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tyle wynosi pula
dla naszego
podokręgu
w budżecie
obywatelskim
województwa
śląskiego

FINANSE

Powiat
z tarczą

POD NADZOREM

15 mln zł otrzymał w kwietniu
powiat bieruńsko-lędziński i tworzące
go miejscowości w ramach dwóch
rządowych funduszy.

Dzięki środkom z rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg zostanie wyremontowana,
m.in. ul. Wyzwolenia w Imielinie.
REKLAMA
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CZYSZCZENIE
DYWANÓW SATERNUS
I TAPICERKI gwiazda
MEBLOWEJ

fitness
tel: 517 230 853 z Lędzin
str. 9
Bez przemaczania

Regionalna
Izba Obrachunkowa
ułoży budżet dla Lędzin

str. 4
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KUPIĘ KAŻDE MIESZKANIE
Gotówka nawet tego samego dnia!

Z dowolnym problemem prawnym.
Bez prowizji. Bez pośredników.
Spłacę zadłużenie. Do remontu.
100% bezpieczeństwa i dyskrecji.
Bezpłatna wycena nieruchomości.

Posiadam inne mieszkania na zamianę.

Załatwię wszystkie formalności.
Mieszkanie może być z lokatorami.

ZADZWOŃ!

508 98 73 78
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Rząd sypn
W listopadzie napisaliśmy krytyczny artykuł o tym, że powiat
bieruńsko-lędziński nie dostał ani grosza z drugiej transzy
rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podobno gazeta
trafiła na biurko samego premiera i wywołała sporo zamieszania.
Bez względu na to, czy nasza publikacja miała jakiś wpływ
najważniejsze jest, że w trzecim podejściu FIL, w kategorii
śląskich powiatów bieruńsko-lędziński dostał najwięcej.

P

rzypomnijmy, że pierwsza pula rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została uruchomiona w lipcu
ubiegłego roku. Pieniądze, w sumie 6 mld zł,
podzielono między wszystkie samorządy
według specjalnego algorytmu. Druga transza był uznaniowa. Rząd dał komu chciał.

Jedni się cieszyli, inni - delikatnie mówiąc czuli niedosyt. W tej grupie znalazł się powiat bieruńsko-lędziński, który nie dostał
nic. Oczywiście, nie oznacza to, że tworzące go miejscowości nie otrzymały wsparcia.
Bieruń ucieszył się z dotacji na budowę centrów przesiadkowych oraz remont ulicy Wę-
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Energia za darmo
dla domu i firmy
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Na jakie inwestycje otrzymał pieniądze powiat bieruńsko-lędziński?

3 mln zł - przebudowa ulicy

5,0

Osada w Chełmie Śląskim (droga
powiatowa 5924S).
Nawierzchnia zostanie wykonana
w technologii „cichych asfaltów”, z dodatkiem gumy. Nie zmienia to trwałości,
a pozwala obniżyć poziom hałasu o około 6-8 decybeli.

2,5 mln zł - przebudowa

ul. Satelickiej w Imielinie (droga
powiatowa 5916S).
Z tej inwestycji na pewno ucieszą się miłośnicy dwóch kółek. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Zbudowane zostaną przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe.

1,15 mln zł - budowa

parkingu przy Powiatowym
Zespole Szkół w Lędzinach.
Powstaną miejsca postojowe, ogrodzenie, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej
i wodociągowej oraz monitoring. Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

Dofinansowanie (w milionach złotych) dla powiatów województwa
śląskiego w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Powiaty nie wymienione w tabeli nie otrzymały nic.

3,0

3,0
1,95

• Pomoc w złożeniu wniosku dla małych i średnich
przedsiębiorców do NFOŚiGW w uzyskaniu
dofinansowania w postaci pożyczki lub dotacji.

Bieruń | Imielin | Lędziny | Bojszowy | Chełm Śląski

W RANKINGU POWIATÓW,
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI
DOSTAŁ NAJWIĘCEJ.

glowej. Bojszowom rząd dołożył do budowy
nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Chełm Śląski dzięki FIL wymieni stare
oświetlenie miejskie na nowoczesne lampy
ledowe. Z kolei Lędziny dostały pieniądze na
wodny plac zabaw. Mimo tego, mieszkańcy
poczuli się rozczarowani, ponieważ pominięto powiat, który realizuje wiele ważnych,
ponadlokalnych zadań, służących wszystkim gminom. Napisaliśmy o tym artykuł.
Wspomnieliśmy też, że pominięcie powiatu bieruńsko-lędzińskiego ma też znaczenie symboliczne, ponieważ premier Mateusz
Morawiecki otrzymał tutaj świetny wynik
w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.
Podobno, ta publikacja była szeroko komentowana nawet na najwyższych szczeblach
władzy. Być może był to jeden z powodów,
dla których po trzecim rozdaniu FIL nasz
powiat nie może narzekać, a wręcz powinien być dumny. Na początku tego miesiąca Urząd Wojewódzki w Katowicach opublikował listę pozytywnie rozpatrzonych wnio-

3,55

• Pomoc w złożeniu wniosku dla osób fizycznych
w ramach programu „Mój prąd”.

sków. W sumie na całe województwo przypadło 192 mln zł.

1,08 1,0
bieruńsko- wodzisławski raciborski
lędziński
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NIE TYLKO POWIAT

3,15 mln zł otrzymały

Lędziny na rozbudowę Szkoły
Podstawowej Nr 2.
Inwestycja obejmie wykonanie łącznika między dwoma wolnostojącymi
budynków szkoły. Do łącznika zostanie dobudowane nowe sześciooddziałowe przedszkole, duża kuchnia i stołówka.

1,6 mln zł dostał Chełm Śląski

na rozbudowę ul. Orkana.
Inwestycja obejmie odcinek między
skrzyżowaniami z ul. Wiosenną oraz
ul. Kolberga - w sumie 607 metrów.
Droga zostanie poszerzona. Pojawi się
też nowa nawierzchnia i kanalizacja
deszczowa.

SP nr 2 w Lędzinach

Pieniądze na drogi

F

undusz Inwestycji Lokalnych nie jest jedynym narzędziem finansowym, którym rząd chce stymulować rozwój gospodarczy
samorządów. Gminy mogą też liczyć na pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach tego mechanizmu, w drugiej połowie kwietnia podzielono kolejne pieniądze. Województwo śląskie otrzymało w sumie 149 mln zł, na 95 inwestycji drogowych.
Kilka z nich zostanie zrealizowanych w naszym powiecie.

1,6 mln zł otrzymał powiat bieruńsko-lędziński na przebudowę
i rozbudowę drogi powiatowej w Bojszowach.
Przy ulicy Ruchu Oporu powstanie ścieżka rowerowa.

