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Termomodernizacja Osiedla Wieczorka
Inwestycją Roku 2021
► „Kompleksowa termomodernizacja budynków Osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich”
zwyciężyła w Konkursie na Inwestycję Roku organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki
Nieruchomościami.
Inwestycja zrealizowana
na terenie Piekar Śląskich
zdobyła I miejsce w kategorii „Obiekty mieszkalne – termomodernizacja”.
Nagrodę podczas gali
odebrały Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta
Piekary Śląskie i Wioletta
Bielawska – dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Jednocześnie Prezydent otrzymała nagrodę
Lider Zarządzania Miastem.
Zgłaszającym i inwestorem
był Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Piekarach
Śląskich, który w 2021 roku
zakończył termomodernizację 79 budynków rozpoczętą w 2017 roku. – Dziękuję bardzo za otrzymaną
nagrodę, nasza inwestycja
to kolosalny efekt ekologiczny odczuwalny nie tylko
w dzielnicy, ale w całym
mieście. Jednocześnie
realizacja okupiona była
wielkimi trudnościami i kłodami rzucanymi pod nogi
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który na skutek błędów
w audycie energetycznym
złożył na nas doniesienie
do prokuratury. Finalnie
Najwyższa Izba Kontroli
uznała, że nie było ku temu
podstaw, jednak przez wiele
miesięcy byliśmy oskarżani, a kontrole ciągną się
do dzisiaj. Także opozycja
zarzucała nam niewłaściwe
wykorzystanie środków. Tak
naprawdę swoją determinacją i dążeniem do celu poka-

zaliśmy, jak bardzo katowicki WFOŚiGW nie spełnia
swoich zadań. Łatwiej było
przeprowadzić termomodernizację z udziałem środków
komercyjnych, niż specjalnie powołanej do tego celu
instytucji. Mimo trudności
udało się nam doprowadzić
termomodernizację do końca. To właśnie teraz do Piekar Śląskich przyjeżdżają
zarządcy z całego kraju, aby
pytać jak przeprowadzić tak
skomplikowaną inwestycję
– powiedziała, odbierając
nagrodę, Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta
Piekary Śląskie. Zrealizowane zadanie przyczyniło się,
poprzez likwidację niskiej
emisji, do poprawy stanu
powietrza. To z kolei pozytywnie wpłynęło na jakość
życia mieszkańców miasta,
a samo osiedle Wieczorka
stało się atrakcyjniejszym
miejscem do zamieszkania.
Na rzecz zrealizowania prac
pozyskano środki unijne.
19 spośród 79 budynków
otrzymało dofinansowanie
w formie pomocy zwrotnej
ze środków europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. 5 innych
nieruchomości otrzymało dofinansowanie 85%
kosztów kwalifikowalnych
ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
W ramach docieplenia
przeprowadzono m.in.
izolację pionową ścian
fundamentowych, docie-

plenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropu nad
piwnicą, docieplenie podłogi poddasza. By podłączyć
budynki do sieci, wykonano
instalacje grzewcze oraz
ciepłej wody użytkowej.
Dodatkowo w przypadku
budynków, których dachy
były w bardzo złym stanie
technicznym, wykonano ich
remonty, aby nie dopuścić
do niszczenia wykonanej
termomodernizacji. Zrealizowane zadanie przyczyniło się przede wszystkim
do poprawy stanu powietrza, poprzez likwidację
niskiej emisji, co w konsekwencji spowodowało poprawę jakości życia mieszkańców miasta, a samo
osiedle Wieczorka stało
się bardziej atrakcyjnym
miejscem zamieszkania.
Ważne było także podłączenie zmodernizowanych budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Ich mieszkańcy nie muszą w związku
z tym obsługiwać źródeł
ciepła, co w wielu przypadkach, przy opalaniu
mieszkań węglem, wiązało się z noszeniem węgla
na wszystkie kondygnacje
budynków. W przypadku
termomodernizacji osiedla
Wieczorka cele, jak zaznaczają władze, od początku
były jasne. Udało się je zrealizować, co zaznaczają
piekarskie władze, mimo
braku wsparcia ze strony
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach. Remontowano
budynki, naprawiano dachy,
odnawiano klatki schodowe, stawiano nowe śmietniki i instalowano kamery
monitoringu. Priorytetami
były ogrzewanie i ocieple-

