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MIASTO POZYSKAŁO 1,2 MLN ZŁ NA SALĘ 
SPORTOWĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Goszczący w Lędzinach Minister 
Sportu i Turystyki Witold Bańka 
wraz z Wojewodą Śląskim Jarosła-
wem Wieczorkiem zapowiedział 
dofinansowanie w wysokości oko-
ło 1,2 mln zł do budowy nowej sali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1. Dzięki temu koszt budowy 
zmniejszy się do 3,6 mln zł 

Szef resortu sportu i turystyki od-
wiedzał 6 września województwo 
śląskie, zapowiadając dopłaty do in-
frastruktury sportowej – między in-
nymi obiektu w Lędzinach. Obecny  
w Lędzinach Wojewoda Śląski, Jaro-
sław Wieczorek, tłumaczył, że rząd 
skupia się na mniejszych miejscowo-
ściach, by i one mogły posiadać obiek-
ty sportowe z prawdziwego zdarzenia. 
Chcemy, by również przy szkole czy 
ośrodkach miejskich mogły powsta-
wać hale czy baseny –  tłumaczył wo-
jewoda. Minister Bańka kilka godzin 
wcześniej w Katowicach zaznaczał, że 

ta infrastruktura ma służyć nie tylko 
wyczynowcom.
Nie była to pierwsza wizy-
ta ministra Bańki w Lędzinach.  
4 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Mia-
sta Lędziny odbyło się spotkanie, w 
którym oprócz szefa resortu sporu i 
turystyki, uczestniczył senator Cze-
sław Ryszka. 

Burmistrz Miasta Lędziny Krysty-
na Wróbel przedstawiła wtedy po-
trzeby inwestycyjne w infrastrukturę 
sportową na terenie Lędzin.  Mówiła 
o konieczności modernizacji budynku 
sportowego ORS „Centrum”, stadionu 
miejskiego i budowie hali sportowej 
przy SP1. Spotkanie było okazją do 
dyskusji nad możliwościami pozyska-
nia środków ministerialnych na plano-
wane inwestycje. 
W kwietniu 2018 roku złoży-
liśmy do Ministerstwa Sportu  
i Turystyki wniosek o dotację do bu-
dowy nowej sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej nr 1 – mówi 
burmistrz Krystyna Wróbel.  Plano-
wany koszt inwestycji wynosi ok. 
4,8 mln złotych. 

Uzyskane dofinansowanie jest dla 
naszego miasta bardzo cenne, a pienią-
dze nie spadły z nieba, nikt też ich nie 
„załatwiał”. – mówi burmistrz Krysty-
na Wróbel. Najpierw sporządziliśmy 
dokumentację sali sportowej, zaplano-
waliśmy jej finasowanie, a potem złoży-
liśmy wniosek do ministerstwa. Cieszę 
się, że spotkał się on z przychylnym 
przyjęciem resortu sportu i turystyki. – 
dodaje burmistrz. 
To rządowe wsparcie jest bardzo 
ważne, ponieważ miasto planu-
je zaadaptować na cele sportowe 
znajdujące się w stanie surowym III 
piętro budynku ORS „Centrum”. 

4 sierpnia 2017 r. podczas spotkania z Ministerstwem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką oraz senatorem Czesławem Ryszką, burmistrz Krystyna 
Wróbel przedstawiła potrzeby inwestycyjne w infrastrukturę sportową na terenie Lędzin.

PENSJA BURMISTRZ KRYSTYNY 
WRÓBEL ZOSTAŁA DOSTOSOWANA DO 
RZĄDOWEGO ROZPORZĄDZENIA 

Nadzór prawny Wojewody Śląskiego 
orzekł, że Rada Miasta bezprawnie ob-
niżyła o 55% pensję burmistrz Krysty-
nie Wróbel do 3600 zł. W uzasadnieniu 
tego orzeczenia podano, że Rada Mia-
sta podejmując taką uchwałę złamała 
prawo. 

Rozporządzenie jednak obowiązuje. 
Burmistrz Krystyna Wróbel, jako Kie-
rownik Urzędu Miasta, podpisała więc 
listę płac uwzgledniającą obniżkę swo-
jej pensji do 6700 zł. - w ten sposób jej 
pensja została dostosowana do rządo-
wego rozporządzenia 

Przyjęłam takie rozwiązanie aby nie 
narazić miejskich urzędników na ewen-
tualne kłopoty z organami nadzorczymi 
– wyjaśnia burmistrz Krystyna Wróbel. 
Brak obniżki mojej pensji Regionalna 
Izba Obrachunkowa – powołując się 
na rządowe rozporządzenie – mogłaby 
potraktować jako naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych. 

Zamieszania z moją pensją nie by-
łoby w ogóle, gdyby radni opozycyj-
ni przyjęli wniosek zgłoszony przez 
Karola Kolnego. Był on zgodny z 

rządowym rozporządzeniem  - doda-
je burmistrz. Zamiast tego radni: Elż-
bieta Ostrowska, Edward Urbańczyk, 
Tomasz Kostyra, Ewa Fojcik, Janusz 
Gondzik, Tomasz Kwoka, Halina Sin-
der i Robert Żmijewski przegłosowali 
wniosek o obniżenie pensji burmistrz 
o 55% , który rażąco naruszył prawo 
i został uchylony przez organ nadzoru 
prawnego.

Na prośbę mieszkańców podajemy 
wyniki głosowania radnych w sprawie 
obniżenia swoich diet. Radny Karol 
Kolny złożył wniosek, aby radni ob-
niżyli także swoje diety o 20% - soli-
darnie z obniżką pensji Burmistrz Mia-
sta. Wniosek o obniżenie swoich diet 
podpisali: Hubert Handy, Karol Kolny, 
Tadeusz Kowalczyk, Anna Wysocka. 
Wniosku tego nie chcieli rozpatrywać: 
Elżbieta Ostrowska, Edward Urbań-
czyk, Tomasz Kostyra, Ewa Fojcik, Ja-
nusz Gondzik, Tomasz Kwoka, Halina 
Sinder, Robert Żmijewski i Zdzisław 
Rudol. Radni Aleksander Koziol i Arka-
diusz Kula byli nieobecni.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wybo-
rów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały 
zamieszczone na stronie Urzędu:

BIP - zakładka WYBORY- WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/18384482
http://pkw.gov.pl/

21 października 2018 roku od-
będą się wybory samorządowe. 
W wyborach wybieramy organy 
jednostek samorządu na trzech 
szczeblach podziału admini-
stracyjnego: Gminy, Powiatu  
i Województwa. Na stronach 6-9 
znajdą Państwo obwieszczenia  
o numerach oraz granicach ob-

wodów głosowania, wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz możli-
wości głosowania koresponden-
cyjnego i przez pełnomocnika  
w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików woje-
wództw oraz w wyborach wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 

miast zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r., a tak-
że przyznanych numerach list 
kandydatów na radnych w wy-
borach do rady miasta, zare-
jestrowanych kandydatach na 
Burmistrza Miasta Lędziny oraz 
o zarejestrowanych listach kan-
dydatów na radnych.

WYBORY W LĘDZINACH
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DOBRA WSPÓŁPRACA PRZYNIOSŁA KORZYŚCI MIESZKAŃCOM

13 września 2018 r. odbyła się sesja powiatowa, na 
której przedstawiono podsumowanie  współpracy  
powiatu z samorządami. Zaproszona burmistrz 
Krystyna Wróbel przedstawiła wspólne inwestycje 
miasta i powiatu przeprowadzone na lędzińskich 
drogach w ostatniej kadencji.

Obecna kadencja przyniosła wyjątkowo owocne efekty 
współpracy miasta z powiatem. Pomimo trudnej sytuacji 
finansowej miasta. Burmistrz Krystyna Wróbel wielokrotnie 
podkreślała, że prowadzi politykę finansową miasta tak, aby 
spłacać zadłużenie, zapewniać środki na funkcjonowanie 
miejskich instytucji i realizować inwestycje. Okazało się, że 
przy dobrym zarządzaniu finansami publicznymi, pieniędzy 
wystarczyło także na dofinansowanie przez miasto remontów 
dróg prowadzonych przez powiat.

W latach 2014-2018 spłaciliśmy jako miasto około  
18 mln zł zobowiązań finansowych zaciągniętych przez 
poprzednie władze. W grudniu 2014 r. gmina była zadłużona 
na kwotę 20,4 mln zł i miała około 21 mln zł zobowiązań 
wobec podmiotu górniczego. 
Rok 2018 kończy obecną kadencję. Spłaciliśmy około 
8 mln zł zaciągniętych pożyczek i zwróciliśmy około 10 
mln zł górnictwu bez dodatkowego zadłużania gminy. 
Równocześnie w tym czasie dołożyliśmy około 4 mln 
zł na budowę dróg powiatowych w Lędzinach – mówi 
burmistrz Krystyna Wróbel.

Jak wynika z danych pomoc gminy dla powiatu przy 
remontowaniu dróg powiatowych stale wzrasta. Największe 
nakłady na ten cel Lędziny poniosły w obecnej kadencji. 
Efekty prac modernizacyjnych dróg i chodników są widoczne. 
Dostrzegają je nie tylko mieszkańcy, ale co również bardzo 
cieszy, goście, którzy odwiedzają nasze miasto.

W Lędzinach sporo już zostało zrobione, aby popra-
wić jakość dróg gminnych. Na remonty niektórych ulic czy 
oświetlenia mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Bardzo wiele 
jest jeszcze do zrobienia. – mówi burmistrz Krystyna Wró-
bel. Niestety możliwości finansowe miasta nie pozwalają na 
szerszy zakres prac. Skala potrzeb jest tak duża, że nie dało 
się wszystkich zrealizować w ciągu czterech ostatnich lat. 
Wspólnie ze wspierającymi mnie  radnymi: Hubertem Handy, 
Karolem Kolny, Tadeuszem Kowalczykiem i Anną Wysocką 
staramy się przeznaczać na ten cel maksymalne środki. Efek-
ty widać i zapewniam, że prace na innych drogach gminnych 
będą także wykonywane. – dodaje burmistrz.

W tej kadencji, po raz pierwszy w historii samorządu, 
Powiat dołożył pieniędzy do gminnych inwestycji drogo-
wych. Kwota dofinansowania, wniesiona przez Powiat do 
przebudowy ul. Paderewskiego i ul. Miłej wyniosła łącznie  
539 000,00 zł.