1,14 mln zł dostał Bieruń na przebudowę i budowę ul. Mieszka I.

MARCIN MAJER radny powiatowy
Poprzednie rozdanie ,, tarczy dla samorządu” było
bardzo krzywdzące dla naszego powiatu, który nie
otrzymał żadnych pieniędzy. Dlatego podczas sesji rady
powiatu głośno manifestowałem niepokój związany
z takim sposobem rozdziału środków i zaapelowałem
do radnych Prawa i Sprawiedliwości o próbę
interwencji. Początkowo moja wypowiedź spotkała się
z oburzeniem, natomiast dziś możemy cieszyć się
z ponad 6 mln złotych na bardzo ważne inwestycje
w Chełmie Śląski, Imielinie, a także tę najważniejszą
dla uczniów i mieszkańców osiedla Ziemowit,
czyli parking przy Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach, który zgodnie z zasadą przyznawanych
środków ma powstać jeszcze w tym roku. Sukces
jest tym większy, ponieważ wszystkie trzy zgłoszone
przez Zarząd inwestycję dostały maksymalne 100%
dofinansowanie. Podziękowania należą się wszystkim,
którzy dołożyli swoją cegiełkę do sukcesu jakim
niewątpliwie jest pozyskanie takich środków.

REKLAMA

Kto ma w głowie olej
ten idzie na kolej!

Technikum Kolejowe w Tychach

ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022
Droga ta stanowi bezpośrednie połączenie z wyremontowanym w 2020 roku - przy udziale
środków z Funduszu Dróg Samorządowych - odcinkiem ulicy Granitowej. Planuje się zachowanie jednorodności sieci drogowej poprzez wymianę nawierzchni, rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, a także budowę chodników i miejsc parkingowych w pasie drogowym.

939 tys. zł wyniesie dotacja dla Imielina na modernizację ul. Wyzwolenia
(od Kopca do ul. Satelickiej).
Zostanie wymieniona nawierzchnia. Powstanie kanalizacja deszczowa oraz chodnik.

Kształcimy w najbardziej poszukiwanych zawodach:
n technik elektroenergetyk transportu szynowego,
n technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
n technik budownictwa kolejowego
n technik transportu kolejowego.
Współpracujemy z wiodącymi
firmami kolejowymi oraz uczelniami.
Pracodawcy zapewniają uczniom stypendia
i pracę w największych firmach kolejowych.
Czekamy na Wasze wnioski
o przyjęcie do Szkoły od 17 maja 2021 r.
w systemie Vulcan,
jak również pod adresem mailowym:
szkola@edukacja.tychy.pl.
Znajdziecie nas na FB,
stronie internetowej: szkoly-kolejowe.pl
oraz wyszukując w Vulcanie.

Technikum Kolejowe Tychy
kształci przyszłe szychy!
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Karnawału w RIO nie będzie

Lędziny i Goleniów są jedynymi gminami w Polsce, dla których tegoroczny budżet uchwali Regionalna Izba
Obrachunkowa. Kryzys władzy samorządowej sięgnął punktu krytycznego. Jedynym wyjściem w tej sytuacji
wydaje się być ogłoszenie referendum w sprawie odwołania Krystyny Wróbel, burmistrz Lędzin.

W

tym roku z powodu pandemii gminy i tak dostały dwa miesiące więcej na
przyjęcie uchwał budżetowych. Ostateczny termin upływał 31 marca. Mimo tego Lędziny nie zdążyły, a to oznacza ustanowienie nadzoru finansowego
nad gminą. Budżet do końca kwietnia
przygotuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Takiego obrotu sprawy można się
było spodziewać. Oczywiście, burmistrz
Krystyna Wróbel zrzuca odpowiedzialność na opozycyjnych radnych, którzy na kolejnych sesjach konsekwentnie nie podnosili ręki za jej planami finansowymi.

Problem w tym, że
nawet RIO negatywnie
zaopiniowała budżet
przygotowany przez
władze Lędzin.
W ostatnich latach rzadko to się
zdarzało. Władze samorządowe zaczynają sobie zdawać sprawę, że pieniądze publiczne to nie są żarty. W dodatku po bankructwie gminy Ostrowice, rząd wzmocnił kontrolę nad finanREKLAMA

sami samorządów, ponieważ koszty takiego krachu spadają na Skarb Państwa. Przypomnijmy, że ta niewielka
miejscowość w zachodniopomorskim
zadłużyła się do tego stopnia, że straciła płynność finansową i przestała regulować zobowiązania. W konsekwencji, od stycznia 2019 Ostrowice zniknęły z mapy administracyjnej naszego
kraju. Państwo przejęło długi, a gminę podzielono między sąsiednie Drawsko Pomorskie i Złocieniec. Przed sądem wciąż się toczy proces byłego wójta i skarbniczki, oskarżonych o nadużycia i przekroczenie uprawnień. Zapewne zapadną wyroki skazujące, ale
dla mieszkańców dawnych Ostrowic
to słaba pociecha, bo - śledząc lokalne portale - czują się teraz obywatelami drugiej kategorii.

W Lędzinach powtórki
z tej sytuacji raczej nie
będzie, bo większość
radnych nie uległa
presji, choć miejska
propaganda od kilku
miesięcy szczuje na nich
mieszkańców.

Z uwagi na utrzymującą
się trudną sytuację finansową
Gminy zmuszeni jesteśmy
poprosić o Państwa pomoc
w zakupie środków czystości
i higienicznych dla dzieci
naszego przedszkola
(mydło, ręczniki papierowe,
chusteczki). Proponowana
składka to 10 zł. Prosimy
o przelanie w miarę możliwości
do skarbnika grupy w terminie
do 20 marca 2021r.
Dziękujemy za Państwa
zrozumienie i wszelaką
pomoc. Rada Rodziców.

