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Burmistrz
Krystyna
Wróbel
nie dostał
a
absolutori
um
i wotum
zaufania.

 Zespół z Lędzin
powalczy o Fryderyka
 Chiński gigant
w bieruńskiej strefie
 Powiatowe małe Euro
 Historia ewangelickiej
parafii w Hołdunowie

Czy w Lędzinach dojdzie

DO REFERENDUM?

W dniu wysłania gazety do druku, 30 czerwca, w Lędzinach odbyła się bardzo
ważna sesja Rady Miasta. Radni nie udzielili burmistrz Krystynie Wróbel
absolutorium i wotum zaufania. Co to oznacz dla miasta? Wszystko zależy
od radnych i mieszkańców. Jeśli zostawią sprawy własnemu biegowi nie
wydarzy się nic. Burmistrz będzie rządzić dalej, a nieudzielenie absolutorium
potraktuje tylko jako osobisty afront. Chyba, że samorządowcy i obywatele
dojdą do wniosku, iż miasto potrzebuje zmian, na które nie można czekać do
wyborów w 2023 roku. Wtedy decyzja radnych może stać się pretekstem do
ogłoszenia referendum w sprawie odwołania burmistrz Wróbel.

PÓŁMETEK KADENCJI
ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
REKLAMA

JAKUB CHEŁSTOWSKI,

marszałek województwa

Minione dwa i pół
roku to solidnie
przepracowany czas.
Zarząd Województwa Śląskiego podsumował półmetek aktualnej kadencji.
Działania zdeterminowała przede wszystkim walka z COVID-19, na którą do tej pory
przeznaczono już 300 mln zł. Ogromne wsparcie otrzymali przedsiębiorcy w postaci
Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Pandemia nie zablokowała rozwoju regionu.
Wszystkie inwestycje realizowane są zgodnie z planem. Aż 4,4 mld euro trafi do
województwa w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
str. 8-9
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Ucieszą się
rowerzyści
z Bojszów
1,6 mln zł

kolejne rządowe
wsparcie dla
powiatu bieruńskolędzińskiego

R

ząd uruchomił kolejną transzę z puli Fundusz Rozwoju Dróg.
Tym razem nasz powiat otrzymał 1,6 mln zł na przebudowę
i rozbudowę ul. Ruchu Oporu
w Bojszowach. Powstanie tam
ścieżka rowerowa.

Wozy dla strażaków

Ś

ląskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zyskają 31 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pojazdy trafią,
m.in. do OSP w Chełmie Śląskim i Bieruniu Starym.

„Węgle” z Lędzin
powalczą o Fryderyka

u Zespół „Coals” jest jednym z najciekawszych objawień
ostatnich lat w muzyce alternatywnej. Właśnie w tej kategorii
powalczy o najważniejszą nagrodę polskiej fonografii.

Z

espołowi „Coals” kibicujemy, ponieważ jest dobry.
Duet Katarzyny Kowalczyk
i Łukasza Rozmysłowskiego tworzy klimatyczną elektronikę, a brytyjski magazyn The Quietus określił ich twórczość „marzycielskim,
eterycznym popem”. Grali na najważniejszych polskich festiwalach:
Open'er Festival, Off Festiwal, Soundrive Festival, a także zagranicznych Phoda, Positivus czy Iceland
Airwaves. Wydali do tej pory epkę „Klan”, a także dwa
albumy długogrające: „Tamagotchi” oraz
„docusoap”. Ta ostatnia płyta zajęła drugie
miejsce w podsumowaniu albumów 2020
roku według Gazety Wyborczej i pierwsze w portalu Newonce. Krytyków i fanów
nie zaskoczyła informacja, że płyta została nominowana do
nagrody Fryderyków
w kategorii Alternaty-

wa. Konkurencja będzie spora, bo nominowani zostali także: Błoto, Kasai, Pink Freud
oraz Świetliki.
Trzymamy kciuki za Coals jeszcze z dwóch
powodów. Nazwa grupy nawiązuje do węgla,
czyli do Śląska, a wśród współczesnych muzyków taka regionalna identyfikacja należy
do rzadkości i najważniejsza sprawa - Łukasz
Rozmysłowski jest z Lędzin. Na naszych łamach będziemy śledzić karierę tego niezwykłego duetu.

NASZ
BEZPŁATNA

Bieruń | Imielin | Lędziny | Bojszowy | Chełm Śląski

Nr 1 (1)
październik 2020 r.

POWIAT

Bieruń | Imielin | Lędziny | Bojszowy | Chełm Śląski
PŁATNA

om

10.000 egz.

www.naszpowiat.com

10.000 egz.

REKLAMA

Wydawca:
F-Press sp. z o.o.,
43-190 Mikołów, ul. Prusa 17
redakcja@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaguje zespół.

DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk:
Seregni Printing Group Sosnowiec

Nasz Powiat

czerwiec 2021 r.

3

SZAŁU NA AZJATYCKI TYGRYS
BOISKACH w bieruńskiej strefie
NIE BYŁO
u Lędzinianie bez awansu do IV Ligi, ale
z wysokim zwycięstwem na zakończenie
rozgrywek. Pozostałe drużyny z powiatu
również ze zmiennym szczęściem.

u W powiecie powstanie 600 nowych miejsc pracy.

S

pecjalna Strefa Ekonomiczna w Bieruniu staje się coraz ważniejszym miejscem na regionalnej mapie inwestycyjnej.
Właśnie pojawił się tam kolejny gracz z biznesowej pierwszej ligi. To chińska grupa kapitałowa Tenlong. W Bieruniu ruszyła budowa nowoczesnego zakładu produkcyjno-magazynowego
z branży automotive. Wartość inwestycji wynosi
100 milionów złotych. Fabryka zajmie cztery

hektary i zapewni 600 miejsc pracy. To dobra informacja nie tylko dla Bierunia, ale całego powiatu, ponieważ część załogi będą stanowić pracownicy z najbliższej okolicy. Budowa ma zostać
ukończona jeszcze tej jesieni.
Jeśli jacyś inwestorzy ostrzą sobie zęby na lokalizację w bieruńskiej strefie, to powinni się pospieszyć. Z 38 hektarów do zagospodarowania
zostały już tylko cztery.

Ryby biorą w Chełmie Śląskim

M

KS Lędziny zakończył sezon
2020/2021, gromiąc na własnym boisku
LKS Łąka aż 7:0 (3:0). Tak
na otarcie łez, po tym jak lędzinianie zajęli drugie miejsce w rozgrywkach grupy
5 klasy okręgowej (gr. mistrzowska). Do rozegrania
zostały jeszcze trzy spotka-

nia, ale wiadomo już, że na
podium rozgrywki zakończą Bestwina, MKS i BTS
Rekord I (w tej właśnie kolejności). W tej samej grupie
GTS Bojszowy ostatecznie
zajął szóste miejsce.
Nasz powiat w grupie
spadkowej reprezentował
Piast Bieruń Nowy, który na
zakończenie rozgrywek zre-

misował 2:2 z MRKS II Czechowice-Dziedzice. Pogoń
Imielin po przeciętnym finiszu w rozgrywkach grupy
mistrzowskiej klasy okręgowej (Katowice-Sosnowiec),
zajęła ostatecznie szóste
miejsce w ligowej tabeli kończąc swój udział w rozgrywkach porażką 3:2 z drużyną
Niwy Brudzowice.

REKLAMA

C

oraz większą renomą wśród śląskich wędkarzy cieszy się staw Pacwowe. Ten położony
w Chełmie Śląskim akwen słynie ponoć z dobrze biorących linów. Nic dziwnego, że właśnie
tam zawody o swój puchar zorganizował Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Zapraszam do naszego biura.
Przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę
oraz pomożemy przy likwidacji szkody.
Każdy klient jest dla nas partnerem,
bardzo dbamy o dobrą atmosferę.

U nas ubezpieczysz samochód, dom, mieszkanie, firmę,
swoje zdrowie i życie oraz wyjazd na wakacje.
Mikan Ubezpieczenia | ul. Krakowska 2, Bieruń | tel. 32 233-15-85 | e-mail: bierun.ubezpieczenia@interia.pl
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Burmistrz śląskich Lędzin stawia na...

FIRMĘ Z SOSNOWCA
Coś tu „śmierdzi” twierdzą radni i odrzucili w głosowaniu pomysł burmistrz Krystyny Wróbel, aby miasto
zainwestowało swój majątek w spółkę mieszkaniową z Sosnowca. Lędziny mają dać 3 mln zł i tereny pod budowę,
ale na razie nie wiadomo, gdzie i ile powstanie mieszkań, jaka będzie ich cena oraz kto skorzysta z tej oferty.

