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Co  
z budową S1
Od kilku lat toczy się 
dyskusja na temat budowy 
40-kilometrowego odcinka 
drogi ekspresowej S1 
między węzłem Kosztowy 
II w Mysłowicach a Suchym 
Potokiem w Bielsku 
– Białej. Budowa tego 
fragmentu drogi ma dla 
naszego powiatu olbrzymie 
znaczenie. W lutym odbyło 
się kluczowe w tej sprawie 
spotkanie, które posunęło 
sprawę do przodu.

W spotkaniu udział wzięli Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska Bernard 
Błaszczyk, senator Czesław Ryszka, a tak-
że samorządowcy powiatu bieruńsko – 
lędzińskiego: starosta Bernard Bednorz, 
burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel oraz 
radny powiatowy Janusz Freitag – Kwe-
stia budowy S1 jest na dobrej drodze 
do realizacji – zapewnia radny Freitag. 
– Ostatecznie przyjęto wariant uwzględ-
niający również budowę obwodnicy 
Oświęcimia. Teraz czekamy na uzyskanie 
tzw. decyzji środowiskowej. Właśnie w tej 
sprawie odbyło się to spotkanie - wyjaś-
nia. 

Wszystkie ręce 
na posterunku
Przypomnijmy, że budowę tego frag-
mentu ekspresowki obiecał już po-
przedni rząd. Nowe ministerstwo in-
frastruktury i budownictwa zamierza 
kontynuować ten projekt. Swoją po-
mocą służy w tej sprawie senator Cze-
sław Ryszka, który zapewnił lędzińskich 
radnych, że dołoży wszelkich starań by 
przyśpieszyć realizację inwestycji. Bur-
mistrz Krystyna Wróbel zapowiada, że 
odbędzie tyle spotkań ile będzie po-
trzebne do ostatecznego załatwienia 
tej sprawy. 

Magdalena Kutynia

wiadomości z miasta
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Rodzice sześcioletnich dzieci staną niebawem przed 
trudną decyzją związaną z posłaniem dziecka do szkoły. 
Świadomość konieczności podążania za wyzwaniami 
współczesnego świata, zdobywania wykształcenia 
i osiągania sukcesu stoi niejednokrotnie w kolizji 
z myślą o „skróconym” dzieciństwie. 

Poziom bezpieczeństwa w Lędzinach wzrasta. 
W statystykach policyjnych gmina Lędziny 
wypada bardzo korzystnie. 

Podczas posiedzenia Komisji łączonych rad-
ny Edward Urbańczyk, nawiązując do pracy 
rady miasta poprzedniej kadencji powie-
dział, że przystępując do tego projektu mało 
kto zdawał sobie sprawę, że to są takie 
koszty. Radny stwierdził też, że dzisiaj trud-
no jest podjąć decyzję, gdyż wiele spraw się 
nawarstwiło, m.in.  amortyzacja, która jest 
kosztem, czy dopłata do przyłączy. Przypo-
mniał też, że co roku taryfa za ścieki była 
podwyższana i że nie jest to nic niezwykłe-
go, gdyż spółka jest zobowiązana prawnie 
do tego aby dbać o finanse. 

Poprzednie władze podjęły zobowiązanie 
dofinansowania spółki kwotą 8,5 mln jed-
nak z tej przyznanej kwoty 2,3 mln zł nigdy 
nie przekazały spółce - mówi radny Tomasz 
Kostyra. - Obecna rada miasta dostała 
od poprzedników, mówiąc kolokwialnie, 

„pasztecik” w postaci nieakceptowanych 
społecznie kosztów kanalizacji. Teraz sta-
wia się mnie jako nowego radnego w takiej 
sytuacji, że musiałbym iść do mieszkańców 

i powiedzieć im, że o 95 groszy wzrośnie 
koszt ścieków. A ja się z tą stawką całkowi-
cie nie zgadzam - dodaje.

Burmistrz jest przeciwna podwyżce staw-
ki. - My też nie chcemy podnosić opłat za 

ścieki. To w jakim celu wprowadzać uchwałę 
w tej sprawie? - pyta radny Zdzisław Rudol. - 
Nowa taryfa i tak wejdzie w życie z mocy pra-
wa. W tej sytuacji warto zastanowić się nad 
taką dopłatą do ścieków, aby była korzystna 
dla mieszkańców i nie spowodowała zapaści 
finansów miasta - dodaje. 

Po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 
1,80 cena ścieków za 1 m3 wynosić będzie 
9,45 zł, a nie 12,40 zł jak zakładano w stu-
dium wykonalności projektu. Tak więc miesz-
kaniec dopłaci 55 groszy, a nie 95 jak zakła-
dano - poinformowała burmistrz.

Ostatecznie takie stanowisko przyjęli 
radni: Ewa Fojcik, Hubert Handy, Karol 
Kolny, Tomasz Kostyra, Tadeusz Kowalczyk, 
Aleksander Koziol, Elżbieta Ostrowska 
i Anna Wysocka. 

Większość radnych była zgodna z burmistrz Krystyną Wróbel i nie wprowadziła uchwały 
podwyższającej opłatę za odprowadzanie ścieków. Takie stanowisko radni przyjęli po uzyskaniu 
szczegółowych informacji na temat finansów spółki „Partner” od jej prezesa Roberta Kamińskiego 
oraz po weryfikacji przedstawionej taryfy. 

Nowa taryfa i tak wejdzie 
w życie z mocy prawa. 
w tej sytuacji warto 
zastaNowić się Nad taką 
dopłatą do ścieków, 
aby była korzystNa 
dla mieszkańców i Nie 
spowodowała zapaści 
fiNaNsów miasta. 
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Panie Prezesie jak to jest z tym 
projektem uporządkowania 
gospodarki ściekowej? Raz 
słyszymy, że się zakończył, 
potem znowu, że trzeba do-
trzymać jakiś zobowiązań…

Jedno i drugie jest prawdą. Projekt został 
zakończony technicznie i jest rozliczany. 
Musimy zapewnić jego trwałość przez 
najbliższe 5 lat. Co oznacza, że trzeba 
spełnić zadeklarowane we wniosku zapisy 
dotyczące dotrzymania efektu ekologicz-
nego, zagwarantować trwałość projektu 
w wymiarze instytucjonalnym, finansowym 
i organizacyjnym. Czyli między innymi na 
bieżąco regulować zobowiązania oraz pra-
widłowo prowadzić eksploatację majątku 
spółki. 

A co gdyby nie dotrzymać 
tego wymogu?

Konsekwencje mogłyby być bardzo poważ-
ne. Niezapewnienie trwałości takiego pro-
jektu skutkować może nawet koniecznoś-
cią zwrotu uzyskanego dofinansowania. 
A przypomnę, że chodzi tutaj o kwotę oko-
ło 100 mln zł. Właśnie po to, aby zapobiec 

takim sytuacjom, w tego typu projektach 
opracowuje się studium wykonalności, 
w którym określa się między innymi wy-
sokość opłat taryfowych, które także trwa-
łość projektu gwarantują. Zgodnie z takim 
opracowaniem, przyjętym dla projektu 
uporządkowania gospodarki ściekowej, 
opłata za odprowadzanie ścieków w 2016 
r. powinna wynosić 12,40 zł za m3 brutto.

Taką cenę Pan założył w stu-
dium wykonalności?

Takie założenie wynika ze studium wyko-
nalności autorstwa Tractebel Engineering 
zaakceptowanego przez poprzedni zarząd. 
Ja przejąłem projekt w trakcie realizacji 
i moją rolą było doprowadzić go do koń-
ca w terminie, jednocześnie optymalizując 
koszty.

I zoptymalizował Pan?

Udało się zmniejszyć między innymi koszt 
energii elektrycznej, wywozu i zagospo-
darowania osadu ściekowego tak, że 
stawka opłat za odbiór ścieków zapew-
niająca trwałość projektu mogła zostać 
obniżona w tym roku taryfowym do 11,25 

zł w porównaniu do założonej w studium 
wykonalności. Dla porównania dodam, że 
w Mikołowie, gdzie realizowano podobne 
przedsięwzięcie koszt odbioru 1m3 ście-
ków wynosi 13,87 zł. 

A co z kosztami przyłączy?

W roku 2014 ustalono koszt 1 mb przy-
łącza i 1 studzienki na 1000 zł (netto). Po 
przeprowadzeniu przeze mnie przetargu 
zmniejszył się on do 600 zł (netto). Ozna-
cza to duże oszczędności nie tylko dla 
budżetu gminy, ale przede wszystkim dla 
mieszkańców. Zrobiliśmy wszystko, aby te 
koszty były mniejsze. I są o 40%. 

A jak ocenia pan konstrukcję 
finansowania kosztu przyłą-
cza kanalizacyjnego ponoszo-
nego przez mieszkańców?

Trudno mi to oceniać. Chcę wierzyć, że 
przyjęto najlepsze rozwiązanie finansowa-
nia przyłączy, tym bardziej, że akceptowa-
ła je poprzednia Rada Miasta i poprzedni 
Burmistrz. Moim zadaniem była realizacja 
projektu, tak aby osiągnąć założone cele. 
Oczywistym jest, że trzeba było uwzględnić 

wszystkie zobowiązania i rozwiązania przyję-
te przez poprzedników. Istnieje przecież cią-
głość władzy. Mieszkańcy byli informowani 
o obowiązku płacenia podatku PIT od dotacji 
otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej między 
innymi w podpisanych umowach. W marcu  
2015 r. wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa 
Finansów z prośbą o indywidualną wykład-
nię prawną w sprawie konieczności opodat-
kowania dotacji do budowy przyłącza. Trzy 
miesiące później otrzymaliśmy odpowiedź, 
która nakazuje zapłacenie tego podatku. 

Co wpływa na wysokość sta-
wek za odprowadzanie ście-
ków?

Przede wszystkim zobowiązania wobec 
instytucji kredytujących inwestycję, spłata 
pożyczek, koszty eksploatacji i amortyzacja. 
Musimy pamiętać, że Lędziny, miasto liczą-
ce około 16500 mieszkańców, zrealizowało 
projekt infrastrukturalny o wartości około 
170 mln zł. Wiele gmin takie inwestycje 
dzieli na kilka etapów o mniejszej warto-
ści np. po 20, 30 milionów zł. Poprzednie 
władze gminy wybrały inny model. Skok 
cywilizacyjny jest widoczny i można być 
dumnym, że Lędziny poradziły sobie z tak 
dużym przedsięwzięciem. Z Wieloletniego 
Planu Finansowego wynikało, że Spółka 
Partner będzie dokapitalizowana kwotą 8,5 
mln zł. Otrzymaliśmy mniej o 2,3 mln zł, tej 
kwoty Spółce brakuje. Przypomnę tylko, że 
zadłużenie spółki wynikające z przeprowa-
dzonych inwestycji wynosi około 27 mln zł.