W Lędzinach nie ma pieniędzy na środki czystości w przedszkolach (rodzice dostają takie sms-y), ale nie brakuje na pluszowe maskotki z okazji 30-lecia samorządu. 800 słoników kosztowało prawie 11 tys. zł. Pomijamy
już kwestię estetyki tych maskotek. Nad gustami (albo ich brakiem) się przecież nie dyskutuje. Nie da się jednak przejść obojętnie obok poważnego, merytorycznego błędu. Gmina Lędziny nie powstała w prima aprilis
1 kwietnia - jak informuje słonik. Samorządność lokalna zaczęła się dla nas 2 kwietnia.
Jak podkreślają na swoim facebookowym profilu „Wspólnie dla Lędzin”, nie
poparli polityki finansowej burmistrz

Wróbel, bo nie chcieli przykładać ręki
do upadku rodzinnego miasta. W grudniowym orzeczeniu RIO wykazano
błędy, uchybienia i pomyłki w propozycji budżetu na 2021 rok. Upraszczając urzędowy język, chodzi o to, że miejskie finanse się nie spinają, a prognozy
wpływów są patykiem na wodzie pisane.
Powoduje to, że rośnie deficyt, a władze
miasta nie widząc innego wyjścia chcą
zasypać finansową dziurę emisją obligacji. To prosta droga do spirali długów,
z której może nie być wyjścia. Przypomnijmy, że w 2019 r. Lędziny wypuściły
obligacje o wartości 6,5 mln zł. We wrześniu ubiegłego roku mieliśmy powtórkę
z tej sytuacji, tym razem na 3,2 mln zł.
W miesiąc później burmistrz Krystyna Wróbel chciała w taki sam sposób
zadłużyć miasta tym razem na kwotę
4,5 mln zł. Nie zgodzili się na to radni
„Wspólnie dla Lędzin”. W odpowiedzi
burmistrz upubliczniła pismo, w którym
zarzuca im spowodowanie realnego zagrożenia dla wypłaty wynagrodzeń i regulowania wydatków bieżących jednostek miejskich. Krystyna Wróbel strzeliła sobie gola samobójczego. Jej przeciwnicy oraz wojewódzkie instytucje nadzorcze dostały namacalny dowód, że Lędziny zamierzają przejadać pożyczki.

To samobójcza strategia
nie tylko w życiu, ale
także w samorządzie.
Miasta mogą się zadłużać, ale pod
warunkiem, że są to wydatki na inwe-

stycje albo dobra trwałe podnoszące jakość życia i standardy cywilizacyjne.
Wypuszczanie obligacji, aby zapłacić
pensje i bieżące rachunki jest zwyczajnym życiem na kredyt. Taki styl życia
dla osób prywatnych kończy się komornikiem na karku, a samorządy mogą
podzielić los Ostrowic. Co to oznacza,
że budżet Lędzin ustali kolegium RIO?
Na pewno nie ma co liczyć na fajerwerki, ale kasa miasta będzie bezpieczna. RIO skoncentruje się przede wszystkim na zabezpieczeniu funkcjonowania
gminy. Chodzi o środki na obowiązkowe wydatki i zobowiązania. Nie będzie
mowy o rozpoczynaniu jakiś inwestycji,
ale to jest raczej logiczne.

W mieście, gdzie
nie ma pieniędzy na
papier toaletowy
w przedszkolach trudno
myśleć o wodotryskach.
Jaki będzie finał tej sprawy? RIO nie
może przecież na zawsze przejąć zarządzanie Lędzinami. Jest połowa kadencji. Kolejne wybory samorządowe odbędą się na jesień 2023 roku. Jeśli Lędziny będą nadal tkwić w takiej bezradnej stagnacji, to najbliższe dwa i pół roku można uznać za stracone. Chyba, że
mieszkańcy i część radnych zdecydują się na krok do przodu. Referendum
na pewno oczyściłoby sytuację w mieście i przełamało decyzyjny pat w samorządzie.

Jerzy Filar
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ULICA ZAMOŚCIE
dostanie nowe życie

u W ubiegłym miesiącu napisaliśmy, że fatum wisi nad ul.
Zamoście. Być może nasz tekst odpędził złe uroki, ponieważ
znalazły się pieniądze na dawno wyczekiwany remont.

MAREK SPYRA,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
To prawdziwy przełom. W końcu udało się znaleźć
i zabezpieczyć w budżecie powiatu pieniądze na
remont ul. Zamoście. Do przetargu wystartowało
aż 10 firm. To dużo, bo ostatnim przetargiem
zorganizowanym ponad dwa lata temu,
zainteresowała się tylko jedna firma, proponując
wykonanie tej inwestycji za blisko milion złotych.
Obecnie jesteśmy na etapie analizowania ofert,
ale już wiadomo, że nawet najdroższa oferta i tak
jest o ponad 200 tysięcy tańsza niż w 2019 roku.
Sam jestem zaskoczony, że rynek odpowiedział tak
dużym zainteresowaniem.
ANIELA KRZYŻOWSKA,

Radni Marek Spyra i Hubert Handy podczas spotkania z mieszkańcami ul. Zamoście.

Od

ponad sześciu lat nie dało się rozwiązać problemów należącej do powiatu ul. Zamoście w Lędzinach. Na przeszkodzie stał nieco pogmatwany
status prawny ulicy. Przypomnijmy, że prowadzi ona do lasu. Nadzór prawny wojewody uznał więc, że nie może to być droga powiatowa, a jedynie gminna. Lędziny nie chciały jej jednak przejąć, ponieważ wymaga generalnego remontu. Tymczasem stan drogi urąga cywilizacyjnym standardom. W dodatku w 2018 roku, na krótko przed wyborami, burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel, postawiła
REKLAMA

przy ulicy Zamoście plac zabaw. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby
nie fakt, że powstał na terenie dzierżawionym od Katowic. To dodatkowy problem, bo powiat nie może finansować remontu drogi
w innym mieście. Na szczęście na wysokości zadania stanęły Lasy
Państwowe, które zadeklarowały, że dołożą pieniądze do remontu,
co uczyni z tej inwestycji przedsięwzięcie ponadlokalne i ponadinstytucjonalne. Dzięki wieloletnim zabiegom Marka Spyry, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Starostwo ogłosiło w końcu przetarg
na tę inwestycję.

mieszkanka ulicy Zamoście:
Od lat słaliśmy wnioski o remont tej drogi.
Stan nawierzchni pogarszał się z roku na rok,
a perspektyw na generalny remont nie było.
W zasadzie nadal po tych wszystkich latach ciężko
uwierzyć, że ten koszmar drogowy się skończy.

HUBERT HANDY,

radny miejski z Lędzin:
Cieszy mnie, że powiat wyremontuje kolejną
drogę w dzielnicy. Tym bardziej,
że ulica Zamoście to taki zapomniany
zakątek, którego stan od dawna wskazywał
na konieczność generalnego remontu.
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Szczepmy się! Eko-bomba

u W ramach Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19,
w całym kraju tworzone są Punkty
Szczepień Powszechnych.

Na terenie Bierunia
ujawniono nielegalne
składowisko chemicznych
odpadów. Kilkadziesiąt
pojemników z nieznaną
cieczą chemiczną,
pozostawionych
w kompleksie leśnym,
zauważył spacerowicz,
który zawiadomił służby.