2015 r. - Przebudowa i remont ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda – 
wsparcie Lędzin dla Powiatu wyniosło 1 127 801,71 zł.

2015 r. - 2016 r. - Budowa chodnika i krawężników wzdłuż ul. Ułańskiej – wsparcie Lędzin 
dla Powiatu wyniosło 672 198,29 zł.

2017 r. - Przebudowa ul. Bogusławskiego w Bieruniu, ul. Lipowa (Szenwalda) i ul. Goławiec-
kiej w Lędzinach – wsparcie Lędzin dla Powiatu wyniosło 336 182,13 zł.

2018 r. - Przebudowa ul. Wygody wraz z budową ronda – wsparcie Lędzin dla Powiatu 
wyniosło 1 617 000  zł.

2016 r. - Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego  
– ze wsparciem powiatu.

2017 r. - Przebudowa ul. Miłej wraz z budową oświetlenia drogowego   
– ze wsparciem powiatu

OŚWIADCZENIA BURMISTRZ LĘDZIN KRYSTYNY WRÓBEL

Szanowni Mieszkańcy!
Niektórzy radni, zarzucali mi pu-
blicznie, że nie sprzedaję miej-
skich gruntów. Teraz ci sami rad-
ni zarzucają mi, że chcę sprzedać 
działki miejskie przy ul. Poko-
ju - koło kolejki. Należy w tym 
miejscu dodać, że wcześniej sami 
zgodzili się na ich sprzedaż! 

Do tej kampanii pomówień wymie-
rzonych we mnie włączyły się osoby, 
które w 2016 r. atakowały swojego 
konkurenta w wyborach parlamentar-
nych. Dziś ci sami ludzie, te same meto-
dy stosują przeciwko mnie.

Rodzi się tu zasadnicze pytanie. Czy 
osoba, która uaktywnia się głównie 
przed wyborami, próbując narzucić 
mieszkańcom swoje opinie i swoją wi-
zję rzeczywistości, może być wiary-
godna? 
Przeciwko rzekomej budowie 
centrum usługowo-handlowego 
w Lędzinach wypowiadała się 
między innymi osoba „handlują-
ca ziemią”. Ten lędziński przed-
siębiorca sam buduje markety  
i sam chciał wybudować market 
w ościennej gminie. Czy jest on  
w tej sytuacji wiarygodny?

12 września 2018 r. pisałam: „Status 
działki pod zabudowę mieszkaniowo-
-usługową ma także teren pomiędzy 
Osiedlami Centrum I i Centrum II,  
a ulicą Pokoju  - obok jednego z mar-
ketów. W tym miejscu zleciłam już 
opracowanie planów budowy łącznika 
między ul. Lędzińską (od ośrodka ORS 
„Centrum”) a  ul. Pokoju (do stacji ben-
zynowej). 

Nowa droga odciąży korkującą się 
przy kolejce ul. Lędzińską i Pokoju. 
Docelowo będzie ona także głównym 
traktem wyjazdowym z osiedla miesz-
kaniowego, które może tam powstać.

W ten sposób będziemy mogli  
w Lędzinach połączyć dwa rządowe 
programy: Mieszkanie Plus oraz Pro-
gram rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej.”
W związku z tym oświadczam, 
że nie zamierzam w tym miejscu 
budować: asfaltowni, wysypiska 
śmieci i ich spalarni, wyrzutni 
rakiet balistycznych czy też innej 
inwestycji uciążliwej dla miesz-
kańców, która może przyjść do 
głowy mojej opozycji politycznej. 

Publiczne przypisywanie mi nie-
prawdziwych intencji uważam za 
krzywdzące. Nie interesuje mnie jakie 
pomysły mają koledzy lędzińskiego 
budowniczego marketów. Dziwi mnie, 
że w ogóle tej sprawy nie próbował ze 
mną wyjaśnić. Pewnie dlatego, że nie 
chciał poznać prawdy. Teraz na pod-
stawie jego słów opozycja ma możli-
wość publicznie rzucać na mnie fałszy-
we oskarżenia. 
Jakie są prawdziwe intencje osób 
wywołujących awanturę? Jedna 
z nich powiedziała wprost: „Na 
dzień dzisiejszy nie ma żadnej lo-
kalnej firmy łącznie z moją, która 
dysponuje kapitałem, która by-
łaby w stanie nabyć ten teren”. 

Pozostawiam tę wypowiedź bez 
komentarza.

Szanowni Mieszkańcy! 
Znacząca obniżka cen za wodę  
i ścieki oraz uporządkowanie 
spraw ORS „Centrum” stały się 
możliwe dopiero po zmianie Pre-
zesa PGK „Partner”. Gdyby do 
niej nie doszło, za ścieki i wodę z 
„Partnera” płacilibyśmy więcej!

Burmistrz  jest odpowiedzialny za 
spółki komunalne, jednak to Rada 
Nadzorcza jest organem kontrolnym, 
działającym w imieniu Zgromadzenia 
Wspólników, czyli burmistrza. Spółka 
gminna powinna działać na rzecz i dla 
dobra mieszkańców. To Rada Nadzor-
cza czuwa nad prawidłowym działa-
niem spółki. 
W sytuacji stwierdzenia uza-
sadnionych nieprawidłowości 
Rada Nadzorcza ma pełne pra-
wo rozwiązać kontrakt z preze-
sem spółki, co też miało miejsce  
w grudniu 2017 roku i ma obo-
wiązek powiadomić odpowied-
nie organy ścigania. Co także 
nastąpiło. A sprawa jest w toku  
i nie została zakończona.

W całej sytuacji kuriozalne jest to, 
że teraz pozytywnie o byłym prezesie 
PGK „Partner” wypowiada się radny, 
który domagał się jego zwolnienia. Bije 
mu brawo przedstawicielka przedsię-
biorców, którzy sugerowali jego od-
wołanie i narzekali na brak zrozumienia 
dla ich problemów. 

Zawsze uważałam, że bezprzetargo-
we zlecanie przez poprzednie władze 
wykonania przyłączy kanalizacyjnych 
za 1000 zł - za statystyczny 1 metr 
przyłącza i 1 studzienkę, było przeja-
wem niegospodarności. Zobowiązałam 
prezesa do przeprowadzenia przetar-
gu. Okazało się, że cena spadła do 600 
zł! 
Dziwi mnie, że byli prezesi „Part-
nera” i ich stronnicy uważają, iż 
wszystko jest w porządku, po-
mimo tego, że bez przetargu za-
płacili 400 zł więcej. Ja uważam, 
że to niegospodarność, ponieważ 
40% więcej zapłacili mieszkańcy 
i gmina, która do przyłączy do-
płacała.

W grudniu 2017 r. został powołany 
nowy prezes spółki PGK „Partner” – 
Bernard Pustelnik, który ma nie tylko 
wykształcenie menedżerskie, ale rów-
nież doświadczenie samorządowe. Od 
samego początku zgadzał się ze mną, 

że racjonalne zarządzanie gminną spół-
ką pozwoli na obniżkę ceny za wodę  
i ścieki dla mieszkańców. 
Dzięki współpracy z nowym za-
rządem „Partnera” cena za od-
prowadzanie ścieków w Lędzi-
nach została zmniejszona do 6,82 
zł brutto. Jest to wartość najniż-
sza w powiecie. Czy komuś to 
przeszkadza?

Za dostarczanie wody i odprowadze-
nie ścieków mieszkańcy Lędzin płacą o 
1,98 zł mniej, niż w latach poprzednich. 
Łącznie 1 m3 wody dostarczanej przez 
RPWiK i ścieków odbieranych przez 
„Partnera” kosztuje 15,36 zł. W roku 
2014 cena wynosiła 17,34 zł. 

Za wodę i ścieki najmniej w powiecie 
płacą mieszkańcy Lędzin, którzy ko-
rzystają tylko z usług „Partnera”. 1 m3 
tych mediów kosztuje łącznie 13,09 zł 
czyli aż o 4,18 zł mniej niż w roku 2014, 
gdy cena ta wynosiła 17,27 zł. 
Dla mnie i obecnych władz „Part-
nera” liczy się przede wszystkim 
dobro mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy
Jestem przekonana, że dobrą zmianą 
było rozwiązanie umowy użyczenia 
z „Fundacją” i przekazanie 1 wrze-
śnia 2017 r. zarządzanie budynkiem 
ORS „Centrum” wraz z basenem 
spółce „Partner”. 

Spółka się rozwija. Podejmuje nowe 
wyzwania. Nikt z byłych pracowników 
„Fundacji” nie został zwolniony. Środ-
ki gminne nie zostały zmarnowane. To 
dzięki działaniu prezesa Bernarda Pu-
stelnika remontowane są zaniedbane 
dotąd obiekty ORS „Centrum” i base-
nu odkrytego. To dzięki zaangażowaniu 
prokurent Elwiry Osoby wszystkie lę-
dzińskie dzieci mogły skorzystać z bo-
gatej oferty podczas tegorocznych ferii 
zimowych i wakacji letnich. 
Ktoś może zadać pytanie: 
dlaczego budynkiem zarzą-
dza spółka „Partner”, prze-
cież mogłam wzorem innych 
miast powołać Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji (MOSiR)?  

Prawdą jest, że MOSiR został po-
wołany np. w Imielinie, lecz po kalku-
lacji kosztów jego utrzymania, tam-
tejsza Rada Miasta podjęła decyzję o 
jego likwidacji. Skoro inni likwidują, 
ze względu na koszty, to dlaczego my 
mamy powoływać? Powołanie MO-
SiR-u byłoby dodatkowym wydatkiem 
dla gminy. Związane byłoby z nowymi 
stanowiskami, które należałoby obsa-
dzić. 
W mojej ocenie gmina na same 
wynagrodzenia pracowników 
MOSiR-u musiałaby dodatkowo 
znaleźć co najmniej pół miliona 
złotych. A gdzie reszta kosztów 
funkcjonowania ORS „Cen-
trum”?