Czy w taryfę wkalkulował Pan 
koszty związane ze wzrostem 
wynagrodzeń dla pracowni-
ków Partnera?

W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie 
taryfy punkt trzeci brzmi „W taryfie nie 
zaplanowano wzrostu płacy zasadniczej”. 
Nie planuję też w bieżącym roku, zwięk-
szenia liczby zatrudnionych pracowników, 
ani żadnych podwyżek płacy zasadniczej, 
choć nawiasem mówiąc są naciski ze stro-
ny związkowej aby takie podwyżki wpro-
wadzić. To ograniczenie dotyczy również 
prezesa zarządu i rady nadzorczej. W 2015 
roku zmniejszyło się też zatrudnienie 
w Partnerze o sześć osób.

Jakie byłyby skutki pozosta-
wienia stawki za odbiór ście-
ków na dotychczasowym po-
ziomie?

W czerwcu tego roku spółka utraciłaby 
płynność finansową i musiałbym ogłosić 
upadłość spółki. Wówczas wszystkie zo-
bowiązania przejęło by miasto. Jestem 
jednak przekonany, że do tego nie dojdzie. 
Burmistrz Krystyna Wróbel i większość rad-
nych rozumie sytuację spółki i zna ocze-
kiwania mieszkańców. Wspólnie zrobimy 
wszystko, żeby skutki finansowe zrealizo-
wania projektu były dla mieszkańców jak 
najmniejsze.

ceNa ścieków  
mNiejsza Niż 
zaplaNowaNo
O wpływie projektu uporządkowania gospodarki ściekowej na cenę za 
odbiór ścieków z Robertem Kamińskim prezesem Partnera rozmawiała 
Renata Ziaja

Robert Kamiński – Prezes Spółki Partner
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mamy już marzec. Miesiąc wiosny i budzącej 
się do życia przyrody. Dla rolników czas siewu 
i wytężonej pracy, ale też czas nadziei, że z tej 
pracy coś się urodzi. Co prawda trzeba będzie, 
to co się posiało, odpowiednio pielęgnować 
żeby za parę miesięcy zebrać żniwo, ale jest 
i cel, i nadzieja. Niestety bywa też tak, że ktoś 
kiepsko posieje, potem nie pielęgnuje i chwa-
sty zaczynają wchodzić na pole sąsiada. 

François Rochefoucauld powiedział: 
„Możliwości człowieka mają swój czas, 
podobnie jak kwiaty i owoce porę roku, 
w której kwitną i dojrzewają”, tak też jest 
z zarządzaniem miastem. Każda władza 
jest kontynuacją poprzedniej i czasem po 
poprzedniku trzeba coś porządkować.  

Ja przejęłam po poprzedniku największy 
projekt w historii Lędzin - „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. 
Projekt, ośmielę się powiedzieć, nieco za-
niedbany. Przypomnę - w budżecie nie było 
zabezpieczonej wystarczającej ilości  środków 
na przyłączenie gospodarstw do kanalizacji. 
Mało tego... nie było nawet kalkulacji ile to 
będzie kosztowało. Zagrożone było osiąg-
nięcie efektu ekologicznego - głównego celu 
projektu, a to oznaczało, że około 100 mln zł 
musielibyśmy zwrócić do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska. 

Dzięki ciężkiej pracy wielu ludzi pro-
jekt został zakończony sukcesem, a koszt 
przyłączy  zracjonalizowany i zmniejszony 

o kilka milionów. Osiągnęliśmy efekt eko-
logiczny – zażegnaliśmy najpoważniejsze 
zagrożenie projektu, ale... istnieje kolejne. 
To utrata płynności finansowej przez spół-
kę „Partner”. Jej zadłużenie jest większe 
niż zadłużenie Lędzin. I nie jest to zasługa 
obecnej władzy – burmistrza i radnych, ani 
obecnego prezesa i rady nadzorczej. 

Wracając do rolniczego wątku, można 
rzec - to nie my sialiśmy. Możemy się tyl-
ko zastanawiać, dlaczego nasi poprzedni-
cy podjęli takie, a nie inne decyzje. Ale to 
z punktu widzenia naszych mieszkańców 
jest bez znaczenia, bo oni mają pełne pra-
wo powiedzieć – wybraliśmy was, żebyście 
rozwiązywali problemy, a nie zrzucali je na 
innych. Wybraliśmy was, nie po to żebyście 
organizowali jakieś happeningi, z których 
nic nie wynika, ale żebyście podejmowali 
racjonalne decyzje. 

Prezes „Partnera” wybrał właśnie taką 
drogę - racjonalizację kosztów i to dzięki 
jego rozwadze i umiejętnościom ścieki 
w roku 2016 po uwzględnieniu dopłaty 
w wysokości 1,80 zł będą kosztowały 9,45 
zł,  a nie 12,40 zł jak zakładało studium wy-
konalności projektu przyjęte w poprzedniej 
kadencji. Cena jest nie tylko niższa od za-
kładanej przez poprzedników, ale pozwala 
ona zapewnić trwałość projektu i  płynność 
finansową spółki, która będzie mogła na 
bieżąco regulować zobowiązania i prawid-
łowo prowadzać eksploatację instalacji.

Jako obywatele nie mamy wpływu na 
cenę prądu i gazu. Wynikają one z uwa-
runkowań rynkowych i są ustalane według 
różnych kryteriów ekonomicznych. Rolą 
obecnych władz miasta, nie powinno być 
szukanie alibi i mówienie, że to nie ja, to 
oni podnieśli ceny ścieków, ale szukanie 
rozwiązań, które połączą interes spółki 
i mieszkańców. 

Takim rozwiązaniem są dopłaty do ście-
ków. Proponowana dopłata 1,80 zł, wyma-
gająca oczywiście akceptacji rady miasta, 
z jednej strony obniża cenę ścieków dla 
mieszkańców, a z drugiej nie zamyka mia-
stu możliwości inwestycyjnych i nie powo-
duje zachwiania wskaźników finansowych. 

W wielu gminach radni nie zajmują się 
kłótniami przy uchwalaniu taryf za wodę 
i ścieki. Po weryfikacji i tak wchodzą one 
w życie z mocy prawa. Nie zajmują się 
czymś, na co i tak nie mają wpływu. My-
ślę, że skorzystanie z tej dobrej praktyki 
w przypadku Lędzin byłoby najbardziej za-
sadne. Tym bardziej, że zarówno RPWiK jak 
i „Partner” udzielają wszelkich niezbęd-
nych wyjaśnień związanych z kalkulacją 
kosztów cen wody czy ścieków. 

Burmistrz Miasta Lędziny
Krystyna Wróbel

drodzy 
mieszkańcy,

z ratusza

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
życzę wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta, aby przyniosły one radość, spokój oraz 
wzajemną życzliwość. By stały się źródłem 
nadziei i wzmocnieniem wiary oraz powrotem do 
tradycyjnych wartości.

Burmistrz Miasta Lędziny
Krystyna Wróbel

możemy korzystać ze śkup
Od 1 stycznia Lędziny, podobnie jak pozostali członkowie KZK GOP 
korzystać mogą z karty ŚKUP.

Śląska Karta Usług Publicznych to wspól-
ny projekt dwudziestu jeden gmin aglo-
meracji katowickiej oraz KZK GOP. Karta 
spełnia wiele funkcji. Jest używana jako 

bilet komunikacji miejskiej. Można nią za-
płacić za parkowanie, jest używana w bi-
bliotekach, instytucjach sportu i kultury 
oraz urzędach miast i gmin. ŚKUP może 

być także nośnikiem podpisu elektronicz-
nego.  

www.portal.kartaskup.pl
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ruszył remoNt ulicy 
paderewskiego
Rozpoczęto pierwsze prace przygotowaw-
cze i rozbiórkowe w związku realizacją 
inwestycji drogowej: „Przebudowa ul. Pa-
derewskiego wraz z budową oświetlenia 
w Lędzinach”.

Zakres prac wykonanych w okresie ferii 
zimowych obejmował demontaż szkolnego 
ogrodzenia oraz wycinkę drzew znajdu-
jących się wzdłuż planowanej inwestycji. 
Prace generalne związane z przebudową 
drogi zaplanowane są na okres wakacyjny. 
- Zależy nam na tym by roboty remontowe 
były jak najmniej uciążliwe dla uczniów 

Szkoły Podstwowej nr 1 i ich nauczycieli 
oraz dla rodziców wożących dzieci do żłob-
ka i przedszkola – wyjaśnia burmistrz Kry-
styna Wróbel.

Przypomnijmy, że realizowana inwesty-
cja obejmie przebudowę ponad czterystu-
metrowego odcinka drogi, wybudowanie 
chodników, parkingu i zatok autobuso-
wych, a także instalację sieci oświetlenia 
drogowego. 

Magdalena Kutynia

Jak wskazuje nazwa projektu, uczniowie 
w praktyce przejdą uproszczoną wersję wy-
borów samorządowych. W pierwszym etapie 
projektu, każde gimnazjum wybierze pięciu 
radnych i jednego kandydata na burmistrza. 

W drugim etapie z trzech kandyda-
tów zostanie wyłoniony „Młodzieżowy 
Burmistrz”, który wraz z „Młodzieżową 
Radą Miasta” - 1 kwietnia 2016 roku na 
dwie godziny - obejmą władzę w mieście. 
W ciągu tych dwóch godzin „młodzi sa-
morządowcy” przy pomocy urzędu odbędą 
posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta, na 
której przegłosują projekt, który będą mogli 
zrealizować przy pomocy Rady Miasta i Bur-
mistrza.

W trakcie debaty kandydaci na Młodzie-
żowego burmistrza będą odpowiadać na 
trzy takie same pytania. 