T

anie budownictwo mieszkaniowe nie jest najmocniejsza stroną Lędzin. To jeden
z powodów, dla których wyjeżdża
stąd coraz więcej młodych ludzi. Na
domiar złego, burmistrz miasta niedawno zlikwidowała gminną spółkę
zarządzającą budynkami miejskimi.
Teraz się okazuje, że
ta decyzja może mieć
drugie dno.
Od trzech miesięcy burmistrz
Krystyna Wróbel lansuje pomysł,
aby mieszkania w Lędzinach budowała spółka SIM Zagłębie. Ten skrót
łatwo rozszyfrować. Chodzi o Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową.
Jest to pomysł, który wspiera rząd.
Powstają już lokalne SIM-ów i niektóre samorządy deklarują udział
w tym przedsięwzięciu, ale wszystko odbywa się na transparentnych
zasadach. Budynki powstają na
gruntach Skarbu Państwa i nie zabierają miastom atrakcyjnych terenów. Wiadomo też, jakie powstaną mieszkania i ile będą kosztować.
Ustalone są również relacje między

udziałowcami, czyli miastem i spółką. Z tej racji, że chodzi o publiczny
majątek w tym projekcie samorządy
muszą mieć gwarancję, że nikt ich
nie wystawi do wiatru. W Lędzinach
SIM rodzi się w tajemniczych okolicznościach i nic dziwnego, że radni podczas sesji zagłosowali na „nie”.
Przede wszystkim, dlaczego Lędziny
szukają partnera aż w Sosnowcu?
Oczywiście, nie chodzi
o rzekome animozje
między „hanysami”
i „gorolami”.
Byłoby po prostu bezpieczniej,
gdyby budowaniem mieszkań w Lędzinach zajęła się spółka bardziej
osadzona w lokalnych realiach. Poza tym, jeśli przedsięwzięcie ma być
współfinansowane z publicznych
pieniędzy, dlaczego nie wykorzystać
do tego miejskiego i powiatowego
potencjału gospodarczego. To tylko
część wątpliwości, a projekt uchwały
autorstwa burmistrz Wróbel nie wyjaśnia niczego. Jest tam mowa, że na
utworzenie spółki SIM Zagłębie wydatki budżetu wyniosą 3 mln zł i nie

ma to większego znaczenia, że pieniądze mają pochodzić z rządowego programu. Można przypuszczać,
że do projektu na podobnych zasadach finansowych przystąpi więcej samorządów, głównie z drugiego brzegu Przemszy. Wynika z tego,
że aż kilkanaście milionów złotych
jest potrzebne do powołania spółki.
W uchwale nie ma mowy o tym,
że te pieniądze pójdą na budowę
mieszkań. Czyli na co?
Radni nie dostali
odpowiedzi na to
pytanie.
Wątpliwości można mnożyć. Jeden z paragrafów uchwały mówi
o tym, że środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić
będą z wkładów pieniężnych i niepieniężnych określonych przez burmistrz miasta. Nie przez radę miasta! Oznacza to, że po podjęciu tej
uchwały burmistrz miałaby prawo do „sosnowieckiej” spółki aportem wnieść nieruchomości, które od
dawna próbuje sprzedać pod budowę kolejnych marketów. Pisaliśmy

o tym kilka miesięcy temu. Chodzi o najcenniejsze w mieście tereny
przy Osiedlach Centrum 1 i 2. Wiąże się z tym kolejna wątpliwość. Inny paragraf przedstawionej przez
burmistrz Wróbel uchwały mówi
o tym, że podstawowym celem spółki ma być budowa domów mieszkalnych. Podstawowym, ale nie jedynym. Potwierdziło się to podczas
wcześniejszych obrad. Na jednym
z posiedzeń komisji Rady Miasta
pojawił się przedstawiciel spółki.
Radni zapytali, czy może wybudować w Lędzinach np. market. Okazało się, że tak. Radni obawiają się,
że burmistrz chce wykorzystać SIM,
aby okrężną drogą wrócić do planu

marketu przy Osiedlach Centrum.
Wcale tak być nie musi, ale nikt nie
rozwiewa tych wątpliwości.
Przeciw uchwale
głosowało ośmioro
radnych, ale pięcioro
- z drużyny Krystyny
Wróbel - było za.
Chodzi o Bogusława Dzierżaka,
Tadeusza Ingrama, Tomasza Kostyrę, Bogusława Norasa i Bogumiłę
Stolecką.
Czyżby lojalność wobec swojej
mentorki była w ich wypadku silniejsza od troski o miasto? Będziemy wracać do tej sprawy. 
(fil)

SEBASTIAN ZIMNAL, radny miejski z Lędzin:
Wejście gminy do spółki SIM Zagłębie to jedna wielka niewiadoma.
Dane na ten temat są zróżnicowane i z moich informacji wynika,
że mieszkania te nie będą na sprzedaż, a tylko na wynajem.
Do tego każdy nowy lokator chcąc mieć takie mieszkanie musi sam w nie najpierw
zainwestować. Od przyszłego najemcy może być również wymagana wpłata kwoty
partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego - co to oznacza? Być może to,
że najpierw taki lokator zapłaci za wybudowanie takiego budynku, a później będzie mógł
wynająć mieszkanie. Ile będzie czekał? Tego nikt nie wie. Wiemy tylko tyle, że za 3 mln zł
z rządowego programu będziemy mogli tylko utworzyć spółkę.

Stawiają na ekologię
Bieruń nr 1 w rankingu programu „Czyste Powietrze”

P

ołowa z nas (46 proc.) twierdzi, że smog jest poważnym
problemem w naszej okolicy.
Jak wynika z badań, zła jakość powietrza przyczynia się do zapadania
na przewlekłe choroby. Wiele z nich
zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Co więcej, w świetle uchwał antysmogowych, musimy w najbliższych latach zrezygnować z ogrzewania domów starymi
i nieefektywnymi piecami, tzw.
„kopciuchami”.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz
z Polski Alarm Smogowy opublikowały ranking pokazujący aktywność
gmin w programie „Czyste Powietrze”.
Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec
może zobaczyć ile wniosków na wymianę kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego gminie.
W tym celu Polski Alarm Smogowy przygotował specjalną wyszuki-

warkę, która dostępna jest na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz
polskialarmsmogowy.pl/ranking.
Opublikowany ranking oparty jest
o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Niekłamanym liderem została gmina Bieruń z naszego powiatu
z 154 wnioskami, natomiast pozostałe gminy naszego powiatu nie są już
na tak dobrych pozycjach. 261 jest
Chełm Śląski z 14 wnioskami, następnie Bojszowy na 269 z 19, Imielin na
689 miejscu z 15, a stawkę zamykają
Lędziny, które uplasowały się dopiero
na 874 pozycji z 17 wnioskami.
Ale, mieszkańcy nie dysponujący
gotówką na wymianę pieca węglowego już w najbliższym czasie będą mogli zaciągnąć kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, a następnie wniosek o dotację z programu
„Czyste Powietrze”, która spłaci część
kredytu. Pierwsze banki kredytujące

już podpisały umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
- Kredyt Czyste Powietrze z dotacją
na częściową spłatę kapitału oraz gwarancją BGK można zaciągnąć na maksymalnie 12 lat, a jego wartość może wynieść nawet 100 tys. zł. Poza wymianą kotła (pieca), kredyt z dotacją
pomoże sfinansować przeprowadzenie
termomodernizacji budynku czy też
montaż instalacji OZE. Z pozyskanych

środków warto poprawić efektywność
energetyczną budynku przede wszystkim przez ocieplenie ścian i wymianę
stolarki drzwiowej i okiennej - zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Jak zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka obecnie rozwijany jest największy i najważniejszy
projekt proekologiczny, służący skutecznej walce ze smogiem. Dołączenie
banków do programu „Czyste Powie-

trze” to ważny krok dla setek tysięcy
polskich gospodarstw domowych. Dla
Polaków to kolejne ułatwienie w sięganiu po wsparcie na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Dzięki gwarancjom BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki mogą proponować lepsze warunki
finansowania inwestycji.
Wśród banków, które podpisały umowę z NFOŚiGW, znalazły się:
Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska,
Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer
Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Umowę dotyczącą udzielania
kredytów z gwarancją BGK podpisały
w pierwszej kolejności: Alior Bank S.A.
i BOŚ S.A. i BNP Paribas Bank Polska
S.A. Termin udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od
decyzji banku kredytującego.
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Nie ma pieniędzy na aktywność społeczną,
ale ludzie się nie poddają
Burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel nie potrafiła prawidłowo przygotować budżetu miasta na
2021 roku i musiała się tym zająć Regionalna Izba Obrachunkowa. Ma to swoje konsekwencje.
W budżecie nie ma środków na działalność stowarzyszeń i klubów sportowych.
MARCIN MAJER,

radny powiatowy z Lędzin
Najwyższy czas odbudować nasz
lokalny patriotyzm i wspólnymi
siłami uruchomić obywatelską
aktywność. Kiedy w kasie miasta
nie ma pieniędzy musimy sami
zadbać o bieżące potrzeby
mieszkańców, porządek, edukację
i bezpieczeństwo.