Na takie wydatki nie możemy sobie 
pozwolić. W tym miejscu chciałabym 
przypomnieć, że w 2014 roku, po obję-
ciu przeze mnie stanowiska burmistrza, 
gmina była zadłużona na poziomie 20,4 
mln złotych, zaś zobowiązania wobec 
podmiotu górniczego wynosiły oko-
ło 21 mln złotych. Mogę z satysfakcją 
powiedzieć, że na koniec tej kadencji 

zadłużenie zostało zmniejszone o oko-
ło 8 mln zł, zaś górnictwu zwróciliśmy 
około 10 mln zł bez dodatkowego za-
dłużania gminy.
Komu zależy na tym, aby zmienić 
coś co już dobrze funkcjonuje? 
A może komuś zależy na tym, 
aby „Fundacja” wróciła do ORS 
„Centrum”? 

Szanowni Mieszkańcy
Jestem głęboko przekonana, że 
awantury wywoływane na ostatnich 
sesjach przez radnych, którzy w naj-
bliższych wyborach będą startowali  
z list moich konkurentów, w efekcie 
są skierowane przeciwko mieszkań-
com, ponieważ mają doprowadzić 
do zablokowania oczekiwanych 
przez nich inwestycji. 

Bo jak inaczej wytłumaczyć zacho-
wanie radnych opozycyjnych, którzy 
głosują przeciwko budowie placu za-
baw, siłowni pod chmurką i przystani 
rowerowej na Zamościu? Nie potrafię 
zrozumieć dlaczego radni ci byli także 
przeciwni zagospodarowaniu terenu 
przy Miejskim Ośrodku Kultury wraz 
z budową placu zabaw i siłowni pod 
chmurką? 
Może dlatego, aby kandydat  
z ich listy wyborczej mógł ten pro-
jekt zgłosić jako swój pomysł do Bu-
dżetu Obywatelskiego?

Dlaczego radni opozycyjni nie zgo-
dzili się na remont placu szkolnego przy 
Szkole Podstawowej nr 3? Dlaczego 
sprzeciwili się adaptacji pomieszczeń 
na żłobek w budynku przedszkola przy 
ul. Stadionowej, wiedząc, że można 
uzyskać 80% dofinansowania z rzą-
dowego programu „Maluch+”? Jest to 
dla mnie tym bardziej niezrozumiałe, że 
były pieniądze na realizację wymienio-
nych inwestycji!
W czasie kampanii wyborczej zwy-
kle kandydaci na radnych chcą dla 
mieszkańców zrobić coś dodatkowo. 
Można to zrozumieć. U nas w Lędzi-
nach jest inaczej – radni opozycyjni 
blokują co tylko się da. 

Szanowni Mieszkańcy! Pragnę Pań-
stwa poinformować,  jako burmistrz 
Miasta Lędziny, że uruchomiłam rezer-
wę budżetową. To z tych środków re-
alizowana jest inwestycja na Zamościu, 
wykonywana jest dokumentacja na 
adaptację pomieszczeń na żłobek oraz 
dokumentacja na wodny plac zabaw 
przy basenie otwartym, remont placu 
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
nr3. 
Nie mogę pozwolić na to, żeby 
awanturnictwo opozycyjnych 

radnych blokowało inwestycje 
oczekiwane przez mieszkańców. 

Szanowni Mieszkańcy! 
Radni opozycyjni nie przyjmują naj-
wyraźniej do wiadomości, że Skarb-
nik Miasta przeszła na emeryturę. 
Od kilku miesięcy skarbniczki nie ma 
fizycznie w Urzędzie Miasta. Nie pra-
cuje, bo przeszła na emeryturę. Radni 
opozycyjni od kilku miesięcy nie po-
dejmują jednak uchwały o jej odwoła-
niu. To sytuacja niespotykana w żad-
nym samorządzie!

Sama skarbniczka na sesji absoluto-
ryjnej stwierdziła, że skoro radni opo-
zycyjni negatywnie ocenili jej pracę, to 
konsekwentnie powinni ja odwołać. Ci 
jednak, z powodów tylko sobie zna-
nych, nie mają zamiaru tego robić.
Blokują w ten sposób powołanie 
nowego Skarbnika Miasta. Czyżby 
byli pewni, że to oni i ich kandydaci 
na burmistrza wygrają wybory i to 
im przypadnie zadanie wyłonienia 
nowego głównego księgowego mia-
sta?

Warto przypomnieć, że ci sami radni, 
którzy teraz nie chcą odwołania skarb-
nika, w roku 2015 blokowali jego po-
wołanie. Wymusili wtedy na burmistrz 
Krystynie Wróbel przeprowadzenie 
konkursu. Ich żądanie okazało się wte-
dy fikcyjnym pretekstem do utrudnia-
nia funkcjonowania miasta. Niektórzy 
radni obiecywali, że jak będzie konkurs 
i kandydatka burmistrza go wygra, to 
zagłosują za jej powołaniem. Konkurs 
się odbył. Była tylko jedna kandydat-
ka, a oni i tak nie poparli jej powołania 
w głosowaniu. Po co więc  zawierać 
umowy z radnymi, którzy i tak ich nie 
dotrzymują? Radni opozycyjni nie chcą 
odwołania starego skarbnika, który 
jest na emeryturze i znów domagają się 
konkursu na nowego skarbnika. 
Rzecz w tym, że nie przeprowadza 
się konkursu na stanowisko skarb-
nika. Zgodnie z przepisami Skarb-
nik jest powoływany przez radę na 
wniosek burmistrza. Czyżby radni 
opozycyjni tego nie rozumieli? Albo 
nie chcą zrozumieć?

Sprawa powołania skarbnika to 
kolejny pretekst do utrudniania funk-
cjonowania Miasta. Radni opozycyjni 
po raz kolejny robią zamęt doskonale 
wiedząc, że za nic nie odpowiadają, w 
przeciwieństwie do Burmistrza Miasta.

 

W Lędzinach nie będzie 
wyrzutni rakiet balistycz-

nych (i tego co jeszcze 
wymyśli opozycja) Bez zmian w „Partnerze” 

nie byłoby obniżki cen za 
wodę i ścieki oraz  

uporządkowania spraw  
ORS „Centrum”.

Dlaczego „Partner”  
a nie MOSiR?

Opozycja blokuje co tylko 
się da

Zdaniem opozycji, skarb-
niczka powinna praco-
wać, pomimo tego, że 
przeszła na emeryturę

WSPÓLNE INWESTYCJE MIASTA I POWIATU NA LĘDZIŃSKICH DROGACH
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INWESTYCJE W LĘDZIŃSKICH PLACÓWKACH

W Miejskim Żłobku w okresie 
wakacyjnym przeprowadzono 
remont polegający na wymianie 
podłogi z wykładziny dywano-
wej na wykładzinę pcv w trzech 
głównych pomieszczeniach żłob-
ka: dwóch salach zabaw i sypialni. 

Latem bieżącego roku w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
im. Gustawa Morcinka  przeprowadzono 
następujące działania:
- wyremontowano, doposażono bibliote-
kę szkolną,
- odnowiono wystrój korytarzy szkolnych 
przy Hołdunowskiej 72,
- doposażono świetlicę szkolną i po-
mieszczenie dla kolejnej I klasy,
- wykonano I część nasadzeń krzewów 

róż wokół szkoły z okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
(50 krzewów)- akcja prowadzona jest ze 
środków własnych, przez wolontariuszy 
- pracowników, nauczycieli i przyjaciół 
szkoły,
- w ramach środków własnych zakupiono 
materiały na elementy strojów śląskich. 
W czasie wakacji dzięki zaangażowaniu 
pracowników wykonano 40 komple-
tów śląskich strojów dla przedszkolaków  

i dzieci z klas I i II (po 20 dziewczęcych  
i 20 chłopięcych strojów).
- uszyto w „czynie społecznym”  40 
spódniczek dla dzieci młodszych na wy-
stępy szkolne.
Oprócz tego przeprowadzono przeglądy, 
drobne remonty i przygotowano placów-
kę na nowy rok szkolny. 

W okresie wakacyjnym w Szkole Pod-
stawowej nr 3 trwały prace remontowe, 
dzięki którym placówka w lepszym 
stanie technicznym rozpoczęła nowy 
rok szkolny. Wśród prac remontowych 
należy wymienić wymianę oświetlenia 
w jednej z sal lekcyjnych, wymianę me-
bli, wykonanie instalacji wentylacyjnej 
w świetlicy oraz przygotowanie pra-
cowni przyrodniczo - geograficznej. 
W zakresie remontu kuchni dokonano 
demontażu starych i montażu nowych 
urządzeń armatury sanitarnej wraz  
z próbami szczelności gazu.

Dzięki temu poprawi się jakość pracy 
obsługi szkolnej kuchni. Podsumowując 
Szkła Podstawowa nr 3 dobrze przygo-
towała się do nowego roku szkolnego.

Nowy rok szkolny  
w lędzińskich  
placówkach  

oświatowych
Właśnie minęły dwa miesiące wa-

kacji. To wystarczająco dużo czasu, by 
wypocząć i nabrać sił do wypełniania 
szkolnych obowiązków. 3 września 
2018 r. w naszych placówkach oświato-
wych, podobnie tak jak we wszystkich 
polskich szkołach, zadzwonił pierwszy 
dzwonek rozpoczynający nowy rok 
szkolny 2018/2019.

Z okazji rozpoczynającego się no-
wego roku szkolnego wszystkim na-
uczycielom i pracownikom oświaty 
składamy najserdeczniejsze życzenia 
spokojnej i satysfakcjonującej pracy, 
wytrwałości i wyrozumiałości zwłasz-
cza teraz, gdy w niektórych szkołach 
rozpocznie się sezon termomoderni-
zacji.

Wszystkim uczniom, aby zdobyta 
wiedza umożliwiała osiąganie kolej-
nych sukcesów w następnych etapach 
edukacji.
Owocnego nowego roku szkolnego!

WITAJ SZKOŁO!

WSPÓŁPRACA DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW – 
KANALIZACJA UL. PODMIEJSKIEJ

Dzięki porozumieniu władz Imieli-
na i Lędzin w sprawie odprowadzania 
ścieków mieszkańcy ulicy Podmiejskiej 
będą mogli podłączyć swoje budynki 
do kanalizacji. Problem jest tam taki, 
że jedna strona ulicy należy do Lędzin, 
a druga do Imielina. Graniczna ulica 
nie podzieliła jednak mieszkańców,  
a wręcz przeciwnie. 