P

olicjanci, pod nadzorem prokuratury prowadzą w tej sprawie postępowanie. O pojemnikach z chemicznymi odpadami, przy leśnej drodze w rejonie ulicy Królikowskiego w Bieruniu, poin-

W naszym powiecie powstaną
dwa takie punkty:
• W BIERUNIU w budynku socjalnym boiska „Orlik” przy
Liceum Ogólnokształcącym
im. Powstańców Śląskich przy
ul. Licealnej 17
• W LĘDZINACH w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Karola Miarki przy ul. Paderewskiego 5

Rejestracja na szczepienia w Punktach Szczepień Powszechnych odbywać się będzie za pośrednictwem dotychczas obowiązujących kanałów
zapisów. Są to:
• całodobowa i bezpłatna infolinia 989,
• elektroniczna e-Rejestracja,
• kontakt z wybranym punktem
szczepień,
• wysłanie wiadomości SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333
o treści: SzczepimySie.

M

ieszkańcy i władze wszystkich
gmin tworzących nasz powiat muszą
być wyjątkowo czujni, jeśli
chodzi o nielegalne składowiska niebezpiecznych
odpadów. Przestrogą powinien być przykład sąsiednich Mysłowic. W 2018 roku ówczesne władze miasta zgodziły się na
ulokowanie na jednej z działek w dzielnicy Brzęczkowice składowiska niebezpiecznych odpadów. Błyskawicznie zaczęła rosnąć sterty beczek i po-

formował policję spacerujący mieszkaniec. Zaniepokoił go unoszący się drażniący zapach. Na miejsce przyjechali też strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa
chemicznego.

Czym to się może
skończyć?

jemników typu mauzer. Szybko okazało się, że są one źle przechowywane.
Po wyborach, nowy prezydent zakazał
działalności firmie, ale było już za późno. W Brzęczkowicach zgromadzono 8 tys. ton niebezpiecznych odpa-

dów. Właściciel składowiska zniknął, a prokuratura w Katowicach wydała za nim list gończy. To
prawdziwa ekologiczna
bomba nie tylko dla Mysłowic, ale także okolicznych miejscowości. Gdyby wybuchł pożar, toksyczny dym dotarłby także do powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Państwo
ruszyło z pomocą Mysłowicom. Udało się zgromadzić środki na utylizację
składowiska. Koszt tej operacji, która
odbędzie się w tym roku, to 94 mln zł.

REKLAMA

Naprawimy twój dach!

u Firma „WIS" Tomasz Stupak od 25 lat zajmuje się dekarstwem oraz dociepleniem dachów. To dość
trudny fach, bowiem pierwszy deszcz, zimno lub upał weryfikuje jakość wykonanej pracy.
Firma „WIS" wykonuje m.in.:
n pokrycia papą termozgrzewalną o bardzo wysokiej
wytrzymałości bez dodatkowej konserwacji
n pokrywanie dachówką
n obróbki blacharskie dachów i kominów
n rynny (plastikowe, metalowe)
n krycie gontem
n murowanie kominów
n docieplanie stropodachów (styropianem, wełną)
n montaż blachodachówki (nowość!!!)
n utylizacja eternitu (z uprawnieniami).

- Przy naprawie lub wymianie dachu ważne jest, by zadbać o wszystkie elementy. Dlatego wybieramy materiały najwyższej jakości, m.in.
dachówki, gonty, papy termozgrzewalne czy blachodachówki. Do tego dochodzą wysokiej jakości rynny z PCV, stali, tytanowo-cynkowe dodaje właściciel firmy.

Firma „WIS" dzięki swojej wiedzy i umiejętnością gwarantuje wykonanie prac kompleksowo - na najwyższym poziomie.

„WIS” Tomasz Stupak | Katowice, ul. Koraszewskiego 22 | tel. 501 404 611, 32 202 05 77 | www.dachy-wis.pl
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100 tys. zł do podziału
Rusza pierwsza edycja
Zielonego Budżetu Bierunia.

Rośnie nowe

W

maju, po raz pierwszy w historii miasta, mieszkańcy Bierunia będą mogli składać propozycje
projektów do Zielonego Budżetu. Zrobić to można na formularzu papierowym lub w wersji online. Uruchomiona zostanie specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia (o szczegółach można przeczytać na stronie internetowej www.bierun.pl oraz na facebookowym FanPage’u Miasto Bieruń).
Można zgłaszać zadania z zakresu:
• nasadzenia roślinności
• renowacji istniejących terenów zieleni
• łąk kwietnych
Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet
Miasta Bierunia 2022 to 100 tys. zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może jednak przekroczyć 30 tys. zł.
Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa
cztery tygodnie, wszystkie propozycje zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Następnie zespół oceniający, w którego skład wejdą przedstawiciele Urzędu
Miejskiego, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych,
wybierze do realizacji te projekty, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego oraz
estetyki miasta.
Zwycięskie wnioski zostaną wpisane do budżetu na 2022 rok.
REKLAMA

przedszkole i żłobek

W

Imielinie, przy ul. Św. Brata Alberta powstaje nowoczesne przedszkole
wraz ze żłobkiem na 370 dzieci. Budowa zaplanowana została na lata 2020-2023.

Eko-totolotek po bojszowsku
u Bojszowy po losowaniu

W

iększość gmin uruchomiła środki własne na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na nowocześniejsze. Podobnie jest
w Bojszowach. Gminne skarbonki nie są jednak bez dna, a zainteresowanie likwidacją „kopciuchów” wzrosło, kiedy okazało się, że wkrótce za stare piece grozić będą kary.
W Bojszowach było więcej chętnych na dotację, niż
pieniędzy do podziału. Złożono 301 prawidłowych
wniosków, ale szansę na otrzymania wsparcia miało 85 mieszkańców. Komu dać, a kogo odprawić
z kwitkiem? Władze gminy postanowiły, że zdecyduje o tym los. 15 kwietnia emocje w Bojszowach
były większe, niż podczas losowania drużyn w piłkarskich mistrzostwach świata. Lista szczęśliwców została opublikowana na stronie internetowej gminy.

Dom samowystarczalny energetycznie. Przedstawiamy

Idzie nowe. Czy tego chcemy, czy nie, energetyka na świecie zmierza w stronę odnawialnych źródeł energii.
W Polsce i na Śląsku prym wiodą domowe instalacje fotowoltaiczne, które dostarczamy jako Silesia Solar.