Po debacie w sali kinowej odbędzie się 
głosowanie, które wyłoni Młodzieżowego 

Burmistrza. I to ten etap wyborów różni się od 
prawdziwych wyborów samorządowych, a to 
ze względu na wyrównanie szans wyborczych 
wszystkich trzech kandydatów. Ponieważ 
kampania wyborcza rozgrywa się pomiędzy 
szkołami, które różnią się ilością uczniów, 
przyznanie prawa wyborczego wszystkim 
uczniom, byłoby uprzywilejowaniem kandy-
data z najliczniejszej osobowo szkoły, dlatego 
„Młodzieżowego Burmistrza” wybierać będą 
delegaci – 25 z każdej szkoły. Każdy delegat 
będzie mógł oddać tylko jeden głos, niestety 
nie na kandydata ze swojej szkoły.

Renata Ziaja

Pod taką nazwą rozpoczął się projekt, którym gimnazjaliści zainicjują 
uroczystości z okazji 25-lecia samorządności Lędzin po wyodrębnieniu 
z obszaru administracyjnego Tychów.

młodzieżowi kaNdydaci 
Na burmistrza swoje 
programy wyborcze, 
zaprezeNtują 21 marca 
o godziNie 12.00 w sali 
kiNowej „piast”. zaraz 
po prezeNtacji swoich 
programów, odbędzie się 
druga część kampaNii 
wyborczej – debata. 

praktyczNa lekcja 
samorządNości
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co w prawie piszczy

Przypomnijmy, że procedura zmiany planu 
rozpoczęta została z uwagi na wnioski 
złożone przez właścicieli działek objętych 
planem. - Przed podjęciem uchwały przez 
radę miasta w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego wykonane zostały 
analizy dotyczące zasadności przystąpienia 
do sporządzenia zmiany planu i stopnia 
zgodności przewidywanych rozwiązań 
z ustaleniami studium, przygotowano ma-

teriały geodezyjne do opracowania planu 
oraz ustalony został niezbędny zakres prac 
planistycznych – mówi Ewelina Goczoł, 
naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego 
UM w Lędzinach.

Dokonane uzgodnienia, uzyskane opi-
nie i analizy stanowiły podstawę do spo-
rządzenia projektu zmiany planu miejsco-
wego, który na przełomie stycznia i lutego 
wyłożony został do publicznego wglądu. 

Dnia 8 lutego 2016 roku w urzędzie 
miasta odbyła się dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie, 
w której udział wzięli licznie przybyli miesz-
kańcy. Przygotowany projekt zmiany planu 
miejscowego przedłożony zostanie radzie 
miasta Lędziny by ta go zatwierdziła. 

Magdalena Kutynia

W gminie Lędziny program „Rodzina 500 
plus” realizowany będzie przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski na 
świadczenia z tego programu mieszkań-
cy Lędzin, zgodnie z ustawą będą mogli 
składać osobiście w siedzibie MOPS przy 
ul. Lędzińskiej 47,  pocztą, elektronicznie 
za pośrednictwem programu e-puap, przez 
ZUS oraz przez konta bankowe. 

Gmina nie poniesie żadnych kosztów zwią-
zanych z realizacją programu „Rodzina 500 

plus”, gdyż wszelkie środki na to potrzebne 
pochodzić będą w całości z dotacji, która 
pozwala w pierwszym roku programu wyko-
rzystać 2% środków na tzw. koszty ogólne, 
wdrożenie programu oraz bieżące wydatki.

Dotacja dla Lędzin z programu rządowego 
wyliczona przez wojewodę na 9 miesicy pro-
gramu w 2016 roku wynosi 5 188 687 zł.

Magdalena Kutynia

zmiaNy plaNu 
zagospodarowaNia 
przestrzeNNego  
ul. lędzińskiej
Dobiegają końca prace dotyczące zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Lędzińskiej w Lędzinach. 

rusza 
program 
„rodziNa 500+”
„Rodzina 500 plus” to rządowy program, który 
zakłada, że każda rodzina otrzyma miesięcznie 
nieopodatkowane 500 złotych na drugie i kolejne 
dziecko.  Wnioski można składać od 1 kwietnia 
w siedzibie MOPS. Możliwe jest też otrzymanie 
świadczenia 500 złotych miesięcznie na 
pierwsze dziecko, jednak warunkiem koniecznym 
będzie spełnienie odpowiedniego kryterium 
dochodowego. 

seNator ryszka 
o swojej Nowej książce, 
czyli spotkaNie 
autorskie Na placu 
farskim

7 marca w budynku przy Placu Farskim 
odbyło się uroczyste spotkanie promujące 
książkę, w trakcie którego autor miał okazję 
opowiedzieć słuchaczom o ważnych posta-
ciach polskiego kościoła oraz o spuściźnie 
duchowej i patriotycznej Prymasa Polski. 
– Od samego początku cisza na sali od-
zwierciedliła zainteresowanie słuchaczy – 
opowiedział po spotkaniu Zdzisław Rudol, 
wiceprzewodniczący rady miasta, który był 
jednym z zaproszonych na wieczór autor-
ski gości. – Senator umiejętnie wprowadził 
atmosferę miejsca i czasu w jakim przyszło 
pokonywać trudności ówczesnego życia. 

Jak sam podkreślił, „Po Bogu najważniej-
sza Polska” jest na obecne czasy wydaniem 
prawdy obiektywnej. To dziedzictwo Pry-
masa Tysiąclecia spisane na 159 stronach 
– dodał wiceprzewodniczący.

Wśród słuchaczy prelekcji senatora 
Ryszki znaleźli się też min.: burmistrz 
miasta Lędziny Krystyna Wróbel, przewod-
nicząca rady miasta Elżbieta Ostrowska 
oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Joanna Figura. Spotkanie prowadził Janusz 
Freitag, radny powiatowy z Lędzin.

Magdalena Kutynia

„Po Bogu najważniejsza Polska” to nowa książka 
senatora Czesława Ryszki, w której mowa jest o 
życiu i posłudze kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia oraz o trudnej historii 
kościoła katolickiego w Polsce. 
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W odpowiedzi Sekretarza Stanu Grzegorza 
Tobiszowskiego z dnia 26 lutego czytamy: 
„Realizacja przedmiotowego projektu we 
współpracy z japońskim koncernem Mitsui 
& Co. Ltd. uwarunkowana jest planowany-
mi zmianami organizacyjnymi w Kompanii 
Węglowej S.A., w szczególności powsta-
niem Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która 
mogłaby go ewentualnie przejąć”.

Zgodnie z umową o wspólnej realiza-
cji projektu, zawartą z Mitsui & Co. Ltd. 

w dniu 23 lipca 2014r., której termin 
ważności (przedłużony aneksem) upłynie 
w dniu 31 marca 2016r.

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. pod-
czas dwustronnych spotkań poinformo-
wał przedstawicieli Mitsui & Co. Ltd., że 
na chwilę obecną realizacja przedmioto-
wego projektu przez Kompanię Węglową 
S.A., z uwagi na planowane zmiany or-
ganizacyjne w spółce zakładające prze-
niesienie kopalń do Nowej Kompanii Wę-

glowej S.A. (Polskiej Grupy Górniczej), nie 
będzie możliwa. 

Nie mniej jednak, możliwe będzie 
przejęcie realizacji tego projektu przez 
podmiot, który przejmie kopalnie, mające 
dostarczać węgiel do projektowanej elek-
trowni, przy czym przejęcie projektu bę-
dzie uzależnione od stanowiska organów 
korporacyjnych tego podmiotu, tj. Polskiej 
Grupy Górniczej.

Senator Czesław Ryszka złożył do Ministerstwa Energii pytanie dotyczące 
budowy elektrowni węglowej na terenach byłej kopalni Czeczott 
w Miedźnej –Woli. 

czy powstaNie 
elektrowNia  
Na tereNach byłej 
kopalNi czeczott
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rodzicu, przemyśl 
swoją decyzję
Rodzice sześcioletnich dzieci staną niebawem przed trudną decyzją związaną z posłaniem dziecka do szkoły. Świadomość 
konieczności podążania za wyzwaniami współczesnego świata, zdobywania wykształcenia i osiągania sukcesu stoi 
niejednokrotnie w kolizji z myślą o „skróconym” dzieciństwie. 

- Posłać dziecko do szkoły, czy może pozo-
stawić je w przedszkolu? Już wkrótce ro-
dzice zmierzą się z tą decyzją. Podejmując 
ją warto zwrócić się o wsparcie do przed-
szkola, szkoły czy poradni psychologiczno 
– pedagogicznej działającej w naszym 
terenie – mówi Jolanta Paduch, naczel-
nik Wydziału Oświaty, Pomocy Społecznej 
i Zdrowia UM w Lędzinach. – Szczególną 
rolę ma do spełnienia nauczyciel, wycho-
wawca grupy do której uczęszcza dziecko. 
To właśnie on jest zobowiązany udzielić 
rodzicom rzetelnej, wyczerpującej infor-
macji na temat funkcjonowania sześcio-
latka, jego słabych i mocnych stron oraz 
przybliżyć oczekiwania stawiane wobec 

dzieci podejmujących edukację – wyjaśnia 
naczelnik Paduch.

Pracownicy wydziału Oświaty, Pomocy 
Społecznej i Zdrowia podkreślają, że wspar-
cie rodziców w podjęciu trafnej decyzji 
jest obowiązkiem i kluczowym zadaniem 
wszystkich kompetentnych w tej dziedzinie 
podmiotów.

- Jako burmistrz miasta Lędziny, ale też 
wieloletni praktyk -  pedagog wiem, że 
dzieci rozwijają się w indywidualnym tem-
pie. Na poziomie jednego rocznika różnice 
w rozwoju mogą być znaczące, dlatego 
podejmując ostateczną decyzję należy mieć 
na względzie wyłącznie dobro własnego 
dziecka -  mówi burmistrz Krystyna Wróbel. 

– Z jednej strony bywa tak, że przedwczes-
ny start w szkole może stać się przyczyną 
późniejszych trudności, z drugiej strony 
natomiast pozostawienie w przedszkolu 
jeszcze na rok dziecka, które jest w pełni 
dojrzałe aby sprostać obowiązkom i wyma-
ganiom klasy pierwszej jest ograniczeniem 
mu możliwości rozwoju. Dzieci odpowied-
nio stymulowane potrzebują nowych wy-
zwań. W każdym przypadku indywidualnie 
warto pomyśleć o tym, czy nie marnujemy 
potencjału własnego dziecka w takim okre-
sie życia, w którym jest ono pełne zapału do 
nauki – mówi pani burmistrz.