nie, a w dalszej kolejności
klatki schodowe, chodniki,
drogi i parkingi. Niemniej
ważnym zadaniem było zaopiekowanie się sprawami
zieleni i małej architektury.
W niektórych działaniach

pomagali mieszkańcy,
którzy sami brali sprawy
w swoje ręce, tworząc przydomowe ogródki. Nagroda
“Inwestycja Roku” stała się
zatem zwieńczeniem całego
procesu.
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Ekodoradca w Urzędzie Miasta
Minęło pół roku, od kiedy
w mieście realizowany
jest największy w Europie
projekt ochrony powietrza
– obejmujący swoim zasięgiem całe województwo
śląskie – „Śląskie. Przywracamy błękit”. O pierwszych
efektach podejmowanych
działań, ustawie antysmogowej, a także o tym,
z jakimi sprawami zgłaszają
się mieszkańcy, rozmawiamy z Piotrem Polichtem,
który od pierwszego dnia
realizacji projektu pracuje
na stanowisku Ekodoradcy
w Urzędzie Miasta.
Ekodoradca – kim jest
i czym się zajmuje?
Ekodoradca to osoba oddelegowana do prowadzenia
działań w ramach projektu
„Śląskie. Przywracamy
błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony
powietrza dla województwa
śląskiego. Należy dodać,
iż projekt realizowany
jest przy dofinansowaniu

z Programu LIFE Unii
Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Ekodoradca zaangażowany jest w działania
polegające na prowadzeniu
edukacji podczas spotkań –
zaczynając od najmłodszych
w przedszkolach, poprzez
zajęcia i pogadanki w szkołach, kończąc na spotkaniach z dorosłymi mieszkańcami naszego miasta. Aby
móc udzielać sprawdzonych
i rzetelnych informacji, systematycznie podnoszę swoją
wiedzę, poprzez udział
w różnego typu szkolenia
i webinariach. Także w tym
celu, od 1 października
rozpocząłem studia podyplomowe na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Energetyki. Każdy z mieszkańców, zainteresowany
uzyskaniem informacji
w zakresie ekologicznych
źródeł ciepła, aktualnych
programów dofinansowania

może zadzwonić lub przyjść
do budynku urzędu, gdzie
postaram się udzielić mu
wyczerpujących informacji.
Z jakimi problemami
najczęściej zgłaszają się
mieszkańcy?
Sprawy, z jakimi zgłaszają
się mieszkańcy to przede
wszystkim chęć uzyskania
informacji o aktualnych
programach dofinansowań
do wymiany starego pieca,
zgodnie z obowiązującą
w województwie śląskim
uchwałą sejmiku tzw.
uchwałą antysmogową.
W tym miejscu chciałbym
przypomnieć, że wprawdzie
do sprzedaży dopuszczony jest szereg materiałów
opałowych, w tym węgiel
brunatny, jednak wspomniana uchwała cały czas
obowiązuje i zgodnie z nią
na terenie województwa
obowiązuje zakaz stosowania węgla brunatnego oraz
paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego

węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz
mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem, paliw,
w których udział masowy
węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi
więcej niż 15% i biomasy
stałej, której wilgotność
w stanie roboczym przekracza 20%.
Na jakie aktualnie dofinansowania mogą liczyć
mieszkańcy?
Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych cały czas mogą
składać wnioski w ramach
programu Czyste Powietrze. Dla właścicieli lokali
w budynkach wielolokalowych niebawem powinien zostać uruchomiony
program Ciepłe Mieszkanie.
Także w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji
prowadzonego przez naszą
Gminę, mieszkańcy mogą
składać deklaracje (zarówno właściciele domów

jednorodzinnych, jak i lokali
w budynkach wielolokalowych). Inne programy to:
Mój Prąd, Moje Ciepło itp.
Po szczegóły zapraszam
na spotkania, bezpośrednio
do Urzędu przy ul. Bytomskiej 92 lub do kontaktu
telefonicznego pod numerem
telefonu: 32 35 35 399.
A jak Pan ocenia pierwsze
sześć miesięcy realizacji
projektu?

Mając na uwadze to, czego
dotyczy projekt i w jakich
warunkach makroekonomicznych jest realizowany,
należy ten okres uznać
za udany. Zdecydowanie można powiedzieć,
że mieszkańcy bardzo
odpowiedzialnie podchodzą
do obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej, a zwłaszcza do wskazanych w niej terminów
wymiany pieców.