L

ędziny znalazły się w ogromnych tarapatach finansowych.
Są jedną z dwóch miejscowości w Polsce, dla których budżet musiała przygotować Regionalna Izba
Obrachunkowa. Zdarza się to wyjątkowo rzadko. Jest rzeczą normalną, że
do planów budżetowych sporządzanych przez samorządowców, wkradają się pomyłki. Od tego jest RIO, aby
je poprawiać, korygować i wskazywać
prawidłowe rozwiązania.

a większością radnych, którzy boją
się, że ich miasto podzieli los Ostrowic. To pierwsza gmina w Polsce,
która zbankrutowała i została podzielona między sąsiednie miejscowości.

Pod tym względem
burmistrz Lędzin okazała się
wyjątkowo odporna na te
zalecenia.

Nie ma w nim pieniędzy na
działalność stowarzyszeń, w tym
klubów sportowych. MKS Lędziny działa od 90 lat, ale w takich tarapatach finansowych nie był jeszcze nigdy. To samo dotyczy stowarzyszeń kulturalnych i osób niepełnosprawnych. Sytuację da się
odkręcić, ale tylko burmistrz miasta może o to wnioskować do RIO.
Wyborcy Krystyny Wróbel powinni jej zapytać, dlaczego tego
nie zrobiła. Finansowa zapaść odbija się nie tylko na działalności
stowarzyszeń.

RIO nie dość, że negatywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, to
zanegowało też finansowy plan na
bieżący rok. Nie mogło być inaczej,
skoro nie spinały się miejskie finanse, a prognozy wpływów budziły
sporo zastrzeżeń. Od jakiegoś czasu władze Lędzin próbują rozwiązać
wszelkie problemy finansowe 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 chciała w taki sam sposób zadłużyć miasto, tym razem na kwotę 4,5 mln zł.
Nie zgodzili się na to radni „Wspólnie dla Lędzin”. Od tej pory trwa
wojna między Krystyna Wróbel

Budżet ustalony przez RIO
wszedł w życie z początkiem
maja, ale - jak się okazało burmistrz przygotowała
w nim kilka pułapek.

Są problemy
z koszeniem miejskich
terenów zielonych
i w ogóle z utrzymaniem
miasta w czystości.
Staje się to coraz większym
utrudnieniem dla mieszkańców,
którzy postanowili wziąć sprawy
w swoje ręce. Nie tylko koszą place zabaw, wymieniają siatki na mini boiskach do piłki nożnej, ale tak-

MAREK SPYRA,

że plewią chodniki i sprzątają miasto oraz lasy.
Powstała nawet grupa społeczna ,,Czyste Lędziny” koordynowana przez Agnieszkę Czerniak
oraz Izabelę Szlachcic-Śmigowską.
Mieszkańcy mogą się tam pochwalić tym, co zrobili dla swojej lokalnej społeczności. W akcję zaangażowało się już kilkadziesiąt osób,
a do wspólnej aktywności społecznej dołączyły również przedszkola
i szkoły.
REKLAMA

Jednym z ciekawszych
obywatelskich przedsięwzięć
było sprzątanie lasu
w Lędzinach, zorganizowane
w ostatnią sobotę czerwca.
Na pomysł wpadli radni powiatowi Marcin Majer oraz Marek Spyra we współpracy z Nadleśnictwem
Katowice. Szybko dołączyli inni,
a wśród nich Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa nr 4
w Lędzinach, WZZ Sierpień 80.

wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Znaleźliśmy rzeczy, których
nigdy w lesie być nie powinno.
Butelki po alkoholu, kineskopy
telewizyjne, buty, folie, a nawet
skradziony z drogi powiatowej znak
ograniczenia prędkości! Zastaliśmy
śmieci, a odchodząc zostawiliśmy
kawałek czystego lasu. Dla mnie
najważniejszy jest efekt edukacyjny
dla dzieci i młodzieży. To one są
przyszłością i muszą wiedzieć jak
może i powinno wyglądać nasze
otoczenie.
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FLESZ

Małe EURO 2021 w Bieruniu
HISZPANIA I TURCJA NAJLEPSZE

O

u Kto zdobędzie tytuł Mistrza Europy dowiemy się
dopiero 11 lipca. Już za to poznaliśmy zwycięzców
dziecięcego EURO 2021 Bieruń.

Tropikalny bieg „Utopca”
L
ejący się z nieba żar nie sprzyja
aktywności fizycznej, ale dla biegaczy lepsze jest - z dwojga złego
- ostre słońce niż ulewa, która w drugiej
połowie czerwca też nie omijała naszego
regionu. Tropikalna pogoda nie odstraszyła ponad 400 osób, które wystartowały w Bieruńskim Biegu „Utopca”. To już
siódma edycja tej imprezy. Bieruński bieg

zyskał renomę daleko sięgającą poza granice naszego powiatu. Na liście startowej
zameldowali się zawodnicy praktycznie
z całej południowej Polski. Ze względu na
zróżnicowaną nawierzchnię 17-kilometrowej trasy, liczne podbiegi i zbiegi, zawody można zaliczyć do niezwykle ostatnio popularnej kategorii „crossów”. Tradycyjnie start i meta zlokalizowano na

bieruńskim Rynku. Mimo morderczego
upału służby medycznego nie miały dużo pracy. Kibice i zawodnicy z naszego
powiatu oczywiście wiedzą kim, a raczej
czym był „Utopiec”. Natomiast dla przyjezdnych, wysłuchanie legendy o stworach zamieszkujących kiedyś podmokłe
tereny powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
to dodatkowa frajda.

rganizatorami tej imprezy, skierowanej do
młodszych fanów futbolu, był powiat bieruńsko-lędziński oraz kluby KS Unia Bieruń Stary i BAP GOL Bieruń. W rozgrywkach mogli
wziąć udział zawodnicy z całego województwa śląskiego i nie tylko. Turniej rozpoczęli piłkarze kategorii wiekowej U13, czyli z rocznika 2008. Rywalizowało 12 drużyn: Anglia (UKS Dwójka Kozy), Chorwacja (KS Unia II Bieruń), Szkocja
(KP GKS Tychy II), Czechy (AP MGHKS Bolesław Bukowno), Hiszpania
(UKS Szopienice), Szwecja (Koksownik Zdzieszowice), Polska (KS Piast Bieruń), Słowacja (KS Chełmek), Węgry (KS Unia Bieruń), Portugalia (Górnik Zabrze), Francja
(BAP Gol), Niemcy (KP GKS Tychy). Przed wejściem na płytę stadionu Unii, którą
na czas trwania turnieju podzielono na 4 mniejsze boiska, każda z drużyn odebrała
flagę reprezentowanego państwa, zgodnie ze wcześniejszym losowaniem. Bezkonkurencyjna okazała się Hiszpania
(UKS Szopienice). Natomiast mistrzem
rocznika 2010 została Turcja reprezentowana przez MUKP Dąbrowa Górnicza. Wśród młodych piłkarzy z rocznika
2012, ponownie zwyciężyła Hiszpania,
tym razem reprezentowana przez SMS
Ruda Śląska. Mecze rozgrywali także
zawodnicy najmłodsi, w wieku 7-8 lat.
W tych kategoriach nie prowadzono
jednak klasyfikacji.

POWIATU
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Szybciej do Katowic
METROLINIA PRZEZ BIERUŃ I BOJSZOWY!

D

wie nowe metrolinie autobusowe pojadą z Katowic
do Mysłowic oraz Bierunia
i Bojszów. Skróci się zdecydowanie
czas podróży.

Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiada od 3 lipca zupełnie nowe połączenie między Katowicami a Bojszowami, które pozwoli skrócić czas przejazdu w tym kie-

runku nawet o 20 minut - to linia
M22. Z kolei do tej pory istniejące
linie 77 i 77N zostaną przekształcone w M101, dzięki czemu wzrośnie
częstotliwość kursowania na trasie
Katowice-Mysłowice.
Linia M22 to jedna z zaplanowanych eMek na zupełnie nowej trasie
przejazdu, która do tej pory nie występowała w rozkładzie. Dzięki jej
uruchomieniu mieszkańcy Bojszów,
Bierunia, Lędzin, Imielina i Mysłowic zyskają nowe połączenie z centrum Katowic wraz ze zwiększoną
częstotliwością kursowania.

Większa szansa przeżycia

u 32 jednostki śląskiej Policji otrzymały
defibrylatory. Jedno z tych urządzeń trafiło
do komendy powiatowej w Bieruniu.

Szachowali w Imielinie A

utomatyczny defibrylator
zewnętrzny (AED) to urządzenie, jakiego należy użyć
w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia - gdy jest
nieprzytomna i nie oddycha. W budynku Komendy Powiatowej Policji
w Bieruniu ten ratujący życie sprzęt
umieszczono w poczekalni dla interesantów. Użycie defibrylatora jest jedyną, skuteczną metodą zwiększającą szanse przeżycia podczas ciężkich
zaburzeń pracy serca. Wykonana

W

Imielinie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa
Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych. Były to jedne
z największych tegorocznych rozgrywek szachowych w naszym regionie,
informuje Śląski Związek Szachowy.
Większe mogą okazać się jedynie: lipcowy „Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Katowicach oraz ustroński „Festiwal - Szachy Łączą Pokolenia”, który odbędzie się w sierpniu.
Wśród zawodniczek i zawodników z terenu powiatu bieruńskolędzińskiego najlepiej spisali się:
w grupie wiekowej do lat 9 Lena Gajer
i Maksymilian Nowak; w grupie do
lat 11 Milena Majda (Górnik Lędziny) i Bartosz Sobczak. W kategorii do

W

w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności defibrylacja pozwala na
przeżycie w 70 procentach przypadków. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi
samo instruuje osobę udzielającą
pierwszej pomocy.
Zakup AED to inicjatywa Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego
Policjantów Województwa Śląskiego.
Środki zostały pozyskane z Funduszu
Prewencyjnego PZU.

Bieruń stawia na ekologię

lat 13 Karolina Hermyt i Filip Nowara; do lat 15 Maria Palka i Aleksander
Gibas oraz w kategorii wiekowej do
lat 17 Anna Nowak. Ośmioro z nich
reprezentowało Młodzieżową Sekcję

Szachową „Diagonalia Imielin”, prowadzoną przez Krystiana Klimczoka.
Organizację zawodów wsparła i wręczyła nagrody przewodnicząca Rady
Powiatu Anna Kubica.

ANDRZEJ MATUSIAK,
prezes Śląskiego Związku Szachowego
Szachy dają dzieciom i młodzieży to, co odebrało im „przesiadywanie” w świecie wirtualnym. Szachy kształtują te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych, ale i w życiu. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą. Uczą, m.in. wytrwałości, pokory, obiektywnego
myślenia, nielekceważenia przeciwnika i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody szachista staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i panuje nad sobą.
Nauka gry w szachy wpływa na lepszy rozwój logicznego myślenia, a przez to
ułatwia rozumienie treści matematycznych.

Pszczoły trzeba chronić i szanować

Lędzinach powstała pasieka edukacyjna. Przyjmuje już pierwszych gości, uczniów okolicznych szkół. Pasieka
Edukacyjna „Pod Strzyżówką” powstała z inicjatywy pszczelarzy Edmunda
Bryjoka i Stanisława Brzeskota. Działa pod auspicjami Śląskiego Związku
Pszczelarzy. Z pomocą pośpieszyły Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Katowice. Wydatnego wsparcia udzieliło inicjatorom Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski.

7

u 5,3 mln zł dostanie Bieruń z funduszy
europejskich na na poprawę efektywności
energetycznej i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

W

uroczystym
podpisaniu umowy uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i burmistrz Bierunia, Krystian
Grzesica.
- Zmieniamy oblicze województwa,
inwestujemy w rozwój i stawiamy na
ekologię. Tego typu przedsięwzięcia
wpływają na stan środowiska naturalnego, jakość powietrza, ale i komfort
życia mieszkańców. Przed nami proces transformacji energetycznej, wierzę
w to, że nasz region będzie przykładem
udanej zmiany i wzorem dla innych,
jak inwestować w ekologiczne źródła
energii - podkreślał marszałek Jakub
Chełstowski.
- Ten projekt to nasze oczko w
głowie. Dzięki takim projektom po-

prawi się jakość powietrza nie tylko
w Bieruniu, ale i całym regionie, ale
by tak się stało musi ich być więcej.
W naszym przypadku są to różnorodne budynki, przedszkole, szkoła,
a także budynek socjalny, czyli pełne spektrum zadowolonych mieszkańców - mówił burmistrz Krystian
Grzesica.
W ramach projektu zmodernizowane zostaną:
• budynek socjalny, mieszczący
mieszkania komunalne i dom dziennego pobytu osób starszych przy ul.
Chemików 139,
• przedszkole przy ul. Kamiennej 17,
• Szkoła Podstawowa nr 1,
• budynek przy ul. Warszawskiej 292,
• budynek wielorodzinny przy
ul. Wawelskiej 1.
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PÓŁMETEK KADENCJI ZARZĄDU

Czas zmi
JAKUB CHEŁSTOWSKI,

Zarząd Województwa Śląskiego podsumował półmetek aktualnej kadencji. Działania zdeterminowała przede
Pakietu dla Gospodarki. Pandemia nie zablokowała rozwoju regionu. Wszystkie inwestycje realizowane są
SŁUŻBA ZDROWIA
NA PIERWSZYM PLANIE

marszałek województwa
- Minione dwa i pół roku to solidnie
przepracowany czas. Do tego efektywny,
choć trzeba pamiętać, że od marca 2020 roku
funkcjonujemy w warunkach pandemii, która
mam nadzieję, przede wszystkim wskutek
szczepień już wkrótce stanie się przeszłością.
Musieliśmy się odnaleźć się w sytuacji, z którą
nie miał do czynienia żaden z poprzednich
zarządów województwa i to w całej historii.
Priorytetem stało się dla nas wsparcie służby
zdrowia i pomoc przedsiębiorcom, którzy bardzo
mocno ucierpieli przez szarżę koronawirusa,
który nie oszczędzał nie tylko naszego zdrowia,
ale też gospodarki. Myślę, że z tego kryzysu
jako region wychodzimy obronną ręką, o czym
choćby świadczy niski poziom bezrobocia.
Drugi rok z rzędu mamy rekordowy budżet.
Przypomnę, że w ubiegłym roku były to
2 mld zł, w tym w roku mówimy o kwocie
zbliżonej, a wszystkie wpisane w grafik
inwestycje realizowane są zgodnie z planem.
Przyszłość rysuje się optymistycznie. Śląskie
otrzyma 4,4 mld euro z trzech funduszy
unijnych. Takich pieniędzy w budżecie
województwa dotąd nie było, a w praktyce
oznacza to dalszy rozwój regionu, który w ciągu
kilku lat, ma stać się miejscem wyjątkowym
- przyjaznym ekologii, stawiającym na
nowoczesne proekologiczne technologie.
Za wszystkie dotychczasowe działania,
zaangażowanie, chciałbym gorąco podziękować
całemu zarządowi województwa i radnym
Sejmiku, którzy wspierają nasze inicjatywy.