Magdalena Kutynia

dlACzego wARTo PoSłAć 
dzIeCko do Szkoły?
lędzIńSkIe Szkoły 
Są bARdzo dobRze 
PRzygoTowAne  
do PRzyJęCIA dzIeCI:
=  Wyposażenie placówek jest dostosowa-

ne do wielu uczniów.
=  Zapewniają opiekę wielu specjalistów, 

min.: pedagoga, psychologa, logopedy.
=  Posiadają szeroką ofertę zajęć rozwijają-

cych zainteresowania

dzIeCI uCzą SIę Pod okIem 
wykwAlIfIkowAneJ kAdRy:
=  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

mają już duże doświadczenie w eduka-
cji, w tym sześciolatków

=  Większość nauczycieli posiada co naj-
mniej podwójne kwalifikacje

=  Nauczyciele stale podnoszą swoje kom-
petencje uczestnicząc w licznych szkole-
niach

dzIeCI mAJą zAPewnIoną 
odPowIednIą oPIekę:
=  Godziny pracy świetlic szkolnych są każ-

dego roku dostosowywane do potrzeb 
i godzin pracy rodziców

=  We wszystkich szkołach wydzielono 
odrębne pomieszczenia na świetlice dla 
najmłodszych dzieci.

=  Dzieci mają prawo do korzystania z cie-
płych posiłków serwowanych w stołów-
ce szkolnej.

wykoRzySTuJemy 
nAJlePSzy okReS nA 
RozwóJ dzIeCkA:
=  Dzieci odbyły już roczne przygotowanie 

przedszkolne, więc zdecydowana więk-
szość z nich jest świetnie przygotowa-
na do szkoły. Takie dzieci pozostając 
w przedszkolu będą się nudzić, nie będą 
miały przed sobą nowych wyzwań, co 
w wielu przypadkach nie wpłynie ko-
rzystnie na ich rozwój.

dzIeCI mAJą zAPewnIony 
lePSzy START:
=  Rocznik rozpoczynający edukację szkol-

ną we wrześniu 2016 roku będzie mniej 
liczny, przez co dzieciom będzie łatwiej 
dostać się później do wybranego gim-
nazjum, szkoły średniej, na studia, czy 
wejść potem na rynek pracy. 

będzIe SIę dzIAło
11 mARCA

=  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach o godz. 18.00 odbędzie 
się wieczór autorski Jarosława Kreta pt. „Moja Ziemia Święta”.

12 marca

=  O godzinie 17, w sali kinowo – widowiskowej „Piast” wystąpi ze-
spół Mixer Band. Organizatorem koncertu jest lędziński MOK. Bilety 
w cenie 10 zł kupić można w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury 
mieszczącego się przy ul. Hołdunowskiej 39. Rezerwacja telefoniczna: 
32 326 78 33.

13 marca

=  Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na przedstawienie 
teatralne Teatru Zagłębia pt.: „Dobry wojak Szwejk”, które odbędzie 
się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Cena biletu (mieszczą się w tym 
koszta transportu) wynosi 50 zł. Autokar zabierze widzów spod bu-
dynku siedziby MOK -u przy ul. Hołdunowskiej 39 o godz. 17.00.

14 marca

=  W Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się prelekcja Alojzego Ly-
ski pt.: „Prawda górnośląskiej tradycji”. Znany bojszowski pisarz 
i regionalista spotka się o godz. 18.00 na Placu Farskim znajdu-
jącym się prz ul. Lędzińska 86  ze słuchaczami, którym bliska jest 
śląszczyzna. Na spotkaniu będzie możliwość kupna najnowszych 

pozycji książkowych Alojzego Lyski: wydanej w listopadzie ubiegłe-
go roku „Ożywieni przez miłość i pamięć” oraz  styczniowej: „To 
byli nasi dziadkowie”.

17 marca

=  W Miejskiej Bibliotece Publicznej, o godz. 18 .00 odbędzie się wie-
czór autorski z lędzinianką - Marią Gasz, autorką tomiku „Wobec 
życia bezradna”.

31 marca

=  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach o godz. 17 .00 od-
będzie się kolejne spotkanie autorskie z Janem Mazurkiewiczem 
pt.: „Kobieta w literaturze i sztuce”.

31 marca
 
=  Na sali kinowo widowiskowej „Piast” odbędzie się gala rozdania 

Clemensów – Nagrody Kulturalnej Starosty Bieruńsko – Lędziskie-
go. 

9 kwietnia

=  W restauracji „Pinocy” o godzinie 17 rozpocznie się zabawa z Ka-
baretem pod Wyrwigroszem. Zaprezentowany zostanie program 
pt.: „Variate”.

Liczba rozwiedzionych w Lędzinach par jest 
statystycznie mniejsza, niż jest to w skali 
całego kraju, gdzie na 1000 mieszkańców 
przypada 1,7 rozwód. Nie zmienia to jednak 
faktu, iż również w Lędzinach na przestrzeni 
ostatnich kilku lat liczba rozwodów wzrasta 
i problem ten zaczyna dotykać coraz większą 
ilość mieszkających w naszym mieście par. 
W związku z powyższym coraz więcej osób 
zadaje sobie pytanie jakie przesłanki muszą 
zaistnieć, żeby sąd mógł rozwiązać moje mał-
żeństwo. W celu odpowiedzi na powyższe py-
tanie należy sięgnąć do kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego.  Kodeks stanowi, iż sąd orzeka 
rozwód gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład 
pożycia małżeńskiego. O zupełnym rozkładzie 
pożycia małżeńskiego możemy mówić, gdy 
ustała między małżonkami więź uczuciowa, 
fizyczna i gospodarcza. Z mojego doświad-
czenia zawodowego wynika, iż mieszkańcy 
Lędzin, którym udzielam porad prawnych 
często zdają sobie sprawę tylko z tych dwóch 
pierwszych przesłanek rozwodu, jakimi są 
ustanie więzi uczuciowej i fizycznej między 
małżonkami. Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli 
małżonkowie dalej prowadzą wspólne gospo-
darstwo domowe. Dla orzeczenia rozwodu 

konieczne jest ustanie więzi gospodarczej, 
więc małżonkowie chcący się rozwieść nie 
mogą mieć wspólnego budżetu domowego 
i zajmować się nawzajem swoimi prywatnymi 
sprawami. O konieczności ustania więzi go-
spodarczej muszą w szczególności  pamiętać 
małżonkowie niewinni, chcących się rozwieść 
z powodu nadużywania alkoholu lub stoso-
wania przemocy przez drugiego małżonka. 
Rozkład pożycia małżeńskiego musi być trwa-
ły. O trwałości rozkładu możemy mówić, gdy 
rozkład trwa już przez tak długi okres czasu, 
że nie jest już możliwy z punktu widzenia mał-
żonków powrót wspólnego pożycia. Prawo 
polskie nie przewiduje, jak długi powinien być 
ten okres, lecz przyjmuje się w orzecznictwie 
sądowym, że im dłuższy wzajemny staż mał-
żeński tym dłuższy należy przyjąć okres zupeł-
nego rozkładu.

Dopiero, więc wówczas, gdy rozkład poży-
cia będzie miał charakter zupełny i trwały mo-
żemy składać pozew do Sądu Okręgowego 
w Katowicach, gdzie rozstrzygane są sprawy 
rozwodowe mieszkańców Lędzin.

Adwokat: Paweł Szajdak

adwokat radzi

składaNie pozwu o rozwód 
to ostateczNość
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego 
wynika, iż w 2014 roku na 1000 mieszkańców 
Lędzin przypadał 1,1 rozwód.



comiesięczny bezpłatny Biuletyn Informacyjny Lędzin�

lędziNy teraz

Na spotkaniach obecni byli również  bur-
mistrz miasta Krystyna Wróbel, radni re-
prezentujący mieszkańców poszczególnych 
ulic Lędzin, pracownicy urzędu miejskiego 
oraz przedstawiciele straży miejskiej. 

zAłożenIA konSulTACJI  
SPołeCznyCh:
1.  Rozpropagowanie idei tworzenia mapy 

zagrożeń w społeczeństwie.
2.  Optymalizacja zarówno źródeł jak i za-

kresu informacji wykorzystywanych przy 
tworzeniu mapy zagrożeń.

3.  Aktywizacja społeczności lokalnych 
w działania na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa to 
ważne narzędzie w systemie aktywizacji 
i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, 
samorządem terytorialnym oraz społeczeń-
stwem. Tworzone są na podstawie analiz 
stanu bezpieczeństwa i porządku na potrze-
by właściwego rozmieszczenia wszystkich 
służb działających na rzecz zapobiegania 
popełnianiu przestępstw. 

Cele JAkIe do SPełnIenIA 
mAJą mAPy zAgRożeń:
=  Odzwierciedlać zagrożenia już dostrze-

żone przez służby.
=  Wskazywać zagrożenia dostrzeżone 

przez obywateli.

=  Zawierać prognozy zagrożeń, również 
w związku z organizacją różnorodnych 
„imprez”.

=  Służyć ocenie i optymalizacji dotychcza-
sowych struktur organizacyjnych służb, 
w tym policji.

=  Umożliwiać „weryfikację” publikowa-
nych przez ośrodki badania opinii pub-
licznej ocen poczucia bezpieczeństwa 
obywateli z analizami własnymi policji.

=  Być jednym z narzędzi wymiany infor-
macji pomiędzy odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo obywateli. 

Magdalena Kutynia

z dzielNicy

W analizowanym okresie 2015 roku w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Bieruniu stwier-
dzono w sumie 865 przestępstw do których 
doszło na terenie całego powiatu. Jest to aż 
o 796 przestępstw mniej niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego. Ogółem, w gmi-
nie Lędziny w roku 2015 odnotowano 258 
przestępstw. Rok wcześniej było to 319. 

Łącznie w siedmiu wybranych kate-
goriach przestępstw (udział w bójce lub 
pobiciu, uszkodzenie ciała, przestępstwa 
rozbójnicze, kradzieże, kradzieże z włama-
niem, kradzieże i kradzieże z włamaniem 

samochodów oraz uszkodzenie mienia) 
w powiecie bieruńsko – lędzińskim stwier-
dzono 308 przestępstw. Jest to aż o 73 
przestępstwa mniej niż w roku wcześniej-
szym. W naszej gminie przestępstw w tych 
siedmiu kategoriach było 100. Rok wcześ-
niej liczba ta wynosiła 123. 