Miasto zyska dodatkowe pieniądze
Piekary Śląskie zyskają
dodatkowe kilkanaście
milionów złotych. Wsparcia
udzieliła kolejny raz senator
RP Dorota Tobiszowska.
Tym razem chodzi
o 13.793.075,96 zł dodatkowych dochodów z tytułu
udziału we wpływach
z podatku dochodowego
od osób fizycznych. Dzięki tym pieniądzom, jak
zaznacza prezydent Piekar
Śląskich Sława Umińska-Duraj, będzie można

lepiej zadbać o poprawienie
efektywności energetycznej budynków miejskich.
Uda się także ograniczyć
koszty zakupu ciepła dla
mieszkańców i nie tylko.
Na stronie miasta podkreślono, że jeszcze w tym roku
samorządy dostaną blisko
13,7 mld zł z dodatkowych
wpływów z podatku PIT.
Każda z gmin otrzyma nie
mniej niż 2,8 mln zł, powiaty nie mniej niż 6 mln zł,
województwa nie mniej niż

32,6 mln zł. -W przypadku
naszego miasta jest to kwota
ponad dwukrotnie większa
niż zakładane 6 mln zł, bo aż
13,7 mln. zł – podkreśla,
odnosząc się do środków
przyznanych miastu prezydent Piekar Śląskich Sława
Umińska-Duraj. -Kolejny raz
dziękujemy senator Dorocie
Tobiszowskiej za wsparcie,
jakiego udziela Piekarom Śląskim i mieszkańcom, liczymy
na kolejne, wspólne projekty
– dodaje.
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Elektryczne hulajnogi w mieście
Hulajnogi elektryczne są dostępne dla chętnych. Piekary Śląskie stały się w ten sposób kolejnym
miastem, gdzie można skorzystać z udogodnienia.
Z bezemisyjnych, cichych pojazdów miejskich można korzystać
od 4 października. Operator
udostępnił w Piekarach Śląskich
blisko 200 egzemplarzy, co jest
zaproszeniem do bardziej ekologicznych zachowań. -Liczymy,
że hulajnogi staną się dobrą alternatywą dla przemieszczenia się
po mieście – zachęcała w pierwszych dniach października
prezydent Piekar Śląskich Sława
Umińska-Duraj. Do korzystania
z tej formy przemieszczania się
po mieście zachęcają też miejscy
radni. -System hulajnóg, który
działa w naszym mieście od kilku
tygodni, posiada łatwą obsługę
i proste zasady korzystania. Warto
się zapoznać i zdecydować się
na wypróbowanie. Po zakończeniu inwestycji w ścieżki rowerowe – w przyszłym roku będzie
można swobodnie i bezpiecznie
poruszać się po mieście. Pojawiają
się wnioski o korektę stref i miejsc

parkowania hulajnóg , co zgłaszam
na bieżąco do operatora systemu. Z relacji mieszkańców wiem
jednak, że są zadowoleni i chętnie
korzystają z hulajnóg. Może to być
ciekawa alternatywa nawet dla
samochodu, jeśli chodzi o krótsze
odcinki do przemieszczania się zauważa radny Daniel Pliszka.
Rozwiązanie cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród piekarskich użytkowników, a Piekary
Śląskie stały się kolejnym miastem, w którym można skorzystać z udogodnienia. -Bardzo się
cieszę, że Piekary Śląskie dołączyły
do grona miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii takich jak
Katowice, Chorzów, czy Sosnowiec,
które mogą korzystać z systemu
wypożyczalni elektrycznych hulajnog. To łatwy, szybki i bezkolizyjny
sposób na przemieszczanie się.
Mam nadzieję, że dzięki rozbudowującej się siatce dróg rowerowych
w mieście Piekarzanie chętnie będą

korzystać z tego sposobu podróżowania. Pokazały to pierwsze dni,
gdy ilość wypożyczeń przekroczyły
wyobrażenia wszystkich - ocenia
nowe możliwości podróżowania
po mieście radna Natalia Ciupińska-Szoska. W jaki sposób
można skorzystać z przejazdów?
W pierwszej kolejności trzeba
pobrać aplikację, zarejestrować się
i przypisać preferowaną metodę
płatności. Potem należy znaleźć
e-hulajnogę na mapie lub ulicy,
odblokować, skanując znajdujący
się na niej kod QR za pomocą
aplikacji. Kończąc jazdę, warto
zaparkować miejski jednoślad
w bezpiecznym miejscu i kliknąć przycisk „Zakończ przejazd”. Minuta jazdy e-hulajnogą
kosztuje 65 groszy, a opłata za jej
odblokowanie wynosi 2,70 zł.
Nowi użytkownicy, w ciągu 14
dni od rejestracji, mogą wykupić
w aplikacji miesięczny pakiet
nielimitowanych, darmowych