Na

Śląsku temat wciąż budzi wiele kontrowersji, bo wiąże się
z odejściem od paliw kopalnych. Z wydobycia czarnego złota nasze rodziny utrzymywały się od pokoleń. Czy nadchodząca transformacja będzie bolesna dla
naszego regionu? To zależy od bardzo wielu
czynników - naszego rynku pracy, możliwości gospodarczych, polityków... Z pewnością
jednak przyniesie też wiele korzyści.
Odnawialnych źródeł energii jest wiele. Jednak spośród potencjalnie dla nas dostępnych
tylko jedno jest ekonomicznie uzasadnione - fotowoltaika. Instalacja umożliwia nam
pozyskanie około 1000 kWh energii z 4 m2
paneli fotowoltaicznych, a koszt takiej to
od 3 do 4 tysięcy złotych. Co nam to daje?
Za kwotę inwestycji około 35 tys. zł możemy wyprodukować 10 tys. kWh prądu, który zużyjemy na nasze potrzeby. Przykładowo:
3 tys. kWh na potrzeby bytowe, 4 tys. kWh do
ogrzewania domu za pomocą pompy ciepła
i 3 tys. kWh do ładowania samochodu elektrycznego, którym przejedziemy 15 km.

ENERGIA SOLARNA?
TO SIĘ OPŁACA!
Inwestycja w pompę ciepła to przynajmniej
55 tys. zł, na samochód elektryczny i fotowoltaikę produkującą prąd do jego zasilania wydamy kolejne 140 tys. zł. Jednak z drugiej

od pokoleń zajmowała się górnictwem. Teraz nie tylko czerpiemy energię ze Słońca, ale
jeszcze...

PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE.

strony bilansu mamy dotacje, np. z programu Czyste powietrze w kwocie do 37 tys. zł,
planowaną dotację z programu Mój Prąd
2021 (w 2020 kwota dofinansowania wynosiła
5000 zł) czy programu wsparcia elektromobilności, gdzie dopłaty do elektrowozów mają wynosić 18,5 tys. zł.
Wystarczy dobrze policzyć i nagle okaże
się, że inwestycja wcale nie jest taka straszna,
a potencjalne korzyści są bezsprzeczne i niepodważalne. Każdy z nas prowadzi swój budżet domowy, więc to zadanie zostawiam już
Wam.

A CZY MOJA OPOWIEŚĆ TO TYLKO
HIPOTETYCZNE ZAŁOŻENIA?
12 lat temu wybudowałem dom, który
uzbroiłem w pompę ciepła, wtedy to była nowość! Dwa lata temu uruchomiłem instalację
fotowoltaiczną, w zeszłym roku uzupełniłem
zestaw o samochód elektryczny. Dzisiaj nie
płacę za prąd, paliwo i ogrzewanie, a do tego
mam lepsze samopoczucie. Wiem, że jestem
w zgodzie z przyrodą i oszczędzam planetę.
A przy okazji w sensie symbolicznym sam
przeszedłem taką przemianę - moja rodzina

Firma Silesiasolar.pl, którą wyodrębniłem
z mojej spółki telekomunikacyjnej e-SBL.net,
zajmuje się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych, montażem pomp ciepła, stacji ładowania samochodów EV.
Wiemy, co robimy, każdą instalację projektujemy w taki sposób, by działała przez co najmniej 25 lat i przez ten okres produkowała tyle prądu, ile założymy (na to też dajemy gwarancję).
Ciekawym projektem, w którym Silesiasolar bierze udział od wczesnego etapu, jest
osiedle domów przy ul. Mikołaja w Bieruniu. Zostały zaprojektowane tak, by stać się
samowystarczalne energetycznie i zupełnie ekologiczne. Dane statystyczne produkcji i zużycia energii z domu samowystarczalnego energetycznie można przeglądać na:
www.silesiasolar.pl w zakładce Monitoring
PV PC
A czy Twój dom może również stać się samowystarczalny energetycznie i ekologiczny?
Napisz do nas, a my pomożemy ci odpowiedzieć na to pytanie: info@silesiasolar.pl
Robert Kubica
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Palący problem
Pisaliśmy niedawno na ten temat, ale pojawił się nowy, godny uwagi wątek.

Ta

sprawa nie dotyczy nas
bezpośrednio, bo w powiecie bieruńsko-lędzińskim na pewno nie powstanie instalacja do termicznego przetwarzania odpadów. Ale gdzieś na Śląsku powstać
musi, bo inaczej wciąż będą rosły taryfy za odbiór odpadów. Nie udało się
przeforsować takiej inwestycji w Mysłowicach, ale pojawiła się kolejna lokalizacja sąsiadująca z naszym powiatem. Swoją spalarnię śmieci chcą zbudować Tychy.
Generalnie, nie mówi się już spalarnia śmieci, lecz instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Technika
poszła tak do przodu, że najtrafniejsze jest porównanie do zakładu energetycznego, gdzie produkuje się ciepło i prąd, a paliwo stanowią odpady
komunalne. Brak takiego zakładu doskwiera wszystkim mieszkańcom regionu, także nam w powiecie bieruńsko-lędzińskim.
Kiedy rosną ceny za
śmieci obwiniamy wójtów
i burmistrzów, choć mają
oni mały wpływ na taryfy.

łano spółkę Czysta Energia, odpowiedzialną za wybudowanie spalarni. Lokalizacja miała zostać wybrana spośród kilku propozycji, ale ze względów logistycznych w grę wchodziły
tylko Ruda Śląska i Mysłowice. Oba
miasta rozpoczęły nieformalny lobbing. Nieoficjalnie mówiło się, że bliższe sukcesu są Mysłowice.

Jedna z instalacji do termicznej utylizacji odpadów znajduje się w Koninie (74 tys. mieszkańców). To stosunkowo małe i niezbyt
zamoźne miasto, a jednak poradziło sobie z problemem, który - jak na razie - jest nie do przeskoczenia na Górnym Śląsku.

Mogą jedynie usprawnić sam system odbioru na swoim terenie i apelować o skuteczną segregację. Prawdziwy zator tworzy się na poziomie województwa, ponieważ zatykają się Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Produkujemy
więcej śmieci, niż RIPOK-i są w stanie
przerobić. Rozwiązaniem jest instalacja do termicznego przetwarzania odpadów. W Polsce działa już dziewięć
takich fabryk ciepła ze śmieci, a kolejnych 27 gmin planuje taką inwestycję.