W ramach realizacji budowy kana-
lizacji sanitarnej przez gminę Imielin 
do tej kanalizacji podłączone będą 

budynki na terenie Lędzin. Dzięki do-
brej współpracy obu gmin wszystkie 
prace mają zostać wykonane w tym 
roku. Dokumentacja projektowa zosta-
ła przygotowana przez gminę Imielin. 
Wykonanie robót finansowane i re-
alizowane będzie przez każdą gminę 
na swoim terenie. W Lędzinach pra-
ce przyłączeniowe będą realizowane 
przez PGK „Partner”, które jest na eta-
pie wyłaniania wykonawcy prac przy-
łączeniowych.

Burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz 
 i Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel

DZIĘKI WSPÓŁDZIAŁANIU MIASTA I RPWIK TYCHY JEST WODA NA KLIMONCIE

Prezes RPWiK Krzysztof Zalwowski 
podkreślał, że aby zrealizować koncep-
cję dostarczenia wody na poziom ko-
ścioła, należało wybudować, za kwotę 
200 tysięcy złotych, pompownię wody 
podnoszącą wystarczająco wysoko ci-
śnienie w sieci w tym rejonie. Ale aby 
podnieść ciśnienie, niezbędna była 
wymiana blisko 1300 metrów wodo-
ciągów różnych średnic, w ulicach: Za-
bytkowej i Wyspiańskiego. I tu powstał 
zasadniczy problem finansowy.

RPWiK ze swej strony zapropono-
wał wykonanie przebudowy sieci wo-
dociągowej w tym rejonie. Pozostało 
znaleźć 200 000 złotych na budowę 
przepompowni. Długo nie udawało 
się rozwiązać problemu finansowania 
tej budowy. Jak podkreśla prezes Zal-
wowski sprawa ruszyła zdecydowanie 
do przodu w 2015 roku. – „Z aktualną 
burmistrz, Krystyną Wróbel, zinwen-
taryzowaliśmy dogłębnie sytuację. W 
tym też czasie udało się ukończyć pro-
jekt budowy pompowni i przebudowę 
sieci wodociągowej w ul. Zamkowej.” 
– mówił prezes Zalwowski.

Prezes Zalwowski powiedział także, 
że „z inicjatywy Pani Burmistrz i przy 
aprobacie Rady Miasta dokonano 
rzeczy niecodziennej, tzn. korekty 
wydatków w ramach wieloletniego 
planu modernizacji, w wyniku czego,  
w planie tym pojawiło się miejsce 
na budowę pompowni w rejonie 
wzgórza Klimonta.”

Ostatecznie dzięki temu, że miasto 
wzięło na siebie przebudowę wodo-
ciągu na ul. Lewandowskiej, RPWiK 
uwolniło pieniądze w planie, które 
przeznaczyło na inwestycję w rejonie 
„Klimonta”. W efekcie tej współpracy 
z hydrantu przy kościele i z kranu za-
krystii popłynęła woda.

Hydroforownia na Klimoncie

DZIĘKI POROZUMIENIU POWSTAJE STREFA 
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA ZAMOŚCIU 

Mieszkańcy Zamościa długo musie-
li czekać na pierwsze w tym rejonie 
obiekty służące rekreacji. A to głównie 
dlatego, że miasto nie miało tam wła-
snych gruntów, żeby taką inwestycję 
wykonać. 

Sytuacja uległa zmianie 18 maja 
2018 roku. Burmistrz Krystyna 
Wróbel podpisała umowę z Nad-
leśniczym Stanisławem Jeziorań-
skim z Nadleśnictwa w Katowi-
cach na wydzierżawienie działki  
o powierzchni około 2 tys. m2 za 
kwotę 36 zł rocznie, w celu utwo-
rzenia strefy aktywności ruchowej. 

Dużą zasługę w powodzeniu projek-

tu ma także radny Hubert Handy, któ-
remu od dawna zależało na stworzeniu 
właśnie takiego miejsca dla mieszkań-
ców Zamościa. 

Siłownia pod chmurką, plac zabaw 
dla dzieci i przystań rowerowa powsta-
je na prośbę mieszkańców i dzięki środ-
kom z rezerwy budżetowej. Burmistrz 
Krystyna Wróbel musiała te pieniądze 
uruchomić, ponieważ dziewięcioro 
radnych sprzeciwiło się przeznaczeniu 
na tę inwestycję oszczędności w wy-
sokości 170  000 zł, uzyskanych po 
przetargach na oświetlenie. Burmistrz 
znalazła więc inne źródło finansowania. 
Uruchomiła rezerwę budżetową.

WĘZEŁ DROGOWY „OLSZYCE” – NIEMOŻLIWE STAŁO SIĘ MOŻLIWE
Jeszcze na początku 2015r. wyda-

wało się, że budowa węzła drogowego 
„Olszyce” nie będzie możliwa. Z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Katowicach otrzymali-
śmy pismo, w którym nie było zgody na 
wybudowanie tego układu drogowego. 
Zadzwoniłam więc do centrali GDDKiA 
w Warszawie i umówiłam spotkanie  
z Dyrektorem Generalnym. – wspomina 
burmistrz Krystyna Wróbel. W trakcie 
tej wizyty okazało się, że zasadniczym 
zagadnieniem dla GDDKiA były zjazdy 
z drogi S-1. Wymagane przez nich ron-
da na zjazdach były bardzo kosztowne.

Zaproponowałam wraz z inwe-
storem, aby w pierwszym etapie 
na zjazdach z obu stron wykonać 
skrzyżowania, a później - w za-
leżności od nasilenia ruchu - ron-
da. Propozycja ta została przy-
jęta z aprobatą przez wszystkie 
strony i przygotowania do inwe-
stycji mogły ruszyć. - mówi bur-
mistrz Krystyna Wróbel.

Jak podkreślał Mariusz Piazza - 
przedstawiciel inwestorów prywatnych 
– „Niestety wszystkie prace trzeba 
było rozpocząć od zera, podobnie jak 

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

Musieliśmy na nowo przeprowadzić 
wszelkie uzgodnienia z GDDKiA do-
tyczące budowy nowego węzła dro-
gowego na skrzyżowaniu drogi S1 i 
ul. Zawiszy Czarnego, a następnie go 
zaprojektować. Musieliśmy również 
przeprowadzić uzgodnienia dla zaopa-
trzenia terenu w niezbędne media, co 
wiązało się z uzgodnieniami z wieloma 
instytucjami, firmami i osobami pry-
watnymi.”

W międzyczasie okazało się, że 
Zarząd Powiatu nie chciał podpi-

sać pełnomocnictw. Bez nich in-
westor nie mógł przygotowywać 
dokumentacji. Decyzją burmistrz 
Krystyny Wróbel pełną odpo-
wiedzialność za inwestycję prze-
jęło miasto Lędziny.

Inwestor prywatny tytułem zabez-
pieczenia udzielił gminie gwarancji 
bankowej na 15 mln zł i inwestycja tak 
długo oczekiwana przez mieszkańców 
mogła ruszyć. Obecnie jest na ukoń-
czeniu. Budowa węzła drogowego 
„Olszyce” to efekt współpracy firm 
prywatnych, z samorządem lokalnym  
i Skarbem Państwa. 

LĘDZINY OTRZYMAŁY 2 685 000 ZŁ  
Z METROPOLII – NAJWIĘCEJ W POWIECIE
To efekt dobrej współpracy z gminami 
wchodzącymi w skład podregionu tyskiego 
Metropolii Oprócz Lędzin wchodzą do 
niego: Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, 
Imielin, Kobiór,  Łaziska Górne, Mikołów, 
Wyry oraz Tychy, które są liderem.

Na sesji 16 lutego 2018 r. Zgromadzenie Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zdecydowało o 
wsparciu 99 projektów z metropolitalnego Funduszu 
Solidarności. Do Lędzin – na wsparcie 9 projektów 
trafiło 2,685 mln zł – najwięcej w powiecie. 

Fundusz Solidarności powstał, aby niwelować 
różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin 
i miast, tworzących Metropolię. To program pilo-
tażowy, polegający na udzieleniu dotacji celowej 
na realizację zgłoszonych przez gminy inwestycji. 
Wysokość tego dofinansowania mogła wynieść 
maksymalnie 85 proc. Do dyspozycji każdego  
z pięciu podregionów – w tym tyskiego było 20 mi-
lionów złotych.

Dzięki środkom pozyskanym z Metropolii wykony-
wane są w Lędzinach  następujące inwestycje:

Od 25 lipca w Urzędzie 
Miasta w Lędzinach w kasie 
UM można dokonywać opłat 
kartą płatniczą lub telefo-
nem komórkowym. Od teraz 
mieszkańcy mogą korzystać 
z możliwości bezpłatnego, 
bezgotówkowego płacenia 
za czynności administracyj-
ne. Płatność telefonem bę-

dzie możliwa, jeśli użytkownik 
posiada możliwość płatności 
przez BLIK, która dedyko-
wana jest bankom ING oraz 
PKO BP oraz z poziomu 
aplikacji PeoPay. Lędziny 
uczestniczą w programie 
upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w Jednost-
kach Administracji Publicznej 

adresowanym do wszystkich 
urzędów w Polsce, prowa-
dzonym przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy  
z Krajową Izbą Rozliczeniową 
S.A., która jest koordynato-
rem Programu oraz wspiera 
finansowo jego wdrożenie  
i funkcjonowanie.

PŁATNOŚĆ KARTĄ I TELEFONEM W URZĘDZIE 
MIASTA W LĘDZINACH.