odblokowań w promocyjnej
cenie 2,70 zł. Na osoby, które
już posiadają konto w aplikacji,
czeka pakiet 30 dni darmowych
odblokowań za 14,99 zł. Operator
zwraca uwagę na bezpieczeństwo.
Zaznacza, że e-hulajnogą trzeba

jeździć w pojedynkę, ścieżkami
rowerowymi – tam, gdzie są dostępne. Jeśli ich nie ma, dopuszczalna jest jazda chodnikiem, ale
trzeba pamiętać o ustępowaniu
pierwszeństwa pieszym.
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Trwają wypłaty
dodatku węglowego
Pieniądze na zakup węgla trafiają już na konta tych, którzy
złożyli stosowne wnioski. Sesja rady miasta zorganizowana 29 września rozpoczęła się, na wniosek radnego
Macieja Czempiela, od rozpatrzenia projektu uchwały
dotyczącej zmian w budżecie miasta. -O zamiarze złożenia wniosku uprzedziłem dzień przed sesją Tomasza Wesołowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta, Ireneusza
Dzięcioła – Skarbnika Miasta, Biuro Rady Miasta, MOPR
oraz oczywiście radnych, którzy jednogłośnie poparli mój
wniosek i błyskawicznie przegłosowali zmiany w budżecie
miasta – mówi radny Czempiel. Zaznacza równocześnie,
że to działanie pozwoliło przyśpieszyć wypłatę środków,
na które czeka wielu mieszkańców Piekar Śląskich. -Mój
wniosek o zmianę porządku obrad i przegłosowanie zmian
budżetu na początku obrad pozwoliły już kilkanaście minut
później przelać pieniądze do MOPR i rozpoczęcie wypłat dla
mieszkańców – kwituje Czempiel. Ile osób wnioskowało o
wypłatę dodatku na zakup opału? -W Piekarach Śląskich
złożonych zostało prawie 4,5 tysiąca wniosków – jeśli wszystkie przejdą pozytywną weryfikację, na ich zrealizowanie
potrzeba będzie około 13 milionów złotych! W tej chwili na
koncie miasta na ten cel jest 7 milionów złotych. Wypłaty są
realizowane – komentował jeszcze 29 września wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański. Ci, którzy dotąd
nie złożyli jeszcze niezbędnych dokumentów, mają czas do
końca listopada. Obsługą dodatków węglowych na terenie
miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
który przyjmuje wnioski mieszkańców. W przypadku pytań
lub wątpliwości można dzwonić do MOPR: 32 288 35 74, 32
287 95 03 wew. 602, 603

Debatowali o zarządzaniu nieruchomościami
Piekary Śląskie stały się organizatorem wydarzenia, podczas
którego o kluczowych dla siebie zadaniach dyskutowali
zarządzający nieruchomościami.
Forum Zarządców Nieruchomości
Województwa Śląskiego zrzeszonych
w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami odbyło się 13 października w budynku piekarskiego urzędu.
Zaproszeni goście mówili na tematy
związane z modernizacją budynków,
polityką budżetową czy wzrostem
kosztów eksploatacji budynków.
Przedyskutowano kwestie dotyczące wsparcia finansowego w ramach
budżetu Banku Gospodarstwa
Krajowego na zwiększenie zasobów
mieszkaniowych gmin, kompleksowej termomodernizacji budynków
czy likwidacji niskiej emisji. Poruszono także sprawy związane z drastycznym wzrostem kosztów energii
elektrycznej, centralnego ogrzewania
i gazu. Uczestnicy rozmawiali także
o prawidłowej gospodarce odpadami
komunalnymi. Miasto Piekary Śląskie
reprezentowali Krzysztof Turzański – I Zastępca Prezydent Miasta
oraz Wioletta Bielawska – Dyrektor