Najdziwniejsza sytuacja jest na Śląsku.
Nasz region był w pierwszych polskich
przymiarkach do budowy takiego zakładu. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej pojawiły się pieniądze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Już w 2008
roku zapowiadano, że jeśli powstanie
w Polsce instalacja termicznego przetwarzania odpadów to Śląsk będzie
pierwszy. Nic z tych planów nie wyszło, ale na usprawiedliwienie regionalnych decydentów można wska-

zać specyfikę naszego województwa.
W bezpośrednim sąsiedztwie leży kilkadziesiąt miejscowości.
Wiadomo, że instalacja
będzie musiała obsłużyć
wiele miast.
Od razu pojawiły się pytania: kto za
to zapłaci, a kto zarobi? Nierozwiązywalne problemy stały się prostsze, kiedy powstała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W jej ramach powo-

Optymiści prognozowali,
że budowa ruszy jeszcze
w tym roku.
Dosyć nieoczekiwanie nadzór
prawny wojewody śląskiego unieważnił uchwałę o powołaniu spółki Czysta Energia. Oficjalnym powodem były wątpliwości interpretacyjne. Nieoficjalnie mówi się, że powstał alternatywny pomysł zbudowania spalarni, ale z wykorzystaniem spółek skarbu państwa. Na razie ten plan utknął
w miejscu, ale pojawiła się za to informacja, że spalarnia odpadów może
powstać w Tychach. Tak w rozmowie
z PAP zapowiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM. Będziemy się przyglądać tej sprawie.

REKLAMA

ZAPR

ASZA

MY

n hurtownia budowlana
n market dom i ogród
n wzorcownia/showroom
n skład kostki brukowej i kruszyw
n hurtownia stali
n mieszalniki tynków i farb

Imielin, ul. Hallera 64 | www.rampa-imielin.pl
tel.: 32 225 56 38-9, +48 698 762 283 | Czynne od 6 do 20
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Piotr Wołowik z Lędzin,
podczas kwietniowej
gali EFM SHOW stoczył
- jak pisały media najbardziej krwawą
bitwę ostatnich
czasów. Dlaczego
zdecydował się na
start w nowej formule
Cage Box? Co go
skłoniło do walki na
tak niecodziennych
zasadach, które wielu
kibiców porównuje
do słynnych scen
z filmu ,,ROCKY”?
- Nie mieliśmy okazji spotkać się
przed walką, ponieważ przez ostatnie dni przed galą potrzebujesz ciszy i spokoju. Teraz masz więcej
czasu więc opowiedz o swojej dyscyplinie. Jak wygląda tryb życia
sportowca, ostatnie dni przed walką i cały okres przygotowawczy.
- Główny okres przygotowawczy
trwa dziesięć tygodni. Jest to czas,
do którego każdy sportowiec podchodzi w miarę indywidulanie, według swoich potrzeb i możliwości.
U mnie okres przygotowawczy był
trochę inny, niż wcześniej, ale za to
został zrealizowany idealnie. Podstawowym warunkiem jest utrzymywanie codziennej diety i przeprowadzenie około 7-8 treningów
tygodniowo. Trzeba też uwzględnić
czas na rehabilitację, ponieważ jest
to sport kontaktowy i kontuzje towarzyszą nam cały czas. Oczywiście,
nie mniej ważny jest weekendowy
odpoczynek fizyczny i psychiczny.
- Zgodziłeś się na walkę na nieco innych zasadach, niż Twoja
podstawowa dyscyplina, jaką jest
MMA. Skąd taka zmiana ?
- Zgodziłem się na walkę na nowych zasadach, które organizacja EFM SHOW wprowadziła jako
pierwsza na rynku. Chodzi o ,, CAGE
BOX”, czyli walkę na zasadach bokserskich w małych rękawicach w najmniejszym ringu świata (3x3 metry).
Miało dać to wielkie widowisko i z tego co czytam w mediach, chyba się
udało. Zdecydowałem się na tę walkę ze względu na ofertę, którą dostałem i głód walki, towarzyszący mi po
długiej przerwie spowodowanej kontuzjami. Tę walkę na pewno będę pamiętał całe życie.
- Walka trwała łącznie aż 22 minuty. Organizatorzy dali dali dodatkowy bonus finansowy za walkę wieczoru, a media okrzyczały ją
,,najbardziej krwawą bitwą ostatnich czasów”. Mimo wszystko nie
jesteś zadowolony.
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Piotr „Piter” Wołowik,
wojownik z Lędzin:

Syn jest moją
największą
motywacją.
- Nigdy nie będę zadowolony
z porażki, choć wiele mnie nauczyła. Wzmocniła mój charakter i potwierdziła, że jestem chyba z betonu,
ale to zawsze jest porażka. Dziękuję wszystkim, którzy do mnie pisali i gratulowali. Jest to bardzo miłe
i dzięki tym ludziom szybciej się
podniosłem po tej porażce.
- Po walce wszyscy mówili
o krwawej bitwie, ale także o Twoim synku, którego wizerunek był
na koszulce, banerze, a także wytatuowany. W najcięższych momentach uderzałeś pięścią w serce
i walczyłeś dalej, mimo że wszyscy
myśleli, że to koniec.
- Powiem w skrócie, ponieważ
rozwijając ten watek braknie nam
miejsca w gazecie. Każdy ma jakąś
motywację. Moją, największą jest
syn Nikoś. Mam nadzieję, że za parę
lat jak to zobaczy, będzie szczęśliwy
i dumny z taty. Tak jak ja jestem
dumny z niego, gdy widzę jak robi
kolejne kroki w swoim życiu.
- Wiemy także, że oprócz sportu
pracujesz. Jak godzisz pracę ze sportem i codziennymi obowiązkami?
- Pracuję w branży jubilerskiej. Jestem rzeczoznawcą diamentów, prowadzę punkt skupu złota i salon jubilerski. Zawsze angażuję się w pracę, ale w okresie przygotowawczym
przed tą walką wyręczyła mnie
wspaniała dwójka moich współpracowników, za co im chcę bardzo podziękować. Jesteście wielcy!
- Dziękuje za wywiad i powodzenia w następnych wyzwaniach.
- Dziękuję za docenienie mojej
przegranej walki i za zaproszenie na
wywiad. Chcę jeszcze podziękować
firmom i ludziom, bez których ta bitwa nie miałaby miejsca:

Tomasz Nowicki - człowiek,
który razem ze mną zajmuje się
obowiązkami związanymi z firmą.

Marcin Magiera - mój dietetyk.
Dawid Lorenc - mentor i trener
od przygotowania siłowego.
- Trener i cała kadra trenerska SCC.

- wszystkie inne firmy, które
wspominam w social mediach.
Rozmawiał: Jan Ostoja.