Kradzieży z włamaniem w ubiegłym 
roku na terenie całego powiatu bieruńsko 
– lędzińskiego zgłoszono 121, w tym 30 
zdarzyło się w Lędzinach. W roku 2014 
w naszej gminie tego rodzaju przestępstw 
było 40. 

Spada również ilość wypadków i koli-
zji samochodowych do których dochodzi 
na terenie Lędzin. Na ul. Hołdunowskiej 
w 2015 roku zdarzyło się 19 kolizji i jeden 
wypadek z osobą ranną. Na ul. Lędzińskiej 
doszło do 27 kolizji. Natomiast na ul. Po-
koju zdarzyły się 4 wypadki samochodowe 
i 13 kolizji. Na terenie całej gminy Lędziny 
łączna liczba kolizji spadła o 23 w stosun-
ku do roku 2014 (ze 124 do 101). 

Magdalena Kutynia

w lędziNach 
coraz 
bezpieczNiej
Poziom bezpieczeństwa w Lędzinach wzrasta. W statystykach policyjnych 
gmina Lędziny wypada bardzo korzystnie. 

koNsultacje 
społeczNe
W dniach 20-24 luty na terenie Lędzin odbyła się seria spotkań powiatowej 
policji z mieszkańcami poszczególnych dzielnic naszej gminy.

– Problem ten był szeroko dyskutowany na 
spotkaniu pani burmistrz z mieszkańcami 
Hołdunowa, które odbyło się 25 stycz-
nia – mówi wiceprzewodniczący Rudol. 
– Mieszkańcy ulicy 25-lecia skarżyli się 
na totalny nieład panujący w osiedlowych 
śmietnikach i wokół nich. Postanowiłem 
więc zająć się tym tematem. Po wizy-
cie , którą odbyłem w tym terenie wraz 
z naczelnikiem wydziału infrastruktury 
Januszem Fraitagiem  oraz  komendantem 
straży miejskiej Rafałem Czarnuchem do-
szliśmy do wniosku, że problem ten wykra-

cza poza tą jedną ulicę, a tak naprawdę to 
dotyczy prawie całego miasta – dodaje.

Zdzisław Rudol przygotował swój pro-
jekt uporządkowania śmietników na tere-
nie gminy i poruszył ten problem na po-
siedzeniu komisji do spraw infrastruktury. 
- Złożyłem wniosek w sprawie powołania 
przez panią burmistrz zespołu, który zaj-
mie się tym projektem – mówi wiceprze-
wodniczący rady miasta. – Teraz czekamy 
na decyzję pani burmistrz. 

Magdalena Kutynia

pojemNiki  
Na śmieci będą 
uporządkowaNe
Wiceprzewodniczący rady miasta, Zdzisław Rudol 
rozpoczął prace nad projektem dotyczącym 
podniesienia estetyki miasta związanej 
z zorganizowanie stałych miejsc na osiedlowe 
składowiska śmieci. 

W spotkaniu uczestniczyli zrzeszeni w kół-
ku rolnicy, jak również zaproszeni goście: 
burmistrz miasta Lędziny Krystyna Wró-
bel oraz przedstawiciele urzędu miasta, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, okręgowej stacji chemiczno-
rolniczej w Gliwicach oraz Powiatowego 
Zespołu Doradców Rolnych w Bieruniu-
Lędzinach.

W trakcie spotkania rolnicy zostali za-
poznani m.in. ze zmianami w „Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”, 
zasadach zobowiązań rolno-środowisko-
wych, płatnościach obszarowych. Pracow-
nicy KRUS poinformowali o najważniej-
szych zmianach w systemie ubezpieczeń 
społecznych, a przedstawiciele urzędu 

miasta o zasadach usuwania drzew na 
gruntach ornych.

Najważniejszym punktem spotkania była 
kwestia wyboru nowego prezesa kółka. Po 
12 latach (trzech kadencjach) z funkcji tej 
chciał zrezygnować Waldemar Karkoszka. 
Podjęto więc decyzję o utrzymaniu zarzą-
du Kółka Rolniczego awaryjnie na kolejny 
rok. Czas ten pozwoli na podjęcie stosow-
nych działań w kierunku utrzymania kółka, 
ewentualnych zmian organizacyjnych lub 
rozszerzenia składu o rolników z innych 
dzielnic Lędzin. Najgorszy z wariantów 
przewiduje rozwiązanie Kółka Rolniczego.

Magdalena Kutynia

spotkaNie  
kółka 
rolNiczego
W dniu 3 marca w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej odbyło się coroczne spotkanie 
sprawozdawczo-wyborcze Kółka Rolniczego 
Lędziny. 

fo
to

: Z
. R

ud
ol

fo
to

: M
. K

ut
yn

ia



�

numer 2(151)/marzec 2016

Nie inaczej było i tym razem, gdzie po 
niedawnym bardzo udanym recitalu Mirka 
Szołtyska, w wigilię Walentynek 13 lutego, 
na scenie restauracji „Pinocy” zaprezen-
towano mnogość włoskich przebojów. 
Zebrana publiczność mogła poczuć się jak 
na festiwalu w San Remo. 

W roli gwiazdy wieczoru wystąpiła Hali-
na Benedyk, znana z pamiętnego przeboju  
„Frontiera”, dzięki któremu na festiwalu 
w Sopocie w 1984 roku, śpiewając z Mar-
co Antonellim zajęła trzecie miejsce.

Niestety z powodów zdrowotnych Mar-
co do Lędzin nie dotarł, ale z powodzeniem 
zastąpił go włoski przyjaciel Haliny, obda-
rzony charakterystyczną chrypką - Roberto 
Zucaro oraz jego gitarzysta, tłumacz oraz 
konferansjer Mariusz Karota. 

Z nostalgią słuchało się przebojów Dru-
piego, Ricchi e Poveri, 

Al Bano & Romina Power, I Santo Ca-
lifornia. Takie hity jak  „Marina, Marina”,  
„Mamma Maria” i wiele innych, zachęcały 
do wspólnej zabawy i nie pozwalały spo-
kojnie usiedzieć za stolikami. Nie zabrakło 
nawet włoskiej wersji przeboju zespołu 
Weekend  „Ona tańczy dla mnie”. Za kon-
solą zasiadał sam Aleksander Maliszewski, 
znany kompozytor, aranżer i dyrygent, któ-
ry wspierał swoją żonę Halinę w śpiewa-
nych przez nią przebojach „Mamy po 20 
lat” i „Frontierą” włącznie. 

Wspaniała atmosfera udzieliła się także 
organizatorowi koncertu, który znany ze 
swoich wokalnych umiejętności, zaśpie-
wał dedykowaną swoim paniom z rodziny, 
piosenkę Ireny Santor „Odrobina szczęścia 
w miłości”.

Bogusław Żogała

działo się

małe saN remo u piNocego
Joachim Pinocy, jako laureat Clemensa z 2007 roku w kategorii Pro Publico Bono nie odpuszcza i wzorem poprzednich lat 
organizuje u siebie koncerty popularyzujące zarówno muzykę klasyczną jak i rozrywkową. 

Muzycy na co dzień grający w Orkiestrze 
Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, 
gwarantowali wysoki poziom artystyczny 
swojego występu. W sali audiowizualnej przy 
Placu Farskim zaprezentowali się w skła-
dzie: Grażyna Jursza (flet), Tomasz Stencel 
(obój), Michał Urbańczyk (klarnet), Tadeusz 

Łukosz (fagot) i Waldemar Matera (waltor-
nia). Na zaprezentowany repertuar złożyły 
się taneczne rytmy kompozycji Georgesa Bi-
zeta, Johanna Straussa, Wolfganga Amade-
usza Mozarta, czy Scotta Joplina. U schyłku 
karnawału, artyści idealnie trafili w gusta 
słuchaczy, z których z pewnością nie jeden 
nucił w drodze do domu zasłyszane znane 

melodie filmowe, chociażby „New York, New 
York”, „Singing in the rain”, lub „Pink Panter 
Theme” Henry’ego Manciniego. Gorąco okla-
skiwani filharmonicy na bis zagrali jeszcze 
„Beetthoven’s Fifth Bossa Nova”. Wrażenia 
estetyczne i słuchowe były niezwykłe.

 Bogusław Żogała

waleNtyNkowy koNcert...NiezapomNiaNy
W popularne świętowanie Walentynek, włączyła się także Miejska 
Biblioteka Publiczna w Lędzinach, organizując w piątkowy wieczór 12 
lutego bardzo udany koncert kwintetu instrumentów dętych Quintesencja. 

Jako pierwsi zagrali trashowcy z IMPLODE-
RA z Zagłębia Dąbrowskiego. Kilku muzy-
ków z tego zespołu podziwiać można było 
w tym samym miejscu już w zeszłym roku, 
kiedy zagrali w składzie kapeli STYX.

Po nich na scenie zaprezentowali się 
gospodarze imprezy, dla których występ 
ten stanowił jednocześnie promocję świe-
żo wydanej EP, na której znalazło się  pięć 
utworów oraz pierwszy w karierze profe-
sjonalny teledysk do utworu “Krzyk twoich 
myśli”. Klip ten zrealizowany został przez 
Epic Pictures - Adriana Zielińskiego i Bar-
tosza Smolenia. Nakręcono go w starym 
domu i stodole w Jedlinie. Płyta nagrana 
została w  tyskim Studiu Ciastek, gdzie 
producentem i realizatorem projektu był 
Adrian Zieliński. Spośród utworów do-
brze znanych lędzińskiej publiczności, ze-
spół zagrał także kawałki, które powstały 
na dwa dni przed finałem tegorocznego 
WOŚP:  „Kajdany przeszłości” oraz  „Gra-
nica śmierci”. 

Następnie na scenie pojawili się bę-
dzińscy hardrockowcy z zespołu KRZYK 
- prywatnie sceniczni przyjaciele organiza-

torów. Swoją muzyczną twórczość mocno 
zaakcentowali też młodzi członkowie KAC 
ESCAPE z Łaz, grający metal z elementami 
hard core. Na deser swój set zaprezentowa-
ła częstochowska ESKALACJA, także mają-
ca już na koncie nagrania płytowe. Moc ich 
muzyki podkreślał dodatkowo prezentowa-
ny przez trio image i efektowne statywy na 
mikrofony (łańcuchy i koła zębate).