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Wśród zebranych znalazła się też
Joanna Sekuła – Senator RP, która
pracowała jako dyrektor w Biurze
Gospodarki Mieszkaniowej w Spółce
Restrukturyzacji Kopalń, a w roku
2011 została dyrektorem Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

w Sosnowcu. Zgromadzeni goście
otrzymali zaproszenie na Ogólnopolskie Forum Rozliczania Ciepła
i Ciepłej Wody w Budynkach Wielorodzinnych z Udziałem Ministerstwa
Klimatu i Środowiska organizowane
20 października 2022 r. w Centrum
Konferencyjnym w Katowicach.
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Brak miejsca na przechowywanie i składowanie?
Mieszkańcom Śląska z pomocą przychodzi Stokado Self Storage
Chyba każdego Ślązaka, choć raz dotknął problem, związany z brakiem miejsca do przechowywania rzeczy, których używa sporadycznie bądź
sezonowo. Posiadając ograniczoną powierzchnię mieszkania, może wydawać się często, że jest to trudność nie do przeskoczenia. Nic bardziej
mylnego! W kompleksach magazynowych Stokado, na terenie Śląska pojawiło się właśnie doskonałe rozwiązanie, które pozwala na wynajem
prywatnej komórki zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Szczegóły poniżej.

Samoobsługowe przechowywanie
Self storage, czyli „samoobsługowe przechowywanie” staje się coraz bardziej
popularne w Polsce. To rozwiązanie idealne dla klientów indywidualnych oraz
firm, które nie chcą wynajmować wielkiego magazynu. Właśnie dlatego, w Dąbrowie Górniczej, Piekarach Śląskich oraz Zabrzu, powstały pierwsze place
kontenerowe, które oferują osobom korzystającym z usług self storage, nowe
możliwości.

Stokado – firma, którą warto poznać
Stokado, firma mająca w swej ofercie powierzchnie magazynowe do wynajęcia, działa już w wielu polskich miastach, między innymi: w Bydgoszczy, Kaliszu,
Legnicy, Poznaniu, Szczecinie, a także Zielonej Górze czy Wrocławiu, uruchomiła
place kontenerowe dla mieszkańców Śląska. To rozwiązanie dobre dla osób
szukających magazynu, pod który można podjechać bezpośrednio samochodem i bezproblemowo rozładować przywiezione, lub załadować zabierane
rzeczy.

Do kogo skierowana jest oferta self storage?
Firma Stokado przygotowała dla Ślązaków magazyny samoobsługowe od 3
do 12 m2. Wybór powierzchni zależy od potrzeb klienta – jeśli ktoś planuje przechowywać, np. akcesoria do uprawiania sportów, to wielkość 3m2 jak najbardziej wystarczy. Osoby szukające większych powierzchni, też znajdą coś dla
siebie. Narzędzia i maszyny: remontowe, budowlane, ogrodowe, a także opony
- to sprzęty często oddawane pod opiekę Stokado. W ich magazynach można

przechowywać praktycznie wszystko – począwszy od niewielkich rzeczy, a kończąc na meblach i obiektach o większych gabarytach. Klientami Stokado są
zarówno większe firmy, jak i osoby prowadzące małe biznesy, przechowujące
nadwyżki magazynowe, czy artykuły promocyjne. Najemcami są również sklepy internetowe, a także profesjonalne firmy zajmujące się przeprowadzkami,
czasowo przechowujące meble i wyposażenie należące do ich klientów.
W magazynach samoobsługowych można przechowywać także rzeczy wartościowe, ponieważ obiekty firmy Stokado są całodobowo monitorowane, a dostęp do konkretnego pomieszczenia mają tylko osoby upoważnione. Ponadto
składowane przez wynajmującego mienie jest ubezpieczone w ramach umowy.

Wynajem dostosowany do potrzeb klienta
Naturalnie nasuwa się pytanie, od czego zacząć? Przede wszystkim, osoby zainteresowane powinny zastanowić się, co pragną przechowywać – chodzi tu
o wybór odpowiedniej powierzchni magazynowej. Każdy wynajmujący podpisuje umowę, która zawiera ustalone wcześniej szczegóły wynajmu. Na jej podstawie wynajmujący otrzymuje indywidualny kod przypisany do konkretnego
magazynu. Czas, na jaki jest zawierana umowa, zależy od klienta, jednak musi to
być minimum 7 dni. Dostęp do magazynów jest całodobowy, 7 dni w tygodniu.
Firma Stokado zapewnia swoim klientom możliwość korzystania na terenie
obiektu ze specjalnych wózków, a także podjazdu, który może się przydać
zwłaszcza podczas przewożenia do kontenera większej ilości rzeczy zapakowanych na palecie. Osoby zainteresowane, więcej informacji na temat wynajmu
powierzchni magazynowych mogą znaleźć na oficjalnej stronie Stokado –
www.stokado.pl .

