjach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym,

• inicjowanie działań w stosunku do 
osób stosujących przemoc w rodzi-
nie,

• powoływanie Grup Roboczych, któ-
rych zadaniem jest praca z indywi-
dualnymi przypadkami.

Obsługę organizacyjno - techniczną 
Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Lędzinach: Sekcja 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie.

GRUPY ROBOCZE
Grupa Robocza to zespół przed-

stawicieli służb, instytucji i innych pod-
miotów zaangażowanych w rozwią-
zywanie indywidualnych przypadków 
przemocy w rodzinie poprzez realiza-
cję procedury „Niebieskiej Karty”.

Do zadań Grup Roboczych należy 
w szczególności:
• opracowanie, realizacja i ewaluacja 

planu pomocy w indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy 
w rodzinie,

• monitorowanie sytuacji rodzin, 
w których dochodzi do przemocy 
oraz rodzin zagrożonych wystąpie-
niem przemocy,

• dokumentowanie działań podejmo-
wanych wobec rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz efektów 
tych działań.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W LĘDZINACH

RUSZYŁY ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH PODPISANYCH UMÓW

ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

tel/fax.: (32) 216 67 91

zi@mopsledziny.pl, mops@mopsledziny.pl

www.mopsledziny.pl

JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY 
DOMOWEJ?

CHCESZ ZGŁOSIĆ PRZEMOC?

U NAS ZNAJDZIESZ POMOC

WAŻNE NUMERY
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu: tel. (47) 852 72 55

Prokuratura Rejonowa w Tychach: tel. (32) 788 23 00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach: tel. (32) 216 67 91

Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lędzinach: tel. (32) 324 08 16

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Lędzinach: tel. (32) 216 67 91

Burmistrz Miasta Lędziny Ogłasza kon-
kurs ofert dla publicznych i niepu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej 
świadczących usługi w zakresie ochrony 
zdrowia w 2023 roku na realizację zadań:
1.Prowadzenie terapii wspierającej proces le-
czenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, 
nie objętej kontraktem z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, obejmującej terapię grupową 
i indywidualną osób uzależnionych i współuza-
leżnionych.
2.Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla 
pacjentów uzależnionych od alkoholu i osób 
współuzależnionych będących pacjentami Po-
radni Leczenia Uzależnień. Górny limit dofi nan-
sowania na uczestnika obozu terapeutycznego 

zgodnie wynosi: 
• 80 %  ogólnych kosztów organizowanego 
obozu terapeutycznego dla osoby uzależnionej,
• 70 % ogólnych kosztów organizowanego 
obozu terapeutycznego dla osoby współuzależ-
nionej ( również dziecko).
3.Prowadzenie terapii wspierającej proces le-
czenia pacjentów uzależnionych od narkoty-
ków, nie objętej kontraktem z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową 
i indywidualną osób uzależnionych i członków 
ich rodzin.

Kwota przeznaczona na realizację zadań 
to: 24 000,00 zł. 

TERAPIA UZALEŻNIONYCH

Gmina Lędziny w ramach podpisanej 
umowy udzieli Gminie Sosnowiec 
pomocy fi nansowej w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu na rok 2023 
w wysokości 25 000,00 zł. Pieniądze 
zostaną przekazane z przeznaczeniem 
na prowadzenie działań związanych 
z profi laktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych na rzecz osób 
z problemem alkoholowym z terenu 
Gminy Lędziny.

W ramach podpisanej umowy przewidziana 
będzie między innymi całodobowa gotowość 
dyżurowa do przyjęcia osób z problemem 
alkoholowym z terenu Gminy Lędziny 

(w tym osób nietrzeźwych), zapewnienie 
odpowiednich warunków sanitarno - 
higienicznych i opieki lekarskiej. 

Wszelkie działania realizowane są 
w siedzibie Izby Wytrzeźwień 
w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23.

Izba Wytrzeźwień

ZAJĘCIA Z MIEJSKIM KLUBEM SPORTOWYM

ZAJĘCIA UKS ORKA

ZAJĘCIA Z KLUBEM TENISA STOŁOWEGO „LĘDZINY”

ZAJĘCIA „Sztuki walki - moja pasja i sposób na życie”