Pomysłodawcami festiwalu są pozytyw-
nie zakręceni członkowie grupy IN SPE, 
którzy od dawna starają się robić coś faj-
nego dla lędzinian. Na scenie występują 
od jedenastu lat. W tym roku byli gwiazdą 
wieczoru finałów WOŚP w Lędzinach. 

IN SPE tworzą lędziński wokalista i au-
tor tekstów Michał “Mały” Musioł, basista 
Adam “Buszmen” Bieta, perkusista Arek 
“Kudłaty” Hornik, oraz gitarzyści Przemek 
“Pimpa” Łukanus i Radek Rakocz.

Zespół zapowiada, że w najbliższych 
miesiącach powstanie pełnowymiarowa 
płyta, z nowymi utworami o jeszcze bar-
dziej wyostrzonym brzmieniu.

Bogusław Żogała

potęga mocNych 
brzmień
Podczas III IN SPE METAL FEST, jaki odbył się 
w budynku Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej 
i Turystyki pięć zespołów zaprezentowało 
swoje umiejętności (z zapowiadanych nie dotarł 
Humanimal). 

2 lutego w starostwie powiatowym 
w Bieruniu odbyły się uroczystości zwią-
zane z tym zdarzeniem. A udział w nich 
wzięli: dr hab. inż. Krzysztof Nowacki oraz 
dr inż. Sandra Grabowska z Politechniki 
Śląskiej, a także dyrektor lędzińskiego PZS 
Ewa Matusik, starosta bieruńsko – lędziń-
ski Bernard Bednorz oraz wicestarosta 
Henryk Barcik. – Celem tego przedsięwzię-
cia było zacieśnienie współpracy pomiędzy 
PZS w Lędzinach i Politechniką Śląską, 
współpracującymi ze sobą już siódmy rok 
– mówi dyrektor Ewa Matusik. - W ten 
sposób została otworzona kolejna piękna 
karta kształcenia w naszej szkole wskazu-
jąca uczniom cel do którego warto dążyć 
- dostanie się na prestiżową uczelnię i zdo-
bycie w niej wiedzy. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że pracodawcy w dzisiej-
szych czasach bardzo poszukują inżynie-
rów, a takich specjalistów kształci m.in. 
Politechnika Śląska – wyjaśnia. 

Drugim etapem uroczystości było spotka-
nie przedstawicieli Politechniki Śląskiej z te-
gorocznymi maturzystami w szkolnej auli. 
- Goście przedstawili zalety życia studen-
ckiego, swoją ofertę edukacyjną oraz świet-

ne możliwości zawodowe, jakie stoją przed 
absolwentami kierunków zawodowych – 
opowiada Agnieszka Waśniowska, nauczy-
cielka lędzińskiego PZS. - Pani dyrektor Ewa 
Matusik z kolei przypomniała najważniejsze 
wydarzenia z dotychczasowej współpracy 
z uczelnią – dodaje.  Wizyta wykładowców 

z Politechniki Śląskiej w PZS zakończyła się 
wspólnym zwiedzaniem szkolnych pracowni 
zawodowych i językowych, które powstały 
w ostatnim czasie.

Magdalena Kutynia

patroNat politechNiki 
śląskiej Nad pzs
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej 
w Katowicach objął swoim patronatem klasy technikum w Powiatowym 
Zespole Szkół w Lędzinach, w zawodach technik logistyk i technik 
informatyk.
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wirująca para
Lędzinianie mogą być dumni ze swoich lokalnych sportowców. Jedną 
z największych chlub sportowych naszego miasta jest utytułowany tancerz 
– Remigiusz Kula. Lista jego trofeów jest bardzo długa.

Jest wicemistrzem Polski w kategorii 16-
20 lat w stylu standardowym. Znalazł się 
w półfinale mistrzostw Polski w 10 różnych 
tańcach. Zajął I miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towarzyskiego w Dąbrowie 
Górniczej w stylu standardowym, I miejsce 
w Międzynarodowym Turnieju Tańca To-
warzyskiego „International Dance Festival 
Zabrze” w stylu standardowym, II miejsce 
w Międzynarodowym Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego „Inżbud Cup” w Rybniku w stylu 
standardowym,  I miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Dy-
rektora MDK „Dom Harcerza” w Krakowie 
w stylu latynoamerykańskim. 

Remigiusz Kula tańczy od dziewiątego 
roku życia. Swoją przygodę z tańcem roz-
począł od kursu, który odbył w budynku 
Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej 
i Turystyki w Lędzinach pod skrzydłami Ma-
rzeny Lozinszek z mysłowickiej szkoły tań-
ca „Wir”. Jego pierwszą partnerką została 
Aleksandra Dudek, z która nieprzerwanie 
tańczy już dziesięć lat. – Zaczynaliśmy od 
jednej godziny nauki tańca tygodniowo, 
potem doszła do tego druga godzina, któ-
rą odbywaliśmy dodatkowo w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 na Hołdunowie 
– wspomina Remigiusz Kula. – Od jede-
nastego roku życia bierzemy udział w tur-
niejach. Nigdy nie miałem innej partnerki 
i chyba nie wyobrażam sobie mieć. Z Olą 
na parkiecie rozumiemy się bez słów – do-
daje.

Lędzińska para tancerzy na poważnie 
zajęła się tą dyscypliną osiem lat temu, 
gdy rozpoczęła profesjonalne treningi 
w klubie „Wir” w Mysłowicach. Wtedy też 
wygrała pierwszy juniorski turniej tańca 
towarzyskiego. W kolejnych sezonach wie-
lokrotnie stawała na podium rozmaitych 
imprez. Startowała w konkurencji zwanej 
kombinacją, na którą składają się punkty 
uzyskane w stylu standardowym i w stylu 
latynoamerykańskim. 

Remigiusz Kula jest zapracowanym 
człowiekiem. Treningom poświęca nawet 
piętnaście godzin tygodniowo. Minimum 
dwa razy w miesiącu wyjeżdża na turnieje. 
Karierę tancerza godzi perfekcyjnie z na-
uką. Obecnie uczy się w klasie maturalnej  

IV Liceum Ogólnokształcącego w Tychach. 
Jest wzorowym uczniem. 

Młody lędzinianin jest także instruk-
torem tańca. Swoje zajęcia prowadzi 
w Szkole Podstawowej nr 1 mieszczą-
cej się przy ul. Paderewskiego 7 oraz 
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 
znajdującego się przy ul. Hołdunowskiej 
39. Ma bardzo ambitne plany na najbliż-
szą przyszłość. – Wspólnie z Aleksandrą 
Dudek planujemy wyjazd do Warszawy, 

gdzie chcielibyśmy rozpocząć studia 
i kontynuować swoją przygodę z tańcem 
– wyznaje Remigiusz Kula. – Marzy nam 
się by pod okiem znakomitego trenera 
z Ukrainy, z którym dotychczas pracowa-
liśmy okazjonalnie, móc dalej rozwijać 
swój taniec. Naszym głównym celem na 
obecną chwilę jest zdobycie mistrzostwa 
Polski – dodaje. 

Magdalena Kutynia

pozytywNie zakręceNi 

W mszy św. i odprowadzeniu zmarłego na cmentarz towa-
rzyszyły oprócz najbliższych tłumy przyjaciół, znajomych, 
kolegów z pracy, obecnych uczniów jak i absolwentów 
lędzińskiego PZS - u. Śp. Norbertowi nie dane będzie ani 
tegoroczne świętowanie siedemdziesięciolecia istnienia 
szkoły, z którą związał swoje życie zawodowe, ani przypa-
dającego na wrzesień jubileuszu 30 lat pracy w charakte-
rze nauczyciela wychowania fizycznego i przysposobienia 
obronnego. Zmarły był oddanym pedagogiem i wspania-
łym przyjacielem młodzieży. Wysoko cenił sobie aktywny, 
sportowy styl życia i zdrową żywność. W latach 70 i 80 
ubiegłego wieku odnosił sukcesy na Mistrzostwach Polski 
w badmintonie, występując w barwach Unii Bieruń Stary. 

Mimo sportowego ducha bojowego przegrał niestety 
walkę z szybko rozwijającą się chorobą nowotworową. Był 

pełen optymizmu i wiary w przyszłość, zawsze elegancki 
uchodził za ostoję spokoju. Prowadząc swoją działalność 
w sferze ubezpieczeń społecznych, poszerzał grono swoich 
znajomych. O sympatii jaką go darzono świadczą liczne 
wpisy internetowe, jakie pojawiły się zaraz po jego śmier-
ci. Trudno było uwierzyć dokonującym wpisy, że zawsze 
uśmiechniętego  “Norka” - jak go z sympatią nazywano 
- nie ma już między nami.

Chociaż już nie będziemy go mijać na szkolnych koryta-
rzach, zawsze będziemy pamiętać o Jego obecności w na-
szym życiu. Pozostanie on w naszych sercach.

Bogusław Żogała

Nie dla Niego już szkolNe jubileusze
Ze smutkiem i żalem odprowadzono na wieczny spoczynek wieloletniego nauczyciela Powiatowego 
zespołu Szkół w Lędzinach, zmarłego w wieku 55 lat, śp. Norberta Węgrzyna. Koncelebrowane 
nabożeństwo żałobne zostało odprawione 26 stycznia br. w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Imielinie. 

Kto miał okazję być w Tłusty Czwartek, 
4 lutego w restauracji „Pinocy” w Lędzi-
nach na corocznej, zorganizowanej po raz 
dziesiąty, zabawie karnawałowej dla pod-
opiecznych ośrodka, ten miał okazję zoba-
czyć jak wspólną zabawą potrafią się cie-
szyć niepełnosprawni i ich opiekunowie. 

Podopieczni Ośrodka Błogosławionej Ka-
roliny to ludzie, dla których los nie był zbyt 
łaskawy. Mimo, że wielu z nich porusza się 
na wózkach inwalidzkich, to ich żywotność 
i energię podziwiać można było na parkiecie, 
na którym byli po prostu „nie do zajechania”. 
Ta kumulacja radości i pozytywnej energii, re-
kordowej tego roku liczby 172 osób, udzielała 
się pełnosprawnym wychowawcom, opieku-
nom i wolontariuszom, dla których była to 
pewnego rodzaju forma podziękowania za 

ponoszony trud pracy w funkcjonującej od 
2002 roku placówce działającej jako War-
sztat Terapii Zajęciowej oraz działającej od 
2003 roku Świetlicy Terapeutycznej.  Obec-
nie ośrodkiem zarządza Szymon Pawlica 
z pomocą Anny Kołodziejczyk. Do struktur 
placówki należą niepełnosprawni z powiatu 
bieruńsko - lędzińskiego z Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Ośrodka Rehabilitacyjno 
- Edukacyjno - Wychowawczego i Dziennej Te-
rapeutycznej Świetlicy, zaś w przejętym w tym 
roku Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Mysłowicach, niosą pomoc 30 osobom nie-
pełnosprawnym z terenu miasta Mysłowice. 
Aktualnie we wszystkich placówkach razem, 
z niepełnosprawnymi pracują 64 osoby.