Piękna, wysportowana
i do tego z Lędzin

S

Scena sportów
sylwetkowych ma
nową gwiazdę.
To Sonia Saternus
z Lędzin. Młoda
fitnesska wystąpiła
w swoich pierwszych
zawodach i od razu
wygrała w sześciu
kategoriach!

onia Saternus z Międzynarodowych Mistrzostw Polski NPC przywiozła torbę pełną
statuetek. Młoda fitnesska startowała w zawodach bikini fitness i wygrała w aż sześciu kategoriach!
Saternus zdobyła złoto w Mistrzostwach Polski
NPC juniorów, Mistrzostwach Polski NPC seniorów, kategoriach dla zawodniczek debiutujących
w tym roku na scenie - Beginners bikini fitness
i Beginners bikini fitness overall (bez podziału
na kategorie), a także otwartych kategoriach
dla zawodniczek, które do tej pory nie zanotowały zwycięstwa w zawodach - Novice bikini fitness i Novice Bikini Fitness overall. Po takich sukcesach niewykluczone, że
Saternus zobaczymy jeszcze w tym roku na
światowej scenie. Zawody w Warszawie były bowiem również eliminacjami do Mistrzostw Świata NPC, które odbędą się
w Atlancie.
- Do samych zawodów moje przygotowania trwały jedynie pół roku pod
okiem trenera, a jest nim Paweł Burakiewicz słynny Pawelfitnessworld na instagramie. Dzięki firmie Atom Muscle mogłam wziąć
udział w wszystkich konkurencjach, ponieważ została moim sponsorem i opłaciła udział w zawodach.
Moją nauczycielką od pozowania została Klaudia
Ignasiak, która jest absolutną (bez podziału na kategorie) Mistrzynią Polski NPC 2021. Podziękowania należą się również mojej ekipie: Natalii Włoszczyk, Stanisławowi Kokotowi oraz Damianowi Stojanikowi, którzy byli ze mną przez cały czas. Razem z trenerem zaczęliśmy
już przygotowania do sezonu jesiennego, który startuje od
września - powiedziała nam mistrzyni.

Nasz Powiat
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Ruszyła trzecia edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Milion złotych trafi do klubów sportowych z naszego
regionu w ramach Śląskiego Programu KLUB 2021.

W naszym podregionie
jest do wzięcia 750 tys. zł

J

esteśmy przyzwyczajeni do
miejskich budżetów obywatelskich. Więcej się o nich mówi

w lokalnych mediach i kasa do podziału jest proporcjonalnie większa.
Mimo tego nie ma powodu, aby re-

ŚRODKI DLA POSZCZEGÓLNYCH PODREGIONÓW ZOSTAŁY, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, PODZIELONE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
• Podregion nr 1 - powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15 proc. (750 000 zł),
• Podregion nr 2 - powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15 proc. (750 000 zł);
• Podregion nr 3 - powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory: 16 proc. (800 000 zł);
• Podregion nr 4 - powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu:
Bytom, Gliwice: 15 proc. (750 000 zł);
• Podregion nr 5 - miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13 proc. (650 000 zł);
• Podregion nr 6 - powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11 proc. (550 000 zł);
• Podregion nr 7 - powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa
Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15 proc. (750 000 zł).

zygnować z dodatkowych możliwości finansowania pomysłów mieszkańców. Tegoroczną pulę wojewódzką marszałek Jakub Chełstowski podzielił na dwie części: EKO oraz REGIO. W każdej mieszkańcy mają do
dyspozycji po 5 milionów złotych.
Zadania należy zgłaszać przez
stronę: bo.slaskie.pl za pomocą generatora wniosków eBO. Generator
jest prosty w obsłudze dzięki czemu łatwo i szybko można przygotować zadanie. Podpisany formularz
wraz z załącznikami należy złożyć
osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przesłać pocztą tradycyjną albo złożyć
za pośrednictwem Elektronicznej
Skrzynki Podawczej Urzędu. Nabór
wniosków potrwa do 16 maja.
Szczegółowe
informacje znajdują się
stronie internetowej
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego

bo.slaskie.pl

Śląskie wspiera
kluby sportowe

M

imo trudności związanych z pandemią COVID-19, Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował się wygospodarować środki na
dofinansowanie działalności klubów sportowych w województwie
śląskim. To kolejna edycja Śląskiego Programu KLUB.
- Aktywność fizyczna i zdrowy styl
życia, szczególnie w przypadku najmłodszych, są niezwykle istotne, szczególnie teraz, w okresie pandemii. Chcemy pomóc klubom sportowym z regionu przetrwać te trudne chwile, dlatego
zdecydowaliśmy się uruchomić kolejną
edycję Śląskiego Programu Klub, który
pozwala im realizować wiele interesujących projektów - tłumaczy marszałek
Jakub Chełstowski.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego. Oferty

należy składać do 7 maja 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
30 czerwca 2021 roku. Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych od 1 lipca do 17 grudnia 2021 roku. Celem konkursu jest wsparcie klubów sportowych z terenu województwa śląskiego. Dofinansowanie będzie
można przeznaczyć, m.in. na zakup
sprzętu sportowego, opłatę trenerów
oraz organizację obozów sportowych.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło 445
ofert, z czego 73 otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 800 tys. zł.

REKLAMA

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
www.bpik.com.pl

UWAGA !!!
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Bierunia uruchamia nową usługę komercyjnego transportu odpadów zielonych z posesji zamieszkałych do PSZOK.
Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, że sprzed posesji odbierane będą
bezpłatnie w dalszym ciągu odpady zielone - maksymalnie 4 sztuki worków w miesiącu. Większe ilości odpadów zielonych można samodzielnie, nieodpłatnie dostarczać do PSZOK.
Usługa komercyjnego transportu odpadów zielonych do PSZOK, wykonywana będzie w każdy poniedziałek miesiąca po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu do BPIK Sp. z o.o. (tel. 32 216 27 64 wew. 22
lub 697 605 030).
Zgłoszenia należy dokonać do piątku, do godz. 14.00 w tygodniu poprzedzającym termin odbioru
odpadów.
Odpady będą odbierane w specjalnie dedykowanych do tego celu i oznaczonych workach. W cenie
worka skalkulowana została usługa transportu.
Koszt usługi transportowej - 3,50

zł za każdy worek 120 litrowy.

Worki do nabycia w siedzibie Spółki:
43 - 155 Bieruń, ul. Jagiełły 13, w godzinach urzędowania tj. 7.00 - 14.00.

Nasz Powiat
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Sztafety zawładną

REKLAMA

Kotłem Czarownic

T

rwa odliczanie do World Athletics Relays Silesia 2021 – lekkoatletycznych
mistrzostw świata sztafet. Gospodarzem majowej imprezy jest Stadion
Śląski. To jedne z czterech prestiżowych zawodów królowej sportu, które

zagoszczą w tym roku na arenie kultowego Kotła Czarownic.