DOBRA WSPÓŁPRACA PRZYNIOSŁA KORZYŚCI MIESZKAŃCOM
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WYBORY 2018
  O B W I E S Z C Z E N I E  

BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY                                                                                                                                                                                                                                        
z dnia 06 września 2018 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/461/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 maja 2018r.                      
w sprawie podziału Miasta Lędziny na stałe obwody głosowania, Burmistrz Miasta Lędziny podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

25 - lecia, Hołdunowska nieparzyste: 41 - 59, 60 - 102, Kraszewskiego, Ławecka, Makuszyńskiego, 

Murckowska, Ogrodowa, Ratusz, Reymonta, Spacerowa, Tyska, Ananasowa, Betonowa, Owocowa, 

Storczyków, Gwarków 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, ul. Hołdunowska 72, Lędziny                                                   

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

2 

30 - lecia, Botaniczna, Dębowa, Kwiatowa, Janiny Lewandowskiej parzyste: 44 - 74, 77 - 95, Palmowa, 

Pogodna, Poziomkowa, Radosna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Wandy, Mickiewicza nieparzyste: 1 - 39, 

Mickiewicza parzyste: 2 - 18, Kordiana, B. Chrobrego 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, ul. Hołdunowska 72, Lędziny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 
Al. Matki Boskiej Różańcowej, Kolonia Piast, Lędzińska nieparzyste: 9 - 65, Pokoju parzyste: 4 - 30, 

Stadionowa, Podmiejska, Ułańska, Miła, Żeromskiego, Kopalniana, Oficerska: 36 - 58 
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, Lędziny 

4 

Gajowa, Hołdunowska nieparzyste: 13a - 35a, parzyste: 38 - 54, Jana Krystiana Ruberga, Ekonomiczna, 

Grunwaldzka, Przodowników, Słowackiego, Traugutta, Mickiewicza nieparzyste: 41 - 69, Mickiewicza 

parzyste: 20 - 28 

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, Lędziny 

5 
Dobra, Działkowców, Aleksandra Fredry, Hołdunowska: 1 - 12, parzyste: 14 - 36, Kilińskiego, Janiny 

Lewandowskiej: 1 - 43, nieparzyste: 45 - 71, Szewczyka, Tyszki, Waryńskiego, Zacisze 
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, Lędziny 

6 

Blych, Gałczyńskiego, Górecka, Jagiellońska, Kasztanowa, Lędzińska parzyste: 182 - 228, 231 - 275, 

Lipuszowa, Karola Miarki, Czesława Miłosza, PCK, Pokoju nieparzyste: 29 - 115, 128 - 174, Henryka 

Sienkiewicza, Trójkątna, Wapienna, Wyspiańskiego, Zabytkowa, 3 Maja, Grodziskowa, Karłowicza, 

Lędzińska parzyste: 90 - 134, 135 - 181, nieparzyste: 183 - 229a, Lompy, Matejki, Olimpijska, 

Plebiscytowa, Porzeczkowa, Wiosenna, Wysoka 

Plac Farski, ul. Lędzińska 88, Lędziny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

7 
Bracka, Głogowa, Harfowa, Irysowa, Korzeniowskiego, Księdza Henryka Głucha, Kś. Pawła Kontnego, 

Kupilasa, Partyzantów, Podgórna, Wygody, Zakole, Zamkowa, Zamoście, Zawiszy Czarnego 

Plac Farski, ul. Lędzińska 88, Lędziny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

8 

Asnyka, Brzechwy, Cała, Fiołkowa, Górnicza, Sobieskiego, Jemiołowa, Kącik, Lędzińska parzyste: 44 - 

78, nieparzyste: 79 - 133, Lipcowa, Łanowa, Łukasińskiego, Małkowiec, Modra, Moniuszki, 

Paderewskiego, Panoramy, Prusa, Reja, Strzyżówka, Szkolna 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, ul. Paderewskiego 5, Lędziny                                                    

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

9 Jana Długosza, Oficerska: 1 - 13, Pokoju parzyste: 50 - 70, Pokoju parzyste: 72 - 106, Rachowy 

Powiatowy Zespół Szkół, ul. Pokoju 4, Lędziny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

10 Gronowa, Leśna, Lipowa, Polna, Poprzeczna 

 ul. Lipowa 61, Lędziny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

11 
Azaliowa, Czapli, Czeremchy, Dzikowa, Folwarczna, Goławiecka, Kopciowicka, Ochocza, Spółdzielcza, 

Ziemowita 
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Goławiecka 36, Lędziny 

 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Katowicach I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Lędziny najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 
Burmistrz Miasta Lędziny 

 
Krystyna Wróbel 
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OBWIESZCZENIE 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Lędzinach 

z dnia 2 października 2018 r. 
 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miasta Lędziny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Lędzinach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady 
Miasta Lędziny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 

 
Okręg wyborczy Nr 1 
 

1. KOZIOL Aleksander Stanisław, lat 35, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. JACHOWICZ Sylwia Ewa, lat 41, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. SIMONICZ Michał Wojciech, lat 37, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW RZ - Lista nr 23  

4. GŁOS Maria, lat 61, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

5. SUSKA ŁUCZAK Jolanta Maria, lat 41, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 2 
 

1. KOSTYRA Tomasz Karol, lat 35, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. MAJER Edyta Maria, lat 46, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. LEMPART Tomasz Maciej, lat 39, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

4. CHROBOK Marek Jan, lat 53, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 3 
 

1. KUC Krystyna Maria, lat 57, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. LABY Piotr Franciszek, lat 44, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. SZOŁTYSEK Leszek Stefan, lat 43, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW RZ - Lista nr 23  

4. NORAS Bogusław Krzysztof, lat 42, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

5. KULA Arkadiusz Ignacy, lat 50, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 4 
 

1. CHMIEL Rajmund Paweł, lat 45, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. BIAŁOŃ Renata Maria, lat 49, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. KOZIOŁEK Urszula Łucja, lat 28, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW RZ - Lista nr 23  

4. HANDY Hubert Janusz, lat 51, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

5. ZMUDA Martyna Jadwiga, lat 29, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 5 
 

1. BHIRA Sylwia Urszula, lat 47, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. WILCZEK Anna, lat 59, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. GRZYB Małgorzata Barbara, lat 51, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW RZ - Lista nr 23  

4. POCZĄTEK Mariusz Wilhelm, lat 40, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

5. WANOT Paweł Piotr, lat 26, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

6. JUROWICZ Henryk Jan, lat 67, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW „PRZYSZŁOŚĆ LĘDZIN” - Lista nr 26  

 
 

 
Okręg wyborczy Nr 6 
 

1. SKRZYPCZAK Tomasz Piotr, lat 56, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. KORBA Marek, lat 56, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. KRACZLA Tomasz Paweł, lat 30, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW RZ - Lista nr 23  

4. STOLECKA Bogumiła Maria, lat 48, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

5. ŻMIJEWSKI Robert, lat 51, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 7 
 

1. NIEMIEC Ewelina Maria, lat 29, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. ZIMNAL Sebastian, lat 28, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. ŚMIETANA Mariusz Robert, lat 33, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

4. SINDER Halina Anna, lat 53, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 8 
 

1. OSTROWSKA Elżbieta, lat 57, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. MUSIK Janusz Roman, lat 59, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. JAROSZ Jacek Lech, lat 59, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

4. STRZELEWSKI Zbigniew, lat 61, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 9 
 

1. URBAŃCZYK Edward Franciszek, lat 59, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. NOWAK Tomasz Bernard, lat 31, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

3. BARTEL Mirosław Stanisław, lat 62, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 10 
 

1. FREITAG Janusz Paweł, lat 43, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. ADAMCZYK Anna Agnieszka, lat 33, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. RUDOL Zdzisław Jerzy, lat 54, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW RZ - Lista nr 23  

4. DZIERŻAK Bogusław Julian, lat 52, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

5. ŁATAŚ Monika Maria, lat 34, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okręg wyborczy Nr 11 
 

1. GADAJ-SPATARO Dorota Barbara, lat 36, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. KUCZEK Łukasz Janusz, lat 36, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. BROMBOSZCZ Mariusz Grzegorz, lat 42, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW RZ - Lista nr 23  

4. BIEWALD Marek Dariusz, lat 47, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

5. GONDZIK Janusz Stefan, lat 57, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 12 
 

1. INGRAM Tadeusz Józef, lat 66, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. KRZEMIEŃ Barbara Elżbieta, lat 39, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. KOWALCZYK Tadeusz, lat 70, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

4. DARÓL Anna Maria, lat 32, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 13 
 

1. LACHOR Wojciech Zbigniew, lat 40, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. BENDEL Gabriela Bronisława, lat 56, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. WYSOCKA Anna Urszula, lat 56, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

4. URBAŃCZYK Maria Anna, lat 23, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 14 
 

1. KRÓL Romana Małgorzata, lat 37, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

2. KOSTECZKO Krzysztof Leszek, lat 31, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW RZ - Lista nr 23  

3. KOLNY Karol Bernard, lat 34, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

4. KONIECZNA Monika Anna, lat 30, zam. Lędziny, 
zgłoszona przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25  

 
Okręg wyborczy Nr 15 
 

1. SIMONICZ Szymon Mateusz, lat 31, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10  

2. SROCZYŃSKI Adam Ludwik, lat 46, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH - Lista nr 22  

3. ROZMYSŁOWSKI Kazimierz Józef, lat 52, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW KRYSTYNY WRÓBEL - Lista nr 24  

4. KWOKA Tomasz Robert, lat 34, zam. Lędziny, 
zgłoszony przez KWW - HENRYK BARCIK - Lista nr 25 

 
Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Lędzinach 

 
 
 

 
Izabela Helena Kołodziej 
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WAKACJE W LĘDZINACH
NIEPODLEGŁOŚCIOWY RAJD RODZINNY I INAUGURACJA ZDROWEGO LATA 2018 W LĘDZINACH

1 lipca 2018 roku w Lędzinach od-
był się Pierwszy Niepodległościowy 
Rajd Rodzinny pod patronatem Burmi-
strza Miasta. Tego dnia na Plac Farski 
zjechały się całe rodziny, by wspólnie 
aktywnie spędzić czas, a przy okazji 
dobrze się bawić podczas wspaniałej 
inicjatywy podjętej przez lędzińskich 
Dzielnicowych: Michała Mamonia  
i Daniela Laszczaka z Komendy Powia-
towej Policji w Bieruniu. Biało-czerwo-
ni rowerzyści ruszyli z Placu Farskiego 
by wspólnie przejechać 15 kilometro-
wy dystans i chociaż pogoda była nie-

pewna, na starcie pojawiło się aż 123 
uczestników rajdu. 