 Bogusław Żogała

Na parkiecie 
była eNergia
Praca, jaką wykonują na rzecz osób 
niepełnosprawnych pracownicy Caritas 
Archidiecezji Katowickiej - Ośrodka 
Błogosławiona Karolina zasługuje na podziw 
i uznanie. Do pracy z ludźmi wymagającymi 
spacjalnej troski trzeba mieć predyspozycje 
i powołanie. Nie każdy się do tego nadaje.

Czy wIeSz, że…?
10 marca 1990 roku po-
wstał 16-osobowy komitet 
założycielski lko (lędziń-
ski komitet obywatelski) 
w składzie: józef białożyt, 
jan bogacki, edmund bryjok, 
aleksander dolina, janusz 
długajczyk, Teofil Gra-
bowski, jan Gruca, hubert 
jagoda, henryk kulski, maria 
pawlik, jan Raszka, stanisław 
siwek, bogusława szankin, 
, władysław Trzciński, eu-
deniusz zborowski, henryk 
żołna.
siedziba komitetu został 
lokal biura meldunkowego 
w kopalni „piast”

z kart historii 
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Po dotychczas rozegranych zawodach lę-
dzinianie zajmują dziesiąte miejsce w pięt-
nastodrużynowej stawce. Drużyna w skła-
dzie: Bogusław Dierżak, Sebastian Lizak, 
Rafał Król, Paweł Kwaśniewski, Zdzisław 
Juchniewicz oraz Aneta Gumińska ostatnią 

serię spotkań rozegra w dniach 5-6 marca 
w Jastrzębiu-Zdroju. Tam pozna trzech ry-
wali a pojedynki z nimi zadecydują o osta-
tecznej pozycji w tabeli.

Marcin Iciek

Pierwsza drużyna grająca zwykle w składzie: 
Miłosz Skarżyński (kapitan), Jędrzej Kraw-
czyk, Adam Szczęsnowicz, Henryk Budzyński 
oraz  Tadeusz Kufel odnotowała w 15 spot-
kaniach 5 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek. Do 
rozegrania zostało lędzińskim jeszcze siedem 
serii spotkań, które przesądzą o ostatecznym 
układzie podzielonej na dwie grupy tabeli. Po 

wznowieniu rozgrywek w marcu KTS będzie 
gościć w najbliższych tygodniach drużyny: 
LUKS II Węgierska Górka, LKS Orzeł Kozy 
oraz KS Ogniwo Rogoźna Żory. Mecze u sie-
bie pingpongiści rozgrywają w poniedziałki 
o 17:30 na IV piętrze ośrodka „Centrum”.

Marcin Iciek

NajsilNiejsi wśród 
słabszych
Bardzo niewiele zabrakło lędzińskim tenisistom 
stołowym, by załapać się do pierwszej ósemki 
w tabeli II grupy III ligi śląskiej mężczyzn. 
Dziewiąte miejsce po rundzie zasadniczej oznacza 
jednak, że KTS Lędziny będzie najsilniejszą 
ekipą… wśród drużyn przyporządkowanych do 
grupy „spadkowej”.

Czy wIeSz, że…?

w klubie kTs 
lędziny swoje 
umiejętności 
pingpongowe 
szlifuje ponad 
30 osób?

zapraszamy wszystkich 
chętnych – namawia Roman 
długajczyk, prezes klubu 
– nasze zajęcia są nieod-
płatne. obecnie jesteśmy 
jedynym takim klubem 
w powiecie. Treningi od-
bywają się w poniedziałki 
i piątki w godzinach 15:00 
- 16:30. To doskonały spo-
sób na spędzanie wolnego 
czasu, rozrywkę i zdrowy 
styl życia.

ciekawe spariNgi,  
ciekawe traNsfery
Sen zimowy z pewnością nie jest domeną piłkarzy 
i działaczy MKS Lędziny w przerwie między 
rundami jesienną i wiosenną. Ci pierwsi – 
rozgrywają mecze kontrolne; ci drudzy – dopinają 
interesujące transfery.

Do ekipy z ulicy Stadionowej dołączyło kil-
ku zawodników, którzy nawet w wyższej 
lidze mogliby uchodzić za wzmocnienia. 
Z II-ligowego Nadwiślana Góra wrócił do 
MKS Tomasz Matysek. Do składu dołączył 
również Dawid Frąckowiak, niegdyś już pił-
karz Lędzin a ostatnio król strzelców biel-
skiej okręgówki w szeregach Spójni Lan-
dek. Innym ciekawym nowym nazwiskiem 
jest pomocnik Damian Czupryna, ostatnio 
przywdziewający barwy IV-ligowej Polonii 
Łaziska. Zwiększyła się również paleta 
opcji grania młodzieżowcami, po tym jak 
z GKS II Tychy przyszli Olaf Augustyniak 
oraz Sebastian Kozok, zaś z Unii Koszto-
wy wypożyczony został Przemysław Duda. 
Z kolei w przeciwnym, kosztowskim kie-
runku wybrał się z Lędzin Michał Gadaj.

Zespół Sebastiana Idczaka rozpędza się 
przed marcowym wznowieniem rywaliza-

cji o punkty. W kontrolnych spotkaniach 
czterokrotnie triumfował; zanotował trzy 
remisy i odniósł jedną porażkę. O sile MKS 
przekonali się szczególnie piłkarze Orła 
Mokre (lider równoległej katowickiej okrę-
gówki) oraz IV-ligowej Jedności Przyszowi-
ce – i jedni, i drudzy zostali pokonani 5:0. 
Wśród strzelców brylują zimą Dawid Frąc-
kowiak – autor pięciu trafień oraz Norbert 
Stworzyjan, czterokrotnie znajdujący dro-
gę do bramki.

Marcin Iciek

Seniorskie reprezentantki Polski jeszcze 
odstają od Niemek, Angielek czy zawodni-
czek skandynawskich, ale już młodzieżowa 
reprezentacja zdobyła w 2013 roku Mi-
strzostwo Europy. Kształtować umiejętno-
ści można już u nas od najmłodszych lat. 
Także w… Lędzinach!

- Trenujemy dziewczynki już od przed-
szkola. Mamy w sztabie szkoleniowym 
trenera Szymona Tabackieg,o który pro-
wadził ekstraklasową drużynę seniorek 
GKS Katowice – mówi Krzysztof Berger, 
prezes klubu KSB Lędziny. – Nasze zawod-

niczki rywalizowały w turnieju „Tymbark 
– Z podwórka na stadion” (na wiosnę 
zagrają w wojewódzkich finałach), turnieju 
Deichmann, zawodach halowych w Koń-
skich, w Łaziskach Górnych, rozgrywkach 
ligowych podokręgu Tychy. Wraz ze wzro-
stem popularności kobiecego futbolu od-
bywa się coraz więcej wyłącznie żeńskich 
turniejów. Jednak i na tych mieszanych 
nieraz okazywało się, że nasze piłkarki nie 
ustępują chłopakom ani wyszkoleniem, ani 
walecznością, za co zdobywały serca pub-
liczności. 

Drużyna licząca obecnie 12 zawodniczek 
w wieku od 5 do 11 lat wciąż poszukuje 
nowych wyzwań i nowych… osób. Silnym 
wzmocnieniem byłoby przybycie zawod-
niczki mającej umiejętności bramkarskie. 
Prezes Berger zachęca, bo nawet bez wy-
ników sportowych, „w gratisie” otrzymuje 
się zdrowie, systematyczność i wyrabianie 
dobrych nawyków.

Marcin Iciek

dziewczęta w korkach

Na szachowNicy... 
w kratkę
Szachowy klub KSz Górnik Lędziny ze zmiennym 
szczęściem radzi sobie w tegorocznych rozgrywkach 
III Ligi Seniorów. W sezonie 2016, który rozpoczął 
się 10 stycznia, nasi szachiści przeplatali zwycięstwo 
z Boronovią Boronów remisami z Sokołem Chorzów 
i Spartą Lubliniec oraz porażkami ze Strzybniczanką 
Tarnowskie Góry i ChTS Chorzów. Goalkeeper School SALI Coaching – ta eg-

zotycznie brzmiąca nazwa oznacza ogól-
nopolską sieć szkółek, które od 2000 roku 
kształcą przyszłych bramkarzy. Do progra-
mu szkoleniowego dołączyła właśnie Aka-
demia Piłkarska KSB Lędziny.

Szkółka Bramkarska SALI jest progra-
mem rozwoju umiejętności technicznych 

bramkarza dostosowanym do grupy wie-
kowej 6-18 lat. Pozwala on w najbardziej 
optymalny sposób doskonalić technikę 
bramkarza. Kilku „absolwentów” tej me-
tody gra obecnie na poziomie Ekstraklasy, 
zaś bramkarka Katarzyna Kiedrzynek broni 
w słynnym Paris Saint Germain. KSB Lędzi-
ny dołącza do programu od marca. Treningi 

odbywać się będą w Lędzinach na boisku 
Orlik przy PZS w soboty o godzinie 8:30 
a objęci projektem zostaną bramkarze 
z roczników od 2005 do 2009.  Młodych 
golkiperów kształcić będzie trener Mate-
usz Potoczny.

Marcin Iciek

pełNa „profeska” między słupkami

Prezentacja drużyny 
mkS lędziny 

odbędzie się 18 marca 2016 r.  
o godz. 16.00 w hali PZS

Kobiety trenujące piłkę nożną? Taki widok raczej już nikogo nie dziwi. 