Jakub
Chełstowski

marszałek
województwa

Mistrzostwa sztafet oraz ko-

lejne wydarzenia, jakie są planowane na Stadionie Śląskim,

to ogromny sukces sportowy

i promocyjny. Jest to potwier-

dzenie, że nasze dotychczasowe działania przynoszą

pożądany efekt. Doceniany

jest potencjał stadionu i regio-

Mistrzostwa świata sztafet zaplano-

koatletycznym. W tym roku święci jubile-

z najważniejszych obiektów lekkoatle-

wane są na 1-2 maja. Także na Śląskim

usz 65-lecia istnienia. Chociaż większość

tycznych świata. Organizacja MŚ sztafet

od 29 do 31 maja – będą odbywały się

kibiców kojarzy go ze spek-takularnymi

jest pierwszym krokiem do osiągnie-

Drużynowe Mistrzostwa Europy.

występami polskich piłkarzy czy mi-

cia tego celu – dodaje prezes Stadionu

strzostwem świata żużlowca Jerzego

Śląskiego, Jan Widera. Ambasadorami

drużyna jest jedna. Wprawdzie w pierw-

Szczakiela, to Kocioł Czarownic gościł

obu majowych imprez zostali mistrzyni

szy weekend maja wystartują w Chorzo-

też wiele wydarzeń lekkoatletycznych.

Europy w biegu na 400 m i podpora

wie sami sprinterzy, ale my – lekkoatleci

Jeszcze w latach 60. na żużlowej wów-

sztafety 4×400 m Justyna Święty-Ersetic,

reprezentujący konkurencje techniczne

czas bieżni rywalizowała najwybitniejsza

najszybsza Polka, halowa mistrzyni Eu-

– bardzo mocno trzymamy kciuki za

polska sportsmenka Irena Szewińska.

ropy Ewa Swoboda, wspomniany tycz-

naszych kolegów z reprezentacji Polski.

Ba, wyrównała tu nawet rekord świa-

karz – medalista MŚ, rekordzista Polski

To przecież szansa dla nich na olimpij-

ta na 200 m (22.7). Było to w 1967 roku

– Piotr Lisek, a także czterokrotny mistrz

ską kwalifikację – powiedział podczas

podczas meczu lekkoatletycznego Pol-

świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.

konferencji prasowej zapowiadającej

ska – ZSRR. Dziś Śląski jest najnowocze-

imprezę rekordzista Polski, medalista

śniejszym stadionem lekkoatletycznym

basadorem sportu śląskiego i repre-

MŚ – Piotr Lisek.

w Polsce i dzięki temu gospodarzem

zentować AZS AWF Katowice. Startując,

imprez o zasięgu globalnym. Ten rok

jeździmy po całym świecie. Ale drugiego

pijską kwalifikację i pierwsza okazja do

będzie szczególny dla obiektu – prócz

takiego miejsca nie ma. Nie ma takie-

zdobywania biletów na Mistrzostwa

World Athletics Relays Silesia21, w maju

go stadionu, na którym w jednym roku

Świata, które w 2022 roku odbędą się

(w ostatni weekend) na Śląsku odbę-

odbywałoby się tyle ważnych imprez.

w Eugene w Oregonie. Zawody nie-zwy-

dą się również Drużynowe ME (Polska

Pokazujemy, że można to zrobić, nawet

kle ważne także dla polskich sprin-terów.

broni tytułu mistrzowskiego z 2019 roku

w trudnych czasach pandemii – mówi

O ile damski zespół 4×400 m i mieszany

z Bydgoszczy) oraz Memoriały: Janusza

Paweł Fajdek.

4×400 m olimpijskie pasz-porty już ma,

Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej

Maskotkami zawodów są Żyrafa Lu-

o tyle obie polskie sztafety 4×100 m oraz

– imprezy zaliczane do prestiżowego

nani, Gepard Maji, Struś Sprinter i Lemur

męska drużyna 4×400 m o igrzyska cały

cyklu World Athletics Continental Tour.

Julian. Warto przypomnieć, że wszystkie

– Siła jest w drużynie, a biało-czerwona

Silesia21 to ostatnia szansa na olim-

czas walczą.
Areną mistrzostw będzie Stadion Śląski, który od sierpnia ubiegłego roku jest

Organizacja takich wydarzeń na chorzowskim stadionie wpisuje się w strategię działań samorządu województwa.

oficjalnym Narodowym Stadionem Lek- – Stadion Śląski ma aspiracje być jednym

– Jestem dumny, że mogę być am-

są zwierzętami śląskiego ZOO i na co
dzień można je tam zobaczyć.

nu. W ciągu czterech miesięcy

odbędą się cztery wielkie międzynarodowe imprezy. Dzięki

takim wydarzeniom możemy umacniać markę Śląska

oraz prezentować walory turystyczne i kulturalne regionu.

Stworzyliśmy nawet Pociąg

Mistrzów, symboliczny most
między Stadionem Śląskim

a mieszkańcami regionu. Na

pociągu widnieją wizerunki

naszych ambasadorów a tak-

że logotypy światowych imprez,
które na Śląsku zorganizujemy.
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Mamy dla Was propozycję wyśmienitych dań, byście mogli zorganizowań przyjęcie w domu
i spędzić ten wyjątkowy dzień ze swoim dzieckiem i rodziną!
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (733-234-422) w celu omówienia szczegółów. Do usłyszenia!

Menu komunijne 2021

Szanowni Goście!

Komunia dziecka to szczególne święto! W obecnym czasie
rodzice muszą stawić czoła wielu wyzwaniom
organizacyjnym, dlatego Restauracja Stylowa wychodząc
Wam na przeciw przygotowała wyjątkową ofertę!

ZAPRASZAMY!!!

OBIAD:
- rosół z makaronem lub krem z białych warzyw
z grzankami
- mięsa 2 kawałki na osobę:
można wybrać 3 lub 4 rodzaje
- rolada wołowa
- rolada wieprzowa
- udko z kaczki
- polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
- pieczeń wieprzowa faszerowana
- łosoś na warzywach
DODATKI:
- kluski białe (ciemne tylko do kaczki)
- młode ziemniaki
można wybrać trzy rodzaje:
- kapusta czerwona
- kapusta młoda zasmażana
- buraczki (do kaczki)
- surówka z białej kapusty
- mizeria

ZIMNA PŁYTA:
- patera wędlin z serami
- patera przekąsek
(tortilla, szynka w galarecie, pieczeń,
bruszetta z pomidorami i bazylią)
- caprese z pesto z bazylii
- nuggetsy z sosem
- tymbaliki
- sałatka grecka
- sałatka gyros
- kulki rybne
- śledź w oleju
KOLACJA PORCJOWO:
czyli po jednym kawałku mięsa
- devolaille z masłem
- pizzerinki ze schabu
- szaszłyk drobiowy
- frytki lub kuleczki ziemniaczane
- surówka z kapusty pekińskiej