Następnie kolumna rowerzystów 
udała się na ulicę Stadionową, gdzie 
nad odkrytym basenem na wszyst-
kich uczestników czekała dalsza część 
atrakcji. Przy lędzińskiej „Pergoli” 
wszyscy przybyli mogli posłuchać 
prelekcji na temat bezpiecznego wy-
poczynku nad wodą w ramach działań 
ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bez-
pieczeństwo nad wodą”. Odbył się tak-
że pokaz pierwszej pomocy, podczas 
którego chętni mogli pod okiem Ra-

towników WOPR poćwiczyć udzielanie 
pomocy na fantomie. 

Kolejną atrakcją przygotowaną dla 
uczestników rajdu było losowanie na-
gród. Głównymi nagrodami były dwa 
rowery ufundowane przez Urząd Mia-
sta w Lędzinach oraz Ośrodek Rekre-
acyjno-Sportowy „Centrum”. Wśród 
nagród znalazł się także sprzęt AGD, 
asortyment rowerowy, a także elektro-
niczne gadżety. Każdy z uczestników 
otrzymał także pamiątkową, praktycz-
ną lampkę, która przyda się nie tylko 
podczas jazdy na rowerze, ale także bę-
dzie nieocenionym dodatkiem podczas 
pieszych wycieczek. Organizatorzy 
przewidzieli także nagrody specjalne. 
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika 
otrzymał dwuletni Ignacy, nagrodę dla 
najstarszego uczestnika otrzymał Pan 
Florian, zaś nagrodę dla najliczniejszej 
rodziny przypadła 6-osobowej rodzi-
nie Rodzyn. 

Na wszystkich przybyłych nad „Ma-
sełko” czekała także cała masa atrakcji, 
m.in. zabawy z animatorami, ogromny 
dmuchaniec, a także punkty gastrono-
miczne. Wierzymy, że Rodzinny Rajd 
Rowerowy wpisze się na stałe w kalen-
darz lędzińskich imprez.

OŚRODEK REKREACYJNO-SPORTOWY „CENTRUM”

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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26 sierpnia o godzinie 10:30 ze 
starego rynku u skrzyżowania 
ulic Brackiej i Sobieskiego wy-
ruszył korowód na mszę świętą  
w kościele św. Anny w Lędzi-
nach, mszy świętej przewodni-
czył ks. Sławomir Szweter. 

W Korowodzie uczestniczyli m.in. 
starości Barbara Gawliczek oraz 
Krzysztof Kozok, rolnicy, włodarze 
miasta, orkiestra KWK Ziemowit, Ze-
spół Lędzinianie, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy miasta. 

Po uroczystej mszy rolnicy uda-
li się na obiad, podczas którego na 

ręce pani Burmistrz został przekazany 
chleb tradycyjnie upieczony z tego-
rocznych zbiorów. Podczas spotkania 
przy obiedzie odbył się konkurs koron 
przygotowanych przez rolników z Lę-
dzin, Górek i Smardzowic, jury zgod-
nie stwierdziło że wszystkie korony są 
piękne, przyznając trzy pierwsze miej-
sca. Podczas obiadu rolnicy otrzymali 
także pamiątkowe podziękowania za 
całoroczną pracę. 

Od godziny 16:00 na placu Far-
skim rozpoczęła się część artystyczna 
Gminnych Dożynek, którą rozpoczął 
zespół „Lędzinianie”.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
mogli skorzystać z wielu atrakcji, na 
scenie wszystkim przybyłym przy-
grywał zespół Gryfnioki, najmłodsi 
mogli skorzystać z animacji i zajęć ar-
tystycznych, dmuchańca, można tak-
że było przejechać się kolejką górską  
w goglach do wirtualnej rzeczywisto-
ści, a także skorzystać z profilaktyki  
w stoiskach prozdrowotnych. O go-
dzinie 17 ulicą Lędzińską przejechał 
kolorowy korowód traktorów, który 
zatrzymał się w uliczce obok Placu Far-
skiego gdzie można było oglądać trak-
tory ustrojone specjalnie na tę okazję. 
Następnie kolorowe traktory ruszyły  
w honorową rundę wokół Zamościa. 

Gwiazdą tegorocznych Dożynek był 
Remigiusz Rączka, znany z programu 
„Rączka gotuje”, który dla przybyłych 
mieszkańców przygotował trzy potra-
wy. 

W zabawny sposób opowiadając o 
przygotowywanych potrawach łączył 
tradycyjne, śląskie smaki w całkiem 
nowe doznania smakowe. Po ugotowa-
niu każdej z potraw przybyli na dożyn-
ki mogli spróbować gotowego dania. 

Na zakończenie dożynek na scenie 
pojawił się zespół „Znajomi” którzy 
zaprosili mieszkańców do wspólnej za-
bawy.

PIKNIKI I DOŻYNKI W LĘDZINACH
Dożynki na Górkach

16 września 2018 roku odbyły się Dożynki na Górkach. Całość ob-
chodów rozpoczęła się korowodem, który o godzinie 15:00 ruszył 
spod Krzyża wzdłuż ulicy Lipowej. Na „Łące pod Dębem” odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie festynu, po którym wszyscy udali się pod 
budynek, w którym znajduje się siedziba Koła Pszczelarzy. Przed nim 
posadzona została Lipa, na pamiątkę zmiany nazwy ulicy oraz setnej 
rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przed drzewem stanął także 
pamiątkowy obelisk. Podczas uroczystości zostały one poświęco-
ne przez księdza proboszcza Ryszarda Bregułę. Po oficjalnej części 
wszyscy zgromadzeni udali się na dalszą część festynu odbywającą 
się na „Łące pod Dębem”. Tam zgromadzeni mieszkańcy bawili się 
wspólnie wraz z zespołem „Vento”. Na najmłodszych czekały stoiska 
z animacjami, nie zabrakło także dmuchanych zjeżdżalni oraz tram-
poliny. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, rolnikom, którzy zaan-
gażowani byli w organizację tego ważnego dla każdego rolnika dnia.

Piknik Rodzinny przy ul. Murckowskiej
8 września 2018 odbył się Piknik Rodzinny pod Patro-
natem Burmistrza Miasta Lędziny przy ul. Murckowskiej 
który pozwolił rodzinnie spędzić sobotnie popołudnie. 
Organizatorem była Radna Anna Wysocka. Na Piknik 
licznie przybyli mieszkańcy dzielnicy Świniowy i Ratu-
sza. Było mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy.

W programie imprezy znalazło się między innymi:
-Dmuchańce dla dzieci
-Konkursy dla dzieci i rodzin z prezentami od Burmi-

strza Miasta
-Zabawa przy muzyce na żywo do późnych godzin 

wieczornych
-Kiełbaski z grilla i napoje (mała gastronomia)
Oprócz wszystkich atrakcji, najważniejszą sprawą dla 

dzieci było to, że mogły się bawić razem z najbliższymi. 

Komitet Organizacyjny przy pomocy 
Gminy Lędziny w sobotę 8 września 
zorganizował w lędzińskiej dzielnicy 
Smardzowice Dożynkowo-Rodzinny 
Festyn „Przy kapliczce”.

Festyn Dożynkowo - Rodzinny roz-
począł się od korowodu pojazdów 
rolniczych oraz zwierząt. W bryczce 
Pana Józefa gościła Burmistrz Miasta 
Lędziny.

Zabawa na dobre rozpoczęła się po 
przemówieniu oraz rozdzieleniu chleba 
przekazanego na ręce pani burmistrz 
która sprawiedliwie go rozdzieliła mię-
dzy wszystkich zgromadzonych. Pod-
czas rozpoczęcia zostały wypuszczone 
również gołębie, które należały do lo-
kalnych hodowców.

W stworzonym na potrzeby festynu 
parku zabaw dzieci korzystały z dmu-
chanych atrakcji oraz chętnie ustawiały 
się do malowania twarzy. 

Niespodzianką dla najmłodszych 
był pokaz OSP. Nasi strażacy pokazali 
dzieciom jak gasić pożar, podlewając 
przy tym tereny zielone. 

Ogromnym zainteresowaniem za-
równo najmłodszych gości jak i do-
rosłych cieszyła się wystawa ptaków 
ozdobnych i różnych ras królików.

Długo wyczekiwaną atrakcją było 
uczestnictwo w loterii fantowej,  
w której nie było przegranych i każdy 
kto miał los otrzymał nagrodę niespo-
dziankę.

Dorośli kontynuowali biesiadowanie 
przy małej gastronomii gdzie przy mu-
zyce bawiono się do późnych godzin. 
Mieszkańcy Smardzowic pokazali jak 
można się bawić na wzór tradycyjnych 
międzysąsiedzkich spotkań przy „stry-
ce” która była przepyszna - jak wszy-
scy mówili.

Piknik Rodzinny w Goławcu
30 września 2018 roku odbył się piknik rodzinny na 

Goławcu. Już po raz czwarty mieszkańcy spotkali się, 
aby wspólnie, w rodzinnej atmosferze spędzić popo-
łudnie. Podczas pikniku na scenie zaprezentowali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach, któ-
rzy przygotowali z tej okazji wiele różnorodnych wy-
stępów taneczno-wokalnych. 

Swoim występem, to rodzinne popołudnie uświetnili 
także uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzi-
nach oraz Bettina Krzykawska. Odbyły się także kon-
kursy, w których mogliśmy zobaczyć jak mieszkańcy 
Goławca radzą sobie z Językiem Śląskim. Dla dzieci 
przygotowane były konkursy sprawnościowe.

FESTYN DOŻYNKOWO RODZINNY - SMARDZOWICE 2018

Piknik Rodzinny na  
Centrum
1 września piknik rodzinny dla miesz-
kańców zorganizowała przewodniczą-
ca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska. 
Jak co roku pomiędzy osiedlami w sa-
mym centrum lędzin mieszkańcy mogli 
spotkać się by razem spędzić to so-
botnie popołudnie. Było to wspaniałe 
spotkanie a dla dzieci, z racji zbliżającej 
się szkoły piknik stał się pożegnaniem 
długiego i ciepłego lata. 