Województwo Śląskie przekazało na walkę
z koronawirusem ponad 300 mln zł. To najwięcej w skali kraju. W regionie na ten cel pomiędzy
szpitale podzielono ogółem aż 123 mln zł, które
trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych.
Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował się
przekazać na służbę zdrowia dodatkowe 62 mln zł
z budżetu. Pomoc w kwocie 11,3 mln zł otrzymały szpitale powiatowe. Ważną rolę w pracach nad
COVID 19 pełnią naukowcy z Laboratorium
Genetycznego Gyncentrum, którzy zajmują się
wyizolowaniem i sekwencjonowaniem genomu
wirusa SARS-CoV-2. Przedsięwzięcie otrzymało
wsparcie województwa. Laboratorium otrzymało z funduszy unijnych 2,5 mln zł zakup sprzętu oraz adaptację pomieszczeń. Po podpisaniu
aneksu do umowy o dofinansowanie wartość
całkowita projektu wyniosła ponad 5,2 mln zł.
Badania laboratoryjne wykażą też występowanie
w próbkach innych patogenów, w tym wirusów
grypy. To pierwsze tak dokładne i wieloparametrowe badanie populacji zamieszkującej
konkretny rejon Polski. Realizacja projektu ma
zakończyć się pod koniec sierpnia. Doposażenie
w sprzęt zwiększy ponadto przepustowość oraz
wykrywalność COVID-19 - z 5-6 tysięcy testów
na dobę nawet do 12 tysięcy.
- Uruchomiliśmy także program „Śląskie pomaga” polegający na wsparciu całodobowych placówek sprawujących opiekę nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi - przypomina Izabela Domogała, członek zarządu województwa. - Na
ten cel województwo uruchomiło środki w wysokości 13 mln zł. Dzięki temu możliwe było sfinansowanie zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, zakup
środków ochrony indywidualnej dla pracowników
instytucji całodobowej i doposażenie placówek
w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

- Zwłaszcza ostatni rok był dla nas swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności za region. Tego
jednak wymaga od nas społeczeństwo, które obdarzyło nas zaufaniem. Uważam, że poradziliśmy
sobie z problemami, które wywołała pandemia.
Sztuką jest odnaleźć się w trudnych czasach. Ale
jestem przekonany, że te wszystkie doświadczenia
tylko nas wzmocnią. Rolą Sejmiku jest zwracanie
uwagi na wszelkie detale związane z pracą zarządu województwa. Czasami są to uwagi krytyczne, ale konstruktywna krytyka może przynieść
zawsze wiele dobrego. To dobry moment, aby
podziękować za dotychczasową współpracę, którą
uważam za bardzo dobrą. Zgoda zawsze buduje dodaje przewodniczący Sejmiku województwa
Jan Kawulok.

- Skalę udzielonej przedsiębiorcom pomocy,
najlepiej obrazują liczby - aż 1,4 miliarda złotych wyniósł Śląski Pakiet dla Gospodarki, który
powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z
poziomu regionu - mówi wicemarszałek Wojciech Kałuża.
Pakiet podzielono na pięć filarów: pożyczki
obrotowe i płynnościowe wraz z uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł),
wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne i inwestycje
w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(360 mln zł). Uruchomiono regionalne centrum
wsparcia MŚP, na co przeznaczono 57 mln zł.
W realizację Pakietu zaangażowanych zostało
pięć instytucji: Fundusz Górnośląski, Wojewódz-

NA RATUNEK PRZEDSIĘBIORCOM
I BRANŻY TURYSTYCZNEJ

ki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Konkursy skierowane dla przedsiębiorców, w ramach których
mogli ubiegać się o wsparcie, przyczyniały się do
wzrostu konkurencyjności. Są to pieniądze, jakie
można było przeznaczyć na szeroko rozumiane
działania inwestycyjne. Wnioski można było składać również w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł.
- W konkursach wystartowało ponad 2200
przedsiębiorców z Województwa Śląskiego, co niewątpliwie jest rekordem - dodał wicemarszałek
Wojciech Kałuża. - Jako samorząd województwa, pomogliśmy także branży turystycznej, która
ogółem otrzyma wsparcie na kwotę 87,5 mln zł.
Dla przypomnienia, w ubiegłym roku była to
3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów.
Do 18 maja przedsiębiorcy z regionu mogli
składać wnioski w przeznaczonym dla branży
turystycznej konkursie „Inwestycje w MŚP”, którego alokacja wynosi 76 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym
naborze wynosi 500 tys. złotych, minimalna
50 tys. zł, natomiast zakres pomocy sięga 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje, m.in. na:
na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy
posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, podniesienia atrakcyjności
oferowanych usług oraz przeprowadzenie prac
modernizacyjnych podwyższających standardy
bazy noclegowej czy gastronomicznej. W lutym
12 gmin (Szczyrk, Wisła, Ustroń, Istebna, Jeleśnia, Bielsko-Biała, Wilkowice, Węgierska Górka,
Brenna, Jaworze, Rajcza i Gilowice) otrzymało
od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał
wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafiło w sumie 8 mln zł. W efekcie gminy
mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców
z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych.
- W tych wszystkich wymienionych przedsięwzięciach ogromną rolę odgrywają środki unijne.
Tych liczb jest więcej. W ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego od 28 października 2019 do 26 października 2020: zatwierdzono do dofinansowania ponad 1200 wniosków
na kwotę 2,5 mld zł. Podpisano 1 137 umów
o dofinansowanie projektów na kwotę prawie
2,4 mld zł - konkluduje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

KU ZIELONEJ REWOLUCJI
W ramach RPO 2014-2020 ogłoszono aż 25
naborów z zakresu odnawialne źródeł energii
(OZE) oraz termomodernizacja. Wybrano 493
projekty na kwotę ok. 1,23 mld zł (wkład UE

razem ze środkami z budżetu państwa). Podział
projektów odbył się następująco: odnawialne
źródła energii (OZE) 26 proc., termomodernizacja 74 proc. W ciągu dekady mamy stać się
regionem ekologicznie przyjaznym i tworzyć
nowe miejsca pracy w zielonej gospodarce.
I jest to jeden z głównych priorytetów trwającej kadencji obecnego zarządu województwa.
27 i 28 stycznia 2020 roku, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach gościło
uczestników międzynarodowej konferencji
„W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej
Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Było to przedsięwzięcie współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej. Przedstawiciele regionów
z różnych części Europy rozmawiali o gospodarce, transformacji, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansach związanych
z nową perspektywą finansową UE. Gościem
głównym konferencji była komisarz ds. spójności i reform Unii Europejskiej, Elisa Ferreira.
W październiku ubiegłego roku, radni Sejmiku
jednomyślnie przyjęli wieloletnią strategię dla
województwa, którego podstawą jest program
„Zielone Śląskie 2030”. Strategia koncentruje
się na poprawie jakości życia w regionie oraz
zielonej transformacji gospodarczej. Dużą rolę
odgrywa Park Śląski. W ciągu najbliższych lat
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an i wyzwań
wszystkim walka z COVID-19, na którą do tej pory przeznaczono już 300 mln zł. Ogromne wsparcie otrzymali przedsiębiorcy w postaci Śląskiego
zgodnie z planem. Aż 4,4 mld euro trafi do województwa w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
ma być gotowa w lutym 2022 roku. DW 933
jest przebudowywana na długości ponad 23 km
(odcinek I na terenie gmin Wodzisław Śląski
i Mszana o długości ok. 7,2 km; odcinek II na terenie gmin: Pawłowice i Pszczyna o długości ok.
16,1 km). Finał prac planowany jest na koniec
października tego roku. Przebudowa pochłonie
ogółem ok. 240,3 mln zł przy dofinansowaniu
z Unii Europejskiej na poziomie 140 mln zł.
Trwają prace na DW 791 między Zawierciem
(DK 78) a Kolonią Poczesna (DK 1). Inwestycja
ma zakończyć się do końca stycznia 2022 roku.
Do tego czasu ponad 24-kilometrowy odcinek
drogi zyska nową nawierzchnię, chodniki i ciągi
pieszo-rowerowe. Modernizacja kosztować będzie ok. 238,1 mln zł. Pracy jest sporo. Powstają
także nowe mosty i przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne.

WIĘCEJ NA KULTURĘ

trafi tu 210 mln zł w ramach unijnej inicjatywy
Jessica. Inwestycje to modernizacja Ogrodu Japońskiego i otoczenia hali „Kapelusz”, remont
Świątyni, remont Dużego i Małego Kręgu Tanecznego, uregulowanie gospodarki wodnej
oraz budowa Parku Wielu Pokoleń. Za 65 mln zł
zmodernizowane zostanie kąpielisko Fala, a jego powierzchnia w nowej formie zajmie około
4 hektarów. Metamorfozę przechodzi również
Planetarium Śląskie. W nowym gmachu obok
astronomii prezentowane będą zagadnienia
związane z sejsmologią i meteorologią. Po zakończeniu robót budowlanych i wyposażeniu
Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowoczesny
budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. metrów
kwadratowych.