Dąbrowa Górnicza,
Kasprzaka 256

Piekary Śląskie,
Graniczna 7

+48 666 030 703

Zabrze,
Zamkowa 1

slask@stokado.pl

Stokado Self Storage – przechowywanie nigdy nie było prostsze!
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Remont “piątki” dobiegł końca

Wnioskują
o korekty
metrolinii

Remont oraz prace związane z termomodernizacją Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 5 zostały zakończone.

Władze Piekar Śląskich chcą zmian
w kursowaniu metrolinii. To odpowiedź
na postulaty mieszkańców.
Piekarzanie korzystający z nowych
metrolinii o numerach M16 i M116
zgłaszają swoje uwagi dotyczące ich
kursowania. Do tych zastrzeżeń odniosła się prezydent Piekar Śląskich
Sława Umińska-Duraj, która przekazała
te uwagi do ZTM. W przypadku linii
M16 koniecznością stała się obsługa przystanków “Szarlej Poczta” oraz
“Piekary Dwór”, choć nie tylko. Ważne
jest również zwiększenie częstotliwości
kursów – powinny odbywać się co 30
minut. Dotąd nie wprowadzono także,
jak przypominają władze, nocnych
kursów linii M28. -Stanowczo zabiegamy
o uwzględnienie interesów mieszkańców
Piekar Śląskich i konsekwentnie będziemy przedstawiać swoje stanowisko.
Poprzednie, skuteczne działania sprawiły,
że w mieście uruchomiono linie metropolitalne. Teraz chodzi już “tylko” o drobne
korekty w ich rozkładach – odnosi się
do sprawy prezydent Sława Umińska-Duraj. Okazuje się, że te dwie linie
nie są jedynymi problematycznymi.
W ostatnim czasie mieszkańcy zgaszali
się do przedstawicieli władz z informacjami o problemach z dojazdami
do Chorzowa. Przede wszystkim chodzi
o młodzież uczącą się w tym mieście.
-Jest sporo skarg na poszczególnych przewoźników. Mamy problemy z wypadającymi kursami i przepływem informacji
– dodaje Umińska-Duraj. Nie ukrywa
przy tym satysfakcji z uruchomienia
linii metropolitalnych, zaznaczając,
że Zarząd Transportu Metropolitalnego
ma jeszcze sporo do zrobienia w zakresie organizacji transportu publicznego.

Kompleksowa termomodernizacja, docieplenie
fundamentów, ścian,
dachu oraz nowa elewacja. Do tego wymiana
tradycyjnego oświetlenia
na bardziej ekonomiczne, ledowe oraz nowy,
zewnętrzny monitoring.
Prace o wartości ponad
3,8 miliona złotych
dobiegły końca, choć nie
obyło się bez problemów.
Pierwszy wykonawca
wyłoniony w przetargu jeszcze w 2021 r.
porzucił plac budowy,
przez co inwestycja była
opóźniona, dlatego też
tym bardziej realizacja
zadania cieszy – zarówno władze miasta,
jak i dyrekcję placówki.
-Cały proces niestety
był wydłużony przez
różne problemy i przeszkody, które należało
pokonywać. Udało się
wszystko doprowadzić
do szczęśliwego finału.
Szkoła Podstawowa nr
5 jest piękna, świeżo
odmalowana. Nowa
elewacja, mnóstwo prac
wewnątrz i na zewnątrz.
Myślę, że dla uczniów
będzie to wspaniałe
miejsce, w którym nie
tylko wiele się nauczą,
ale też w komfortowych
warunkach spędzą te
godziny szkolne – mó-

wiła podczas uroczystego rozpoczęcia roku
szkolnego prezydent
Piekar Śląskich Sława
Umińska-Duraj. Zmiany,
które zaszły w placówce,
są znacznie większe,
choć niektóre nie są zauważalne na pierwszy
rzut oka. Kompleksowe
prace wykonano na rzecz
instalacji grzewczej zmieniono rury, grzejniki czy zawory. Żeby za-