Piknik rodzinny na „Wałach”

Radny Karol Kolny w tym roku festyn na „Wałach” zor-
ganizował 25 sierpnia. Jak co roku imprezie towarzyszyły 
animacje dla dzieci, podczas których odbyło się wiele kon-
kurencji, nie tylko dla najmłodszych ale także dla osób do-
rosłych, które z całymi rodzinami przybyły na imprezę. Dla 
najmłodszych zostały także przygotowane dmuchańce oraz 
gry plenerowe. Nie zabrakło także punktów gastronomicz-
nych, przy których każdy mógł się posilić. Całej imprezie 
towarzyszył DJ, który zadbał o nagłośnienie całego spo-
tkania oraz zabawy tanecznej, która rozpoczęła się o 2000
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WIECHA POWIESZONA, CZYLI BUDOWA 
NA OLSZYCACH IDZIE ZGODNIE Z PLANEM

Zawieszenie wiechy, to Polska tradycja 
budowlana, polegająca na zawieszeniu 
przystrojonego kolorowymi wstążka-
mi wieńca na górnej części budynku.  
Wiechę wywiesza się na znak zakoń-
czenia ważnego etapu budowy stąd 

też, na Budowie Węzła Komunikacyj-
nego na Olszycach zawisła wiecha.
Podczas uroczystości uczestniczyli: 
Mieszkańcy, Władze miasta, Radni, 
przedstawiciele firmy budowlanej i in-
westycyjnej oraz pracownicy.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 
W RAMACH XVIII OBCHODÓW ŚWIATOWEGO 
DNIA FAS W POLSCE PN.: „FAS WŚRÓD 
INNYCH ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

Naukowcy, lekarze, terapeuci, pra-
cownicy socjalni zjechali się 10 wrze-
śnia do Lędzin na konferencję doty-
czącą skutków picia alkoholu w trakcie 
ciąży, która odbyła się w jednej z sal 
Restauracji Pinocy. To właśnie w Lę-
dzinach funkcjonuje Fundacja FAStry-
ga, wspierająca dzieci oraz dorosłych 
dotkniętych płodowym zespołem alko-
holowym.

Eksperci wskazywali, że mimo 
szeroko zakrojonych kampanii spo-
łecznych, problem wciąż jest bardzo 
poważny. Małgorzata Klecka, pre-
zes Fundacji FAStryga wskazała, że  
w naszej części Europy wciąż mnóstwo 
problemów załatwianych jest alkoho-
lem. „Nauczyliśmy się regulować swój 
własny organizm przy pomocy alkoho-
lu; niestety nawet w ciąży - nie zdając 
sobie sprawy, jak niszczące skutki na 
rozwój przyszłego dziecka ma etanol” 
- zaznaczała prezes.

Iwona Palicka, neuropsycholog  
z Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka 
w Poznaniu uważa, że problem spo-
łecznie wciąż jest znaczący. Istnieje 

bowiem grupa osób, które świadomie 
całkowicie eliminują alkohol podczas 
ciąży. Inni jednak lekceważą zagroże-
nie, mówiąc, że przecież „piwko czy 
lampka wina nie zaszkodzi”. - Niegdyś 
sądzono, że alkohol w małych dawkach 
nie szkodzi płodowi. Obecnie wie-
my jednoznacznie, że alkohol w ciąży 
szkodzi. W każdej ilości i na różnych 
etapach ciąży, powodując różnego ro-

dzaju zaburzenia - podsumował profe-
sor Robert Śmigiel, kierownik Katedry 
Pediatrii i Chorób Rzadkich Uniwersy-
tetu Medycznego we Wrocławiu.

Konferencję z udziałem ponad stu 
uczestników otworzyli obecni na wy-
darzeniu burmistrz Krystyna Wróbel  
i senator RP Czesław Ryszka.

ŻEROMSKI NA PLACU FARSKIM

GOŚCINNI SZACHIŚCI

Lędziny po raz kolejny zaangażo-
wały się w inicjatywę pod hasłem Na-
rodowe Czytanie. W sobotę (8 wrze-
śnia) na Placu Farskim - podobnie jak  
w całej Polsce - pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przygotowali tekst 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. 
W akcji brali udział przedstawiciele 

różnych lędzińskich instytucji, którzy  
czytali fragmenty powieści z 1924 roku. 
Akcja pod patronatem Prezydenta RP 
ma przyciągać do czytania książek  
i jest organizowana jest od 2012 roku. 
W tym roku pobito rekord. Narodowe 
Czytanie odbyło się w 2955 miejscach.

Już po raz osiemnasty lędzińscy sza-
chiści spotkali się z kolegami z drużyny 
Schachklub Altrip – by stoczyć pol-
sko-niemiecki pojedynek. Tym razem 
niemieccy zawodnicy mogli chwalić 
tradycyjną polską gościnność; również 
dlatego że ci… pokonali drużynę go-
spodarzy.

Tradycyjny, polsko-niemiecki mecz 
odbył się w sobotę, 21 lipca. Dzień 
później na Placu Farskim miały miej-
sce Międzynarodowe Drużynowe Mi-
strzostwa Lędzin w szachach błyska-
wicznych. W zawodach udział wzięło 
aż pięć drużyn z Lędzin (dwie z KSz 
Górnik Lędziny i trzy z MOK Lędzi-
ny), nadto dwie z Altrip i po jednej  
z Podlesia, Bierunia, Mysłowic, Tychów 
i Zabrzegu. Po jedenastu podwójnych, 
pięciominutowych rundach najlepsi 
okazali się szachiści z Podlesia przed 
drużynami z Altrip i z Lędzin.

– To było świetne wydarzenie, go-
ścinni ludzie, silni zawodnicy, dużo do-
brej zabawy, perfekcyjna organizacja. 
Wynik nie jest aż tak ważny. Cieszy, 
że nikt z naszej drużyny nie przegrał 
w sobotę na szachownicy swojego me-
czu, ale dla mnie – i myślę, że również 
dla całej drużyny – o wiele ważniejsze 
jest zawiązywanie znajomości z przy-
jacielskimi ludźmi z Polski. Dziękujemy 
za wszystko – komentował Maximilian 
Meinhardt.

– Oczywiście, przyjechaliśmy tu  
i chcieliśmy wygrać, ale przede 
wszystkim spędzić mile czas, spotkać 
przyjaciół. Tak, myślę, że to jest o wiele 
ważniejsze. Czekamy na kolejną wizytę 
Polaków. Liczę na to, że nawiążemy do 
czasów, kiedy składy obu ekip liczyły 
po czternastu szachistów – dodał Do-
minique Sattel.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LĘDZINACH W RAMACH 
REALIZACJI ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY 
POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI.

W dniu 31.07.2018 r. w Urzędzie Miasta Lędziny odbyło 
się uroczyste przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Lędzinach zestawu do ratownictwa technicznego niezbęd-
nego do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu zda-
rzenia, w skład którego wchodzą: defibrylator AED Samari-
tan PAD 500P, Poduszki wysokociśnieniowe VETTER, oraz 
zestaw do wywarzania drzwi i cięcia pedałów HOLMOTRO.

 
Zakupu sprzętu dokonano ze środków pozyskanych  

w ramach dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, któ-
rego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w związ-
ku z realizacją zadań w zakresie Programu I, Priorytetu 
IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 
realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych 
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwida-
cją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, 
w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpo-
średnio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 
Miasto na ten cel otrzymało dotacje w wysokości  

33 144,41 zł, co stanowi 99% wartości zakupionego sprzę-
tu, a do zakupu dołożyło tylko 1% wartości sprzętu.

79. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
W piątek 31 sierpnia br. w Lę-

dzinach upamiętniono 79 roczni-
cę wybuchu II wojny światowej. 

Przedstawiciele Urzędu Mia-
sta - Burmistrz Krystyna Wróbel, 
Główny Specjalista ds. Wojsko-
wych, Zarządzania Kryzysowego 
i Obrony Cywilnej Urszula Po-
mietło – Rudol wraz z pracow-
nikami Straży Miejskiej i Urzędu 
Miasta złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod Pomnikiem Wete-
ranów Powstań Śląskich oraz 

przy obelisku Ufundowanym 
Ku Czci Pomordowanych Więź-
niów Obozu Koncentracyjnego  
w Oświęcimiu – Filia Lędziny.

Dodatkowo przedstawiciel 
Urzędu Miasta złożył na cmen-
tarzu Parafialnym Parafii pw. Św. 
Anny w Lędzinach symbolicz-
ną wiązankę kwiatów i zapalił 
znicze na zbiorowym Grobie 
Wojennym Żołnierzy Poległych  
w Czasie I Wojny Światowej i na 
grobie Ks. Pawła Kontnego.

FESTYN KARTOFLANY
26 września 2018 r. w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach odbył się festyn Kartoflany 
Przy wspaniałej choć jesiennej już pogodzie przedszkolaki 
mogły skorzystać z atrakcji jakie były dla nich w tym dniu 

przygotowane. Nie zabrakło wspólnych zabaw m.in. Robie-
nie Korali kartoflanych, i ludzików z ziemniaków. W konku-
rencjach brali udział również rodzice z dziećmi, którzy za 
zaangażowanie otrzymali różnorodne nagrody. 

29 września na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 odbył się Festyn In-
tegracyjny. Licznie przybyli rodzice  
i mieszkańcy miasta mogli zobaczyć na 
plenerowej scenie występy muzycz-
ne, taneczne artystyczne lokalnych 
uczniów. Chętni mogli wziąć udział  

w turnieju szachowym; rywalizacji 
sportowej a najmłodsi mieli do dys-
pozycji dmuchane zjeżdżalnie. Nie 
zabrakło również atrakcji kulinarnych: 
zarówno tych grillowanych, jak i słod-
kości - ciast, ciasteczek, waty cukro-
wej.

FESTYN INTEGRACYJNY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W LĘDZINACH

EKSTREMALNIE NA ZALEWIE
Zalew - niegdysiejsze lędzińskie 
kąpielisko - stał się areną zma-
gań biegowych. 29 września na 
starcie Ekstremalnego Biegu 
Godzinnego stanęło 34 zawod-
ników.

Biegacze przybyli na start wyścigu  
z wielu okolicznych miejscowości. 
Sama rywalizacja miała dość nietypo-
wy przebieg. Uczestnicy biegali przez 
godzinę a najlepszym okazał się ten, 
kto w tym czasie pokonał najdłuższy 
dystans. Triumfator, Jarosław Prokop 
z Rudy Śląskiej, kilometrową pętlę po-
prowadzoną wokół niecki i na koronie 
Zalewu zdołał pokonać w regulamino-
wym czasie czternaście razy.