DUŻE INWESTYCJE DROGOWE
W tegorocznym budżecie na zadania drogowe zapisano kwotę około 540 mln zł. Na budowę
i modernizację infrastruktury drogowej przeznaczane są także środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- Obsługujemy sieć ponad 1250 kilometrów
dróg. Prace na kluczowych odcinkach są zaawansowane. Planów nie zakłóciła ani pandemia, ani
zimowa aura, która jak na nasze warunki utrzymywała się dość długo, bo aż do połowy kwietnia. Nowe arterie wpłyną na zmniejszenie ruchu

w centrach miast. Poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo - przekonuje wicemarszałek Dariusz Starzycki.
Na drogach wojewódzkich kontynuowane są
cztery projekty własne o wartości ok. 357 mln zł,
z czego ok. 168,6 mln zł to środki unijne. Jest to
budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna
na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy Rybnika - etap 4 i etap 5
Wschodnia Obwodnica Raciborza (93 mln zł);
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (blisko
131 mln zł); drugi etap przebudowy DW 791 na
odcinku od DK 1 do DK 78 (96 mln zł) oraz drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913,
od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny
do skrzyżowania z DK 86 (ok. 36 mln zł).
Ponad 200 mln zł pochłonie organizowanie
i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki
Koleje Śląskie i POLREGIO.
27 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację porozumień zawartych z powiatami dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego
ich utrzymania.
Największa inwestycja to droga regionalna Racibórz - Pszczyna - obwodnica Raciborza. Arteria, której budowa, nie licząc zapisów w tegorocznym budżecie, zamknie się kwotą 296,1 mln zł,

W 2019 roku nakłady na kulturę w regionie
zwiększono aż o 27,5 mln zł, do kwoty blisko
191 mln zł. Ta kwota jeszcze wzrosła w ubiegłym
roku i wyniosła 213,7 mln zł. W obecnym budżecie to już 224 mln zł. Zarząd województwa
podpisał umowę na współprowadzenie z miastem Świętochłowice Muzeum Powstań Śląskich,
to szczególnie istotne w kontekście trwających
w regionie obchodów stulecia wybuchu Powstań
Śląskich. W podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach powstanie Panteon
Górnośląski dotyczący najważniejszych postaci
z historii Śląska. Wystawa będzie podzielona na
cztery obszary - związane z kulturą, społeczeństwem, bohaterami i ludźmi kościoła. Panteon
zostanie oddany do użytku w czerwcu 2022
roku, w stulecie powrotu Śląska do Polski i jest
instytucją współprowadzoną z Ministerstwem
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką.
Trwają prace przy rozbudowie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.
Zakończą się w grudniu 2021 roku, na 40-lecie
pacyfikacji kopalni Wujek.

LIDER W NAKŁADACH NA SPORT
Areną sportowych zmagań jest zmodernizowany Stadion Śląski, który od sierpnia ubiegłego roku jest Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Zresztą godny swej nazwy. Obiekt
gościł największe gwiazdy Królowej Sportu
podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Sztafetach, a pod koniec maja będzie gospodarzem
Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. Memoriały Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej to największe w Polsce imprezy lekkoatletyczne, które na trwałe wpisały
się w kalendarz wydarzeń na Stadionie Śląskim.
W 2020 roku do 73 klubów sportowych z re-

gionu trafiło 800 tys. zł w ramach „Śląskiego
Programu Klub”. Dofinansowanie można przeznaczyć, m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłacenie trenerów i organizację obozów
sportowych. W tym roku w puli jest 1 mln zł.
Śląskie jest również partnerem rozgrywek w
ramach Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
W 2019 roku Województwo Śląskie przeznaczyło na wsparcie sportu aż 36 mln zł. To najwięcej spośród wszystkich regionów.

POTRZEBY MAŁYCH OJCZYZN
7 maja zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”.
- W ramach konkursu ze środków z budżetu
województwa można realizować zadania polegające na: działaniach zwiększających aktywność
społeczną mieszkańców, w tym działania w sferze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro
wspólne mieszkańców, czy też tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu
- przypomina Beata Białowąs, członek zarządu
województwa.
Maksymalna kwota pomocy finansowej dla
gminy wynosi 60 tys. zł. W ramach konkursu
w latach 2019-2021 w budżecie zabezpieczono
środki w łącznej kwocie 10,4 mln zł. Pomoc finansową otrzymało łącznie 156 gmin, a przekazane dotychczas środki zamknęły się w kwocie
ponad 6,6 mln zł.
W ubiegłym roku zarząd województwa przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz 2 zadania
powiatów na łączną kwotę 7,2 mln zł na budowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ogółem
powstaną 32 km dróg.
- Intensyfikujemy prace dla terenów wiejskich,
które co warto zaznaczyć, zajmują aż 69 procent powierzchni województwa, a zasiedla je aż
23 procent mieszkańców naszego regionu. Drogi
dojazdowe do terenów rolnych są dla nich bardzo
ważne, tym bardziej cieszy nas fakt, że wszystkie
złożone wnioski na ich realizację, zostały pozytywnie rozpatrzone. Podpisujemy też sporo umów
dotyczących aktywizacji - chcemy aby śląska wieś
była konkurencyjna - dodaje Beata Białowąs.

DOBRA PERSPEKTYWA
4,4 mld euro - tyle trafi do Województwa Śląskiego w ramach nowej perspektywy unijnej na
lata 2021-2027. Śląskie jest pierwszym regionem
w procesie konsultacji i największym beneficjentem środków spośród wszystkich regionów. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości
2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z trzech
funduszy.
- To olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie
dysponował - podsumowuje marszałek Jakub
Chełstowski.
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KRZYŻÓWKA

HOROSKOP

Wodnik (20 I - 19 II) Czas na zmiany i to niekoniecznie miłe. Inaczej sobie
zaplanowałeś przebieg kilku rodzinnych spotkań. Będziesz rozczarowany,
ale to jeszcze nie jest tragedia. Potraktuj całe zamieszanie jako sygnał ostrzegawczy, że nie zawsze masz rację.
Ryby (20 II - 19 III) Odpuść sobie
na razie podejmowanie ważnych decyzji. A jeżeli już musisz, to poczekaj przynajmniej do końca wakacji, chociaż to
i tak wielkie ryzyko. Przeżywasz ostatnio silne huśtawki nastrojów. Musisz
się emocjonalnie wyciszyć. Czas działa
na twoją korzyść.
Baran (20 III - 20 IV) Zapomnij
o wakacyjnym lenistwie i bierz się
do roboty. Pojawi się przed Tobą kilka możliwości do zarobienia kasy.
Inni tkwią już w letnim letargu i raczej nikt nie sprzątnie Ci sprzed nosa
okazji. Tylko nie udawaj, że pracujesz, ale zakasaj rękawy.
Byk (21 IV - 20 V) Lipiec to nie
jest najlepszy czas do realizowania
własnych projektów. Masz dobre pomysły, ale wymagające konsekwencji i koncentracji. Nie można, patrząc
w słońce, myśleć o trudnych problemach. Ale nic się nie pali. Zacznij na
spokojnie pod koniec września.
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Prawdziwy skowronek z Ciebie. Tryskasz humorem, a przebywanie w Twoim towarzystwie to wielka przyjemność. Wykorzystaj dobry moment i pozwól sobie na
odrobinę samodzielności w pracy albo
szaleństwa w życiu. Jak nie przyniesie
Ci to korzyści, to przynajmniej ujdzie
na sucho.
Rak (21 VI - 21 VII) Czekają Cię
trudne wyzwania. Będziesz pracować