dbać o ciepło w budynku
częściowo wymieniono
okna i drzwi. - Działania modernizacyjne
w obiekcie składającym
się z dwóch trzykondygnacyjnych budynków
wraz z łącznikiem.miały
skutkują poprawieniem
izolacyjności termicznej
budynku i dachu, co ostatecznie przekłada się
na zmniejszenie zużycia
energii potrzebnej do jego

ogrzania, a to szczególnie dziś bardzo ważne
– przybliża zagadnienie
wiceprezydent Piekar
Śląskich Krzysztof Turzański. W ramach prac
przeprowadzona została
modernizacja kuchni,
która z węglowej zmieniona została na gazową
– to kolejne działania,
które wpłyną na likwidacji „niskiej emisji” oraz
kompleksowej moder-

nizacji energetycznej
budynku Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr
5 w Piekarach Śląskich.
Działania były dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej. Wydatki
kwalifikowane stanowią
962 377,89 zł, a wartość
dofinansowania 85%
wydatków kwalifikowanych, czyli nieco ponad
818 021 złotych.

Balet na kanwie filmu Kazimierza Kutza

ZŁOTA MASKA W KATEGORII
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„NAJLEPSZA CHOREOGRAFIA”
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Agora Bytom
poziom drugi
plac Tadeusza Kościuszki 1

Szeroki asortyment:
FORPEPE HOUSE oferuje wiele produktów z różnych branż:
☑
☑
☑
☑
☑

artykuły świąteczne,
artykuły urodzinowe,
dla zwierząt,
domowe i kuchenne,
odzież oraz buty,
krawieckie,

☑
☑
☑
☑
☑

Akcesoria Elektroniczne,
pluszaki oraz zabawki,
bielizna,
wędkarskie
i wiele innych.

z tą reklamą
oferta aktualna do 31.12.2022
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Bibliotekarze zasadzili drzewo pamięci Ireny Gut-Opdyke
29 września 2022 roku - po kilku miesiącach od rozpoczęcia przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Teodora Heneczka realizacji projektu „Świadectwo człowieczeństwa w czasie zagłady”
- odbyło się jego uroczyste podsumowanie.
Kulminacyjnym momentem
wrześniowej uroczystości było
odsłonięcie tabliczki pamiątkowej umieszczonej w pobliżu
klonu pamięci Ireny Gut-Opdyke,
zasadzonego przez pracowników
biblioteki w ogrodzie książnicy
przy ul. Kalwaryjskiej. Na początku uroczystości zostały odczytane
nazwiska 17 osób, które należały do Żydów z tarnopolskiego
getta skazanych przez Niemców
na zagładę w okresie II wojny
światowej, których z narażeniem
życia ukrywała Irena Gut-Opdyke,
ratując ich od śmierci. Następnie
Przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Łukasz Ściebiorowski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Marcin Jurkowski
oraz opiekun Izby Regionalnej
i zarazem pomysłodawca projektu Łukasz Żywulski dokonali
symbolicznego odsłonięcia tablicy

i drzewa pamięci. Wrześniowa
uroczystość została uświetniona
wystawą historyczną i wykładem
Łukasza Żywulskiego, który przybliżył zebranym biografię Ireny
Gut-Opdyke, a także podsumował
ostatnich kilka miesięcy obfitujących w wydarzenia o charakterze edukacyjno-historycznym:
rodzinny konkurs literacko-plastyczny z motywem przewodnim
szeroko pojmowanego czynienia
dobra w stosunku do drugiego
człowieka; wykład historyka Leszka Jodlińskiego na temat Żydów
górnośląskich i lekcje historii dla
uczniów szkół średnich. Klon, który został zasadzony w ogrodzie biblioteki, oraz pamiątkowa tablica
będą przypominać o bohaterskiej
postawie przedwojennej mieszkanki Piekar Śląskich, stanowiąc
jednocześnie przestrogę przed
złem, wojną i okrucieństwem.