- Lubię biegi terenowe, często star-
tuję w triathlonach, które są jeszcze 
bardziej ekstremalne. Trasa trudna, 
selektywna i interwałowa: góra-dół, 
góra-dół, piach, podbiegi, było bardzo 
fajnie - ocenił zwycięzca.

Wśród kobiet, z wynikiem trzynastu 
kilometrów, najlepsza okazała się Ju-
styna Adamus-Kowalska, reprezentu-

jąca LKS Imielin. - Fajny kontakt z ry-
walami i przyjaciółmi z tras biegowych. 
Cały czas się mijaliśmy, krótka pętla, 
ciekawa, wesoła formuła, taka towa-
rzyska; miła atmosfera, no i pogoda też 
dopisała, bo 12 stopni to akurat na bie-
ganie - komentowała najlepsza z pań.

Najlepszym trójkom mężczyzn i ko-
biet burmistrz Krystyna Wróbel wrę-
czyła puchary. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale. Wśród 
zawodników rozlosowano także pięć 
książek o tematyce biegowej. - W ze-
szłym roku uczestniczyłem w podob-

nych zawodach na koszalińskich wy-
dmach, gdzie połowa trasy przebiegała 
po piasku. Bardzo mi się tam podobało 
i pomyślałem, by taki bieg zorganizo-
wać również w Lędzinach. Kilometro-
wy odcinek udało mi się wyznaczyć 
biegając z aplikacją Endomondo. Prze-
wyższenia mają tutaj około sześciu me-
trów - komentował kulisy biegu jego 
inicjator i główny organizator - Piotr 
Palej. Współorganizatorami imprezy 
byli klub UKS Orka Lędziny oraz ORS 
Centrum.

DRZEWA NA SETNĄ ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

29 września i 2 października na terenie gminy Lędziny miała miejsce inicjatywa 
związana z symbolicznym nasadzeniem drzew w gminach i powiatach Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, celem uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W sumie w czterech szkołach zasadzono różnego rodzaju 
drzewka. 

IV POWIATOWA OLIMPIADA SPORTOWA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

30.08.2018r. odbyła się IV Po-
wiatowa Olimpiada Sportowa 
Placówek Wsparcia Dzienne-
go. Tegorocznym gospodarzem 
było miasto Bojszowy. 
Zawody odbyły się na tere-
nach sportowych przy Gminnej 
Szkole Podstawowej w Świer-
czyńcu.

Wśród konkurencji, w jakich 
współzawodniczyły świetlice – 
Świetlica Wsparcia Dziennego 
z Bierunia, Świetlica Wsparcia 
Dziennego z Bojszów, Świetlica 

Socjoterapeutyczna z Imielina 
i Świetlica Socjoterapeutyczna  
z Lędzin, znalazły się konkuren-
cje drużynowe (m.in. mini piłka 
nożna i występ cheerleaderek) 
oraz indywidualne (skakanka, 
skok z miejsca na odległość, 
policyjny tor przeszkód).

Pogoda i humory dopisywały. 
Nie zabrakło atrakcji takich jak 
dmuchany zamek i malowanie 
twarzy.

15 września swój sezon zakończyli wędkarze. Klub Olszyce Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Lędzinach zorganizował zawody rodzinne pod nazwą „Za-
kończenie Lata”. Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wędkarstwa jako 
dziedziny sportowej wśród społeczności lokalnej. Połowy były udane, dziękuje-
my za profesjonalną organizację wydarzenia

SPOTKANIE KLUBU WĘDKARSKIEGO OLSZYCE
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Wydarzenia w Lędzinach.  

Burmistrz Miasta ZAPRASZA 

L.P NAZWA WYDARZENIA DATA 
MIEJSCE 

CENA 

1 XI Przegląd Twórczości 
Chrześcijańskiej „Razem” 

 

Przegląd będzie miał miejsce 
w dniu 11.10.2018 r. w sali 
widowiskowej „Piast” 
w Lędzinach. Uroczysta gala 
odbędzie się 18 października 2018 
r. o godzinie 17.30. 

Wstęp wolny 

2 
19 Jesień Organowa w Powiecie 
Bieruńsko-Lędzińskim 
 

Od 9 września do 28 października 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim 
odbywać się będzie 19 Festiwal 
Jesień Organowa 

Wstęp wolny 

3 
Turniej Siatkówki Mężczyzn o 
Puchar Burmistrza Miasta 
Lędziny  

Stowarzyszenie Lędziny Centrum 
wraz z drużyną siatkarską KS 
Volley Lędziny Centrum 
zapraszają do kibicowania w 
meczu który odbędzie się 13 
października w ORS Centrum. 
Rozpoczęcie od godziny 8:00. 

Wstęp Wolny 

4  

Wyjazd na koncert z okazji 40 
rocznicy pontyfikatu Jana 
Pawła II 

 

14 października zapraszamy 
na wyjazd na koncert 
w wykonaniu Polskiej Orkiestry 
Muzyki Filmowej z okazji 40 
rocznicy pontyfikatu Jana Pawła 
II. Koncert odbędzie się 
w Wadowicach na placu 
przed Bazyliką Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny. Zapisy 
w sekretariacie MOK – tel. 32 326 
78 33 

Cena 25 zł 

5 
Inauguracja Roku 
Akademickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
 

 
Inauguracja Roku Akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
odbędzie się 8 października 
o godzinie 16.30 w sali 
audiowizualnej na Placu Farskim. 

 

6 
X Międzyszkolny Turniej 
Ekologiczny 
 

Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej „Partner” 
w Lędzinach zapraszają do udziału 
w X Międzyszkolnym Turnieju 
Ekologicznym, który odbędzie się 
23 października 2018 r. o godzinie 
9.00. szczegóły 
www.mokledziny.pl 

 

7 
Konkurs recytatorski „Z gwarą 
na Ty” 
   

 Miejski Ośrodek Kultury 
w Lędzinach zaprasza uczniów 
do udziału w konkursie 
recytatorskim „Z gwarą na Ty”. 
Konkurs odbędzie się w dniu 
15.10.2018 r. Zgłoszenia 
przyjmujemy  10 października. 
Szczegóły www.mokledziny.pl 

 

8 
Nauka Tańca towarzyskiego od 
podstaw 

Zajęcia trwają od 28 wrześnie, 
szczegóły na 
http://www.centrumledziny.pl 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W LĘDZINACH
We wrześniu w gminie Lędziny, odbył się cykl spo-
tkań informacyjnych dla mieszkańców  z udziałem 
ekspertów, którzy przedstawili założenia rządowego 
programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania, 
był również czas na dyskusję podczas której miesz-
kańcy mogli uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania związane z programem rządo-
wym.  

W pierwszej części spotkań szczegółowo przedsta-
wiono obecny stan zaawansowania prac nad realizacją 
„gminnego” Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 
lata 2018 – 2020. Przedstawiono również plany realizacji 
na lata przyszłe. Obecnie oczekujemy na decyzję Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach o przyznaniu Gminie Lędziny do-
finasowania do wymiany 150 kotłów węglowych w roku 
2018. 

Druga część spotkań poświęcona była rządowemu 
programowi „CZYSTE POWIETRZE”. Jest to program 
kompleksowy, którego celem jest zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program skupia się na kompleksowej termomoderni-
zacji budynków jednorodzinnych w zakresie docieplenia 

ścian zewnętrznych , wymianie stolarki okiennej i drzwio-
wej, docieplenia stropów itp. oraz wymianie starych pie-
ców węglowych i kotłów na paliwo stałe. Działania te nie 
tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwięk-
szą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posia-
dających zgodę na rozpoczęcie budowy  budynku jed-
norodzinnego.

Wnioski w ramach programu „CZYSTE POWIE-
TRZE” należy składać w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 800 
do 30 czerwca 2027 r. do godz. 2400.

Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowi-
ce, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 730 do 1530.
Konsultacje telefoniczne pod numerem infolinii -  
32 60 32 252

Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków 
pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 
40-035 Katowice.

SKŁADNIKI / 4 PORCJE
- 500 g mielonego mięsa indyka*
- 1 mała czerstwa bułka (np. kajzerka)
- 1 cebula
- 2 łyżki posiekanego koperku
- 1 jajko
- 400 ml wody lub bulionu
- 1 marchewka
- szczypta kurkumy w proszku
- 1 łyżeczka masła
- oraz: mąka pszenna, mąka ziemnia-
czana, 
   olej roślinny, mleko lub woda

PRZYGOTOWANIE
Bułkę zalać mlekiem lub wodą, 
odstawić do namoczenia na około 
5 - 10 minut. Odcisnąć. 
Do miski włożyć zmielone mięso, 
startą na tarce cebulę, 1 łyżkę ko-
perku, łyżeczkę soli, i 1/2 łyżeczki 
pieprzu oraz odciśniętą bułkę. Jeśli 
mielimy mięso w domu, od razu 
możemy też zmielić cebulę oraz 
namoczoną bułkę. 
Wszystko dobrze wyrobić dłonią, 
pod koniec dodając jajko. Na-
stępnie uformować niewielkie 
kulki, obtoczyć je w mące i krótko 
obsmażyć na oleju na lekko złoty 
kolor.
W garnku zagotować wodę lub 
bulion z dodatkiem obranej i 
startej marchewki, kurkumy oraz 
masła. Doprawić solą i pieprzem. 
Do gotującego się wywaru włożyć 
podsmażone kulki. Zmniejszyć 
ogień i gotować przez ok. 20 mi-

nut pod lekko uchyloną pokrywą, 
w międzyczasie 2 - 3 razy delikat-
nie obrócić pulpeciki.
Pod koniec gotowania zagęsz-
czamy sos mąką pszenną i ziem-
niaczaną (po ok. 1 łyżeczce), 
którą przesiewamy przez sitko, 
bezpośrednio do wywaru. Całość 
pogotować chwilę bez przykrycia 
aż nieco zgęstnieje. Pod koniec 
dodać pozostałą łyżkę posiekane-
go koperku.
PROPOZYCJA PODANIA
ziemniaki lub kasza
sałata z koperkiem i śmietaną 
18% (posiekana sałata, pół ły-
żeczki koperku, łyżka posiekane-
go szczypiorku, 200 g śmietany, 
szczypta soli)
WSKAZÓWKI
* np. zmielonego w domu filetu 
lub udźca, może też być gotowe 
mielone mięso indyka