5 marca 2016 r.  W dziewczyny wywalczyły II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kobiecej Piłki Nożnej (rocznik 2005 i młodsi) w Warszawie.
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SKŁADNIKI

=200 g masła
=1 i 1/4 szklanki cukru
=4 jajka
=1 i 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
=4 łyżki mąki pszennej
=1 pełna łyżeczka proszku do pieczenia
=4 łyżki śmietanki kremowej 30% (płynnej)
=1 łyżka soku z cytryny 
=�opcjonalnie: 1 łyżka alkoholu (np. likieru pomarańczowe-

go, rumu, wódki)

Polewa i dekoracja: np. cukier puder lub lukier cytrynowy 
z kawałkami smażonej skórki pomarańczowej lub polewa 
z białej czekolady i likieru jajecznego.

PRZYGOTOWANIE
Składniki na babkę (masło, jajka i śmietankę) wyjąć znacznie 
wcześniejz lodówki aby się ogrzały. Formę na babkę z ko-
minem o pojemności minimum 2,5 litra (u mnie o średnicy 
22 cm) wysmarować grubą warstwą masła i oprószyć mąką. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C (góra i dół bez termo-
obiegu).

Mąkę ziemniaczaną wymieszać z mąką pszenną i proszkiem 
do pieczenia. Masło ucierać mikserem na wysokich obrotach 
razem z cukrem przez minimum 10 minut. Stopniowo po 
jednym dodawać jajka cały czas dokładnie i długo miksując 
(po minimum 3 minuty po każdym dodanym jajku).

Do ubitej masy dodać połowę mieszanki mąki oraz połowę 
śmietanki, zmiksować mikserem na średnich obrotach do 
dokładnego połączenia się składników, dodać resztę mąki 
i śmietanki, wlać sok z cytryny, alkohol jeśli używamy i zmik-
sować dokładnie na jednolitą masę.

Wylać do formy (powinna wypełnić ją do połowy), wyrównać 
powierzchnię i wstawić do piekarnika. Piec przez 35 - 40 
minut (po tym czasie wetknięty patyczek w środek ciasta 
powinien wyjść suchy). Wyjąć i studzić przez około 10 minut, 
wyłożyć na paterę do góry dnem i udekorować dowolną po-
lewą lub cukrem pudrem.

Źródło: www.kwestiasmaku.pl

krzyżówka 
paNoramiczNaprzepis Na babkę 

wielkaNocNą

w wolNej chwili

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.

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

Redaktor naczelna: Renata Ziaja
Redaktorzy: Magdalenia Kutynia, Mirosław Leszczyk, Bogusław Żogała, Marcin Iciek

Projekt: Time4     Skład: Jarosław Kaczor
Druk: Polskapresse Sosnowiec

Kontakt:  
promocja@ledziny.pl

Wyniki szkół podstawowych:
1. SP Imielin - 6 pkt.
2.  SP 1 Lędziny - 4 pkt. (Skład: Rafał Woj-

tala, Partyk Majer, Kamil Brzuszkiewicz, 
Maria Wanot)

3. SP 4 Lędziny-Goławiec - 4 pkt.
4. SP Bieruń Stary - 2,5 pkt.
5. SP 3 Lędziny - 2 pkt.
6. SP Chełm Śląski - 1,5 pkt.
7. SP Bojszowy - 1 pkt.

Klasyfikacja ogólna  
po III turniejach:
1. SP Imielin - 21,5 pkt.
2. SP 1 Lędziny - 15,5 pkt.
3. SP 4 Lędziny-Goławiec - 11,5 pkt.
7. SP 3 Lędziny - 5,5 pkt.

Wyniki Szkół Gimnazjalnych:
1. Gimnazjum Imielin - 5,5 pkt.
2. Gimnazjum Chełm Śląski - 5 pkt.
3.  Gimnazjum 1 Lędziny - 4 pkt. (Skład: 

Paweł Soblik, Szymon Freitag, Kamil 
Ścierski, Paulina Janota)

4. Gimnazjum Bieruń Stary - 2,5 pkt.
5. Gimnazjum 2 Lędziny - 2 pkt.
6. Gimnazjum Bojszowy - 2 pkt.
7. Gimnazjum Bieruń Nowy - 0 pkt.

Klasyfikacja ogólna po III turniejach:
1. Gimnazjum Chełm Śląski - 8 pkt.
2. Gimnazjum 1 Lędziny -  6,5 pkt.
3. Gimnazjum Imielin - 6 pkt.
4. Gimnazjum Bieruń Stary - 5,5 pkt.
4. Gimnazjum 2 Lędziny - 5,5 pkt.
 
Kierownik zawodów: 
Janusz Gondzik

Sędziowie zawodów: 
Józef Kaleta, Rafał Liszka
Nagrody wręczały: 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszo-
wach Barbara Sosna oraz Sekretarz gminy 
Bojszozwy Longina Giedwiłło

Magdalena Kutynia

mks 
poszerza 
kadrę
W poprzednim numerze informowaliśmy 
o nowych piłkarzach w szeregach MKS 
Lędziny. Na ostatniej prostej zimowego 
okresu przygotowawczego wiemy już o wiele 
więcej o tym, kto się wita a kto żegna z ekipą 
Sebastiana Idczaka.   Marcin Iciek

dobre wyNiki 
młodych szachistów 
z lędziN
W dniu 5 luty 2016 w Bojszowach odbył się III turniej Miedzygminnej 
Ligi Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, tym razem o Puchar 
Wójta Gminy Bojszowy.

PodSumowAnIe doTyChCzASowyCh TRAnSfeRów 
zImowyCh w mkS lędzIny

TomASz mATySek
(Nadwiślan Góra)

dAwId fRąCkowIAk
(Spójnia Landek)

łukASz gARdAwSkI
(wznowił treningi)

SebASTIAn kozok
(GKS II Tychy)

PIoTR kAPelA
(nie podjął treningów)

PRzemySłAw dudA
(Unia Kosztowy)

dAmIAn CzuPRynA
(Polonia Łaziska Górne)

olAf AuguSTynIAk
(GKS II Tychy)

Szymon boblA
(JUWe Jaroszowice)

mIChAł gAdAJ
(Unia Kosztowy)
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informacje  
o podatkach - przyłącza  

kanalizacyjne
W kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do-

tacji otrzymanych przez mieszkańców z tytułu usługi wykonania przyłącza do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego informujemy, iż w przypadku Gminy Lędziny 
dofinansowanie do wykonania przyłącza dotowane było zarówno przez Gminę 
Lędziny, jak i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, poprzez firmę PGK Partner sp. z o.o.

Zgodnie z treścią art.21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym dotacja przekazana przez 
Gminę nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW której beneficjentem jest 
Spółka Partner, a która to poprzez zawarte umowy z mieszkańcami Lędzin na budowę 
i wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji przekazuje dotację indywidu-
alnemu mieszkańcowi - przychód otrzymywany przez mieszkańców de facto z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącego państwową oso-
bą prawną w tym przypadku nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem od dotacji otrzymanej z NFOŚiGW należy odprowadzić podatek do-
chodowy w wysokości określonej w informacji PIT-8C (Spółka Partner dysponuje 
na tę okoliczność indywidualną interpretacją podatkową Ministerstwa Finansów 
z dnia 10 czerwca 2015 r.)

informacja  
o zmianach w przepisach  

podatkowych
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz.U z 2015r., 

poz. 613 ze zm.) informujemy, iż od  1 stycznia 2016 roku  decyzje podatkowe 
dla współmałżonków wysyłane będą  oddzielnie dla każdego z nich.

Zobowiązanie podatkowe wynikające z tych decyzji  jest jedno (wspólne) i na-
leży je uregulować jeden raz.

Również od 1 stycznia 2016 roku w związku ze zmianą przepisów ustawy 
o podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości, zobowiązanie 
podatkowe, którego wysokość nie przekracza 100 zł płatne jest jednorazowo 
w terminie płatności pierwszej raty.

iNformacja 
dla użytkowNików 

wieczystych  
Nieruchomości  
gruNtowych, 

stanowiących własność 
gminy lędziny

Przypominamy, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych wnosi się przez cały okres użytkowania 
wieczystego - bez osobnego wezwania - w terminie do dnia  
31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Opłaty można uregulować w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub 
przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA 37 1050 
1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji... Urzędu 
Miasta Lędziny (II piętro, pok. 203-204, tel. 32/21-66-291, 21-66-
301, 21-66-511 do -513 wew. 135, 128).

iNformacja  
dla dzierżawców  

gruNtów 
przezNaczoNych  

pod ogródki  
przydomowe

Przypominamy, iż opłaty z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczo-
nych pod ogródki przydomowe wnosi się - bez osobnego wezwa-
nia - w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za 
dany rok.

Wpłaty mogą być dokonywane w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub 
przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA 37 1050 
1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji... Urzędu 
Miasta Lędziny (II piętro, pok. 203-204, tel. 32/21-66-291, 21-66-
301, 21-66-511 do -513 wew. 135, 128).

iNformacja 
dla Najemców gruNtów 

przezNaczoNych pod 
garaże / budyNki 

gospodarcze.

Przypominamy, iż opłaty z tytułu najmu gruntu pod garaże/budynki 
gospodarcze wnosi się - bez osobnego wezwania – w następu-
jących terminach: 

I kwartał 2016 r. – do dnia 10 marca 2016 r.
II kwartał 2016 r. – do dnia 10 czerwca 2016 r.
III kwartał 2016 r. – do dnia 10 września 2016 r.
IV kwartał 2016 r. – do dnia 10 grudnia 2016 r.

Wpłaty mogą być dokonywane w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub 
przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA 37 1050 
1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Wysokość opłat można sprawdzić w Wydziale Geodezji... Urzędu 
Miasta Lędziny (II piętro, pok. 203-204, tel. 32/21-66-291, 21-66-
301, 21-66-511 do -513 wew. 135, 128).

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY 
informuje o przeznaczeniu do sprzedaży 

- w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
- niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, 
arkusz mapy 2 przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 
ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). 
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej  KA1T/00019070/7 prowa-
dzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są upraw-
nienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Działy III 
i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy działu I-SP w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej 
nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny  zatwierdzonym przez 
Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27.09.2007 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym 
symbolem 3MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone: pierwszy prze-
targ w dniu 30 listopada 2015 r., drugi przetarg w dniu 25 stycznia 2016 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości: 99 900,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.  
         

Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 990,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 14 marca 2016 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 numer 3350/291 o powierzchni 1073 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej). 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2016 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 (II piętro, pok. 203-205), tel. 32/ 216-65-11 do -13 
wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

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