(albo wypoczywać?) w grupie, lecz to
na Tobie spocznie ciężar odpowiedzialności za dobre samopoczucie wszystkich. To niesprawiedliwe, ale na pocieszenie można tylko dodać, że taki stan
nie potrwa wiecznie.
Lew (22 VII - 21 VIII) Sierpień
jest Twoim zodiakalnym miesiącem,
a słońce astralnym patronem. Prognozy mówią w lipcu o pięknej, słonecznej pogodzie. To brzmi prawie jak
hymn pochwalny na cześć lwów, ale
coś im się od życia, przynajmniej latem należy. Leniuchujcie z pełną premedytacją.
Panna (22 VIII - 22 IX) Dalej nie
potrafisz się wyrwać spod niekorzystnych wpływów. Musisz okazać więcej
odwagi i nie bać się ryzyka. Nie traktuj tego, jako stawiania wszystkiego
na jedną kartę, lecz jako fragment wykalkulowanej życiowej kombinacji. Postaw się, postrasz, a zwyciężysz.
Waga (23 IX - 22 X) Męczysz się
i myślisz o sytuacjach, których jesteś
uczestnikiem. Niepotrzebnie. Nie masz
na nie wpływu. Zamiast myśleć o tym, co
się dzieje teraz, układaj możliwe scena-

riusze rozwoju wydarzeń i szukaj w nich
miejsca dla siebie. Życie to nie tylko emocje, ale też gra.
Skorpion (23 X - 21 XI) Odstaw na
bok emocje. W pracy i życiu czeka Cię
sporo trudnych wyzwań. Nie chodzi
o żadne tragedie, ale o sytuacje, gdzie
trzeba się ciężko napracować, aby osiągnąć efekt. Nerwy w niczym nie pomogą. Trzeba zacisnąć zęby i robić swoje.
Strzelec (22 XI - 20 XII) Bądź
cierpliwy i licz tylko na siebie. Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki, powinien też tak powiedzieć zodiakalny
Strzelec. Jedyną przeszkodą w realizacji planów jest strach, że nie podołasz
samodzielnie. To kompletna bzdura.
Właśnie w spółce z kimś stracisz. Przynajmniej w tej jednej sprawie, o której myślisz.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Wakacje
nie sprzyjają podejmowaniu poważnych decyzji i rozpoczynaniu działań,
których konsekwencje będą się ciągnąć
latami. Jeszcze wykombinujesz coś głupiego i co wtedy? Na razie wypoczywaj
i powoli przygotowuj się do zmian. Tylko spokój może Cię uratować.

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07 fax (32) 223 86 87

REKLAMA

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
www.bpik.com.pl
Szanowni Mieszkańcy Bierunia!
Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca bieżącego roku upłynął termin obowiązywania 3-letniej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bieruń. 15
marca tego roku Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalne Sp. z o. o. złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kolejny wniosek
o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bieruń okres 3 kolejnych lat.
9 czerwca Wody Polskie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydały decyzje zatwierdzającą nowa taryfę, która przedstawia się następująco:

Warto pamiętać, że wniosek taryfowy uwzględnia koszty związane ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy,
które z kolei ustalone są na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym w zrostem cen.
Tak więc, Zarząd BPIK Sp. z o.o. po raz kolejny przypomina: TOALETA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI! Każdego roku służby komunalne BPIK Sp. z o.o. usuwają dziesiątki awarii
sieci kanalizacyjnej oraz awarii pompowni powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich
powoduje cofnięcia ścieków, zalania mieszkań, posesji lub innych terenów. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne - są również uciążliwe dla mieszkańców
i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz powodują wzrost kosztów oczyszczania ścieków.
Pamiętaj: segreguj śmieci i wrzucaj je do kosza! Nie do toalety! Dzięki temu ułatwisz proces oczyszczania ścieków oraz unikniesz kosztownych awarii.
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Nieistniejący już ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Hołdunowie. Świątynię wybudowano w 1902 r. ale w 1967 r. została rozebrana z powodu szkód górniczych.

Rok Pański 1770
W tym roku przypada 250. rocznica powstania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy
w Lędzinach-Hołdunowie. O jej niezwykłej historii pisze proboszcz ADAM MALINA.
W tym wydaniu gazety publikujemy kolejną część czteroodcinkowego cyklu.

P

rzepis na powstanie Hołdunowa wymagał istnienia granicy na Wiśle,
wcześniejszej Reformacji na ziemi
pszczyńskiej i w Małopolsce oraz wojen prusko-austriackich. A także odwagi ludzi, którzy
w tym gąszczu zewnętrznych uwarunkowań
znaleźli szansą dla siebie na godniejsze życie.
Przesłanek powstania Hołdunowa było
kilka. Na pierwszym planie możemy wymienić religię i wyznanie. W czasach austriackich na Górnym Śląsku w tym względzie wiele się wydarzyło. Pod koniec XVI
wieku na skutek Reformacji prawie cała ziemia pszczyńska była wyznania luterańskiego. Sytuacja zmieniła się w połowie kolejnego stulecia, gdy zdecydowane
działania władz doprowadziły do formalnego powrotu do stanu przedreformacyjnego, pozostawiając ewangelikom „leśne
kościoły” w beskidzkich lasach lub kościoły znacznie oddalone od domów, na przykład w Kluczborku czy w Brzegu. Taki stan
trwał ponad pół wieku, gdy z łaski cesarskiej po raz pierwszy zezwolono na budowę nowych kościołów ewangelickich,
z których najbliższy miał stanąć w Cieszynie. Dopiero wspomniana zmiana przynależności politycznej Śląska z austriackiej
na pruską po ponad 30 latach, zmieniła realia wyznaniowe, wprowadzając elementy wolności religijnej, które ostatecznie zafunkcjonowały w pełni kilka lat przed rokiem 1770.
Ewangelicy nie stanowili
jednak jedności.
Co prawda na Górnym Śląsku ponad 90%
z nich było luteranami, czyli wyznania augsburskiego, to jednak te proporcje nie zawsze sprawdzały się wśród rządzących. Władza książęca od Reformacji do 1765 roku

w Pszczynie była luterańska, ale po zmianie
dynastii nowi władcy czyli Anhaltowie przywieźli ze sobą wyznanie ewangelicko-reformowane (kalwińskie). Wraz z nimi dotarł na
ziemię pszczyńską nowy dwór, urzędnicy czy
nauczyciele takiego samego wyznania. Inaczej natomiast było za Wisłą, czyli w Małopolsce. Tam ruch reformacyjny w zdecydowanej
większości miał wymiar kalwiński. Ewangelicy zza Wisły - jak ojciec literatury polskie Mikołaj Rej - byli wyznania reformowanego czyli kalwińskiego. Reformacja XVI w. sprawiła,
że w zachodniej Małopolsce było coraz więcej
kościołów, które przeszły na stronę kalwińską.
Dokładnie takie same procesy
zaszły w małopolskich Kozach,
dziś gminie graniczącej od
wschodu z miastem Bielsko-Biała.
W drugiej połowie XVI wieku miejscowość
była już ewangelicka, to samo stało się z parafią i kościołem, który służył koziańskim ewangelikom reformowanym aż do 1658 roku. Potem ich położenia stawało się pod względem
religijnymi coraz gorsze. Ponieważ nie mieli
już kościoła, spotykano się na nabożeństwach
w beskidzkich lasach lub szukali wsparcia duchowego aż w Brzegu na Śląsku, gdzie znajdowała się pierwsza parafia reformowana.
W czasach pruskich w Brzegu urzędował również ewangelicki kapelan wojskowy wyznania
reformowanego, który dwa razy w roku pojawiał się w garnizonie pszczyńskim. Z Kóz do
Pszczyny było już całkiem blisko, toteż dla kozian życie religijne stało się zdecydowanie łatwiejsze, choć prostym jeszcze nie było. Między Kozami a Pszczyną była granica...
Społeczność koziańskich ewangelików była specyficzna, tak samo jak dzieje tej podbeskidzkiej miejscowości, założonej prawdopodobnie na nowo po spustoszeniu regionu

przez Tatarów. Założono wtedy wiele podbielskich miejscowości, między innymi Kozy, Wilamowice czy Hałcnów. Tam dotarli najpewniej dawni mieszkańcy północnych Niemiec,
z obecnego pogranicza niemiecko-holenderskiego. Kozianie mówili swoistym językiem,
odmianą języka niemieckiego, którego pozostałością jest dziś język wilamowicki, znany
z miasta Wilamowice.
W historii, która wydarzyła się
w 1770 roku, oprócz przesłanek
religijnych ważne były również
inne czynniki - gospodarcze
i polityczne.
Gdy Prusy przejęły Śląsk to skutecznym
sposobem na rozwój nowych terenów była polityka wpierania gospodarczego nowych ziem. W tym celu finansowano osadnictwo na nowym terytorium, chcąc pobudzić gospodarczo nowe regiony. Efektem tego wsparcia była tzw. kolonizacja fryderycjańska, której wynikiem były nowe kolonie na terenach wiejskich. Mieszkańcom takich osad gwarantowano zwolnienie z podatków, służby wojskowej, pożyczki i dotacje, wsparcie w budowie domów i gospodarstw. Tak było po pruskiej stronie Wisły,
natomiast po jej polskiej stronie życie dla
innowierców stawało się coraz trudniejsze,
również pod względem gospodarczym. Bliskość i przychylność Pszczyny i jej reformowanego dworu książęcego stawały się coraz
bardziej zachęcające do podjęcia wyzwania,
które miało doprowadzić do wielkiej zmiany. W wyniku rozmów z ich „opiekunem
duchowym”, ks. Johannem Schleiermacherem, księciem pszczyńskim i pruską kamerą
wojny i domen we Wrocławiu powstał plan
opuszczenia Kóz i założenia nowej miejscowości na ziemi, będącej własnością księcia

pszczyńskiego. Oprócz standardowych warunków kolonizacyjnych dodano koziańskim tkaczom i rolnikom zwiększone dotacje na budowę domów, materiały budowlane i pożyczki.
Ważne było również
zapewnienie, iż na nowym
miejscu szybko zostanie
wybudowany kościół oraz
powołany duchowny do opieki
duszpasterskiej.
Wszystko rozpoczęło się 25 maja 1770 roku. Był to piątek, dzień po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego. Dla zapewnienia
sprawnego opuszczenia Kóz oraz ze względu
na bezpieczeństwo uciekinierów, towarzyszył
im 70-osobowy oddział wojskowy z Pszczyny pod dowództwem porucznika Georga von
Woyrscha. Z Kóz do przyszłego Hołdunowa
uciekinierzy mieli ok. 42 km do przejścia. Potrzebowali na to ok. 8-9 godzin, a odległość
podzieli na dwie części, przedzielone noclegiem pod gołym niebem mniej więcej w połowie drogi.
W ten sposób w północnej
części ziemi pszczyńskiej na
dawnym folwarku Kiełpowy
powstała nowa miejscowość.
Nazwano ją po niemiecku
Anhalt, po polsku Hołdunów.
Wraz z miejscowością zaistniała też na Górnym Śląsku pierwsza parafia ewangelicko-reformowana. Gdyby nie pandemia, to moglibyśmy napisać, że było to dokładnie ćwierć
tysiąclecia temu. Pandemia spowodowała, że
jubileusz wspominamy i organizujemy o rok
później.
ks. dr Adam Malina

WOŹNIAKOWIE Z BIERUNIA: PRĄD, OGRZEWANIE I KUCHNIA ZE SŁOŃCA
Agnieszka i Krzysiek Woźniakowie jako pierwsi wprowadzili się na nowopowstające Osiedle Mikołaja
w Bieruniu. Zdecydowali: tylko energia ze Słońca od SilesiaSolar.pl. Dzięki panelom fotowoltaicznym
i pompie mają prąd, ogrzewanie i gotowanie, bez gazu w domu. Mają też spore oszczędności.

D

ecyzję o instalacji fotowoltaicznej i pompie ciepła od
działającej w naszym powiecie firmy SilesiaSolar.pl podjęli jeszcze przed zakupem domu. Deweloper
daje taką możliwość, a tu zadecydowały oszczędności.
- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni,
bo nasza instalacja produkowała na-

wet w trakcie zimnego i pochmurnego
maja - mówi bierunianka Agnieszka
Woźniak. Jak wyliczyli, w maju oddali do sieci 581 kWh, a pobrali na swoje
potrzeby 360. - Instalacja w skali całego roku ma się bilansować. Ma wyprodukować akurat taką ilość prądu, która zaspokoi nasze potrzeby - tłumaczy
mąż Krzysiek.

- Na starych śmieciach (blok przy
ul. Oświęcimskiej w Bieruniu) płaciliśmy krocie za ogrzewanie, rachunki za
prąd, gaz, do tego wszystkie te rzeczy, za
które się płaci w bloku - fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy, sprzątaczki, podgrzanie wody, konserwator,
eksploatacja wspólna itd. Teraz jesteśmy
praktycznie samowystarczalni - mówi
Agnieszka. Policzyliśmy, że to dla nas
roczne oszczędności rzędu 10 tys. zł!
ZDĄŻYĆ PRZED
ZACHODEM SŁOŃCA
Polacy pokochali fotowoltaikę.
Nasz kraj jest czwartym co do wielkości rynkiem w UE pod względem mocy zainstalowanych w 2020 - wzrost
rok do roku wyniósł ponad 168%! To

także zasługa programu Mój Prąd,
czyli rządowych dopłat do instalacji.
Te po raz kolejny ruszają w lipcu 2021
- tym razem ich wysokość to 3000 zł.
Niestety, coraz więcej mówi się
o niekorzystnych zmianach w prawie
- instalacje mają być mniej opłacalne.
Wg portalu wysokienapiecie.pl nowe przepisy spowodują, że rachunki
roczne dla posiadaczy przeciętnej instalacji mogą wzrosnąć z kilkudziesięciu do ponad tysiąca złotych.
Zmiany mają dotknąć jednak tylko nowych właścicieli instalacji. Czy-

li tych osób, które zdecydują się już po
zmianie prawa. Kiedy to się stanie?
Nie wiadomo. Mówi się albo o styczniu, albo o lipcu 2022 roku.
Jest więc jeden warunek: zdążyć
przez zmianami w prawie. Zdążyć
przed zachodem Słońca.

W inwestycji pomoże sprawdzona firma
Silesiasolar.pl. Skontaktuj się i bez
zobowiązań dowiedz, jaki to koszt,
a ile zaoszczędzisz. Tel. 32 708 07 00

Ekonomicznie i ekologicznie!
Oddaliśmy do użytku pierwsze domy szeregowe. Pierwsi klienci zdecydowali się na zastosowanie najnowszych
rozwiązań w zakresie ogrzewania i pozyskania prądu ze słońca. Dlaczego to możliwe i czy ma to sens?
NIE STYROPIAN,
A WEŁNA
MINERALNA!
Ściany zewnętrzne naszych
domów izolowane są wełną mineralną o grubości aż
30 centymetrów! Dzięki temu uzyskujemy wysokiej
klasy komfort termiczny
i akustyczny. Taki poziom
izolacji zmniejsza zapotrzebowanie w ciepło zimą
i zapobiega przegrzewaniu
budynków latem. Oszczędzamy na ogrzewaniu zimą i chłodzeniu latem! I co
równie ważne ograniczamy ryzyko pożarowe.

PRĄD ZE SŁOŃCA, CZYLI PANELE
FOTOWOLTAICZNE
Tak zaprojektowaliśmy dach, by znalazło się na nim miejsce
dla paneli fotowoltaicznych o docelowej mocy pokrywającej zapotrzebowanie w prąd zarówno dla potrzeb oświetlenia jak i dla działania sprzętów domowych. Nadwyżka mocy
przeznaczana jest na ogrzewanie powietrzną pompą ciepła.
Montaż pompy ciepła zasilanej prądem z własnych paneli fotowoltaicznych gwarantuje w pespektywie długoterminowej
oszczędności. Zwrot kosztów instalacji w zależności od zużycia prądu i temperatury budynku możliwy jest do 10 lat.

OKNA TRZYSZYBOWE!
To standard, który definiuje standard energetyczny domu. W naszych domach, wszystkie okna są trzyszybowe, włącznie z dużym, trzymetrowym oknem tarasowym. Domy wykorzystują pełnię światła i słońca, bo taras i główne pokoje skierowane są w kierunku południowym, co znacząco polepsza zimowy bilans energetyczny
domu. Jasne pomieszczenia i dużo naturalnego światła
to duży komfort mieszkaniowy.

OGRZEWANIE GAZOWE LUB Z POMPY CIEPŁA!
W standardzie każdego budynku przewidzieliśmy podłogowe ogrzewanie. Pozwala to klientom na wybór wedle własnego uznania ogrzewania gazowego lub powietrznej pompy
ciepła. W perspektywie wieloletniej to tańszy sposób ogrzewania domu. Powietrzna pompa ciepła wspomagana panelami fotowoltaicznymi na dachu naszych domów to rozwiązanie czyste, ekologiczne, które w przyszłości pozwoli na spore oszczędności.

DOBRA CEGŁA TO PODSTAWA!
Domy szeregowe powstające w ramach Osiedla Mikołaja budowane są przy
użyciu najlepszej cegły na rynku Porotherm austriackiej firmy Wienerberger.
To cegła firmy z 200-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, produkowana bez sztucznych, chemicznych dodatków, tylko z naturalnych surowców. Materiały ceramiczne mają dużą stateczność cieplną - dobrze akumulują ciepło i powoli oddają je otoczeniu, dzięki czemu w naturalny sposób
pomagają utrzymać optymalną temperaturę zarówno zimą i latem.