Chętni mogą zobaczyć drzewo
pamięci w godzinach otwarcia
Biblioteki Centralnej przy ul. Kalwaryjskiej 62d. Wystawa będzie

prezentowana do 24 listopada
2022. Można także obejrzeć jej
wersję cyfrową w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Projekt został

dofinansowany przez Muzeum
Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

AKCJA ZIMA

DYM WSKAZUJE BŁĘDY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Jednocześnie przypominamy, że przez całą

i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka

dobę działa pogotowie wod.-kan. (tel. 32 287 13 08,

z o.o. w związku z okresem jesiennym oraz

kom. 601 503 475), gdzie należy zgłaszać awarie

zbliżającym się okresem zimowym, zwraca

wodociągowe i kanalizacyjne.

się do wszystkich właścicieli oraz administratorów budynków i obiektów na terenie miasta
o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji

MPWiK w Piekarach Śląskich prowadzi ak-

potrzebne zwiększenie zużycia energii, a przy

wodociągowej i zabezpieczenie jej przed za-

cję zadymiania kanalizacji sanitarnej na terenie

obecnych cenach prądu warto maksymalizo-

marznięciem, w szczególności:

Kozłowej Góry. Spółka odpowiada w ten sposób

wać oszczędności.

na stosunkowo częste zgłoszenia mieszkańców

Wadliwie wykonaną kanalizację deszczową

wodę do obiektów sezonowych jak ogródki

dzielnicy podejrzewających, że część sąsiadów

wykrywa się przy użyciu generatora pary, którą

działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele

podpięła instalację deszczową do kanaliza-

pod niskim ciśnieniem kieruje się do kanalizacji

cji sanitarnej.

sanitarnej. Dym jest bezwonny, bezpieczny dla lu-

■ ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i nie-

Negatywne skutki odprowadzania deszczówki

dzi, zwierząt i środowiska, identyczny jak stosowa-

zamieszkałych oraz studni wodomierzowych

do kanalizacji sanitarnej ujawniają się zwłaszcza

ny na imprezach czy koncertach, ale jeśli zacznie

w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy

po gwałtownych, obfitych deszczach. Wtedy

ulatniać się np. z rynny, wskaże błędnie wykonaną

okazuje się, że możliwości przepustowe kanali-

instalacje deszczową.

zacji sanitarnej są zbyt małe, w niżej położonych

Dotychczasowe badania wykazały niestety sporą

porze do armatury odcinającej usytuowanej

miejscach występuje tzw. „cofka”, a ścieki zalewają

liczbę wadliwie wykonanych instalacji. MPWiK bę-

na terenach parcel prywatnych (hydranty, za-

nie tylko posesję, ale także piwnice, pomieszcze-

dzie kierować pisma do właścicieli tych nierucho-

nia gospodarcze, łazienki.

mości, wnioskując o odłączenie się od instalacji

■ oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, stud-

Negatywne skutki odprowadzania deszczówki

sanitarnej. W razie zlekceważenia wniosku sprawa

ni wodomierzowych i kanalizacyjnych z liści,

do kanalizacji sanitarnej odczuwa także spółka

przekazywana jest Powiatowemu Inspektorowi

a w okresie zimowym ze śniegu.

wodociągowa. Deszczówka trafiając do kanali-

Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich.

zacji sanitarnej przechodzi niepotrzebnie przez

W listopadzie akcja zadymiania kanalizacji sani-

chodowych o nie parkowanie w miejscach, w któ-

kolejne przepompownie ścieków, by na końcu

tarnej będzie kontynuowana.

rych usytuowane jest uzbrojenie sieci wod.-kan.

obciążyć oczyszczalnię. Powoduje to m.in. nie-

■ odwodnienie przewodów doprowadzających

budowlane, fontanny, baseny itp.,

przed zamarznięciem,
■ zapewnienie możliwości dostępu o każdej

suwy, studnie wodomierzowe),

Ponadto prosimy właścicieli pojazdów samo-

jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni
wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu

w w w. m p w i k- p i e k a r y. p l

do w/w uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie
robót na sieci wod.-kan.
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INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAPRASZA DO
WSPÓŁPRACY– WYNAJMIJ BIURO W KORZYSTNEJ CENIE
PPT EkoPark wspiera lokalny biznes już od lat. Za sprawą Inkubatora Przedsiębiorczości oferuje do

wynajmu zarówno powierzchnię konferencyjno-szkoleniową (w systemie godzinowym), jak i powierzchnię biurową (w systemie rozliczeń miesięcznych). Atrakcyjne czynsze z preferencyjną stawką

dla nowopowstałych firm – już od 8 zł/m2 netto – sprawiają, iż opłaty nie drenują kieszeni młodych

przedsiębiorców. Warto, więc zapoznać się z ofertą IP przy ul. W. Roździeńskiego 2A w Piekarach Śląskich.

POWIERZCHNIA BIUROWA
DO WYNAJĘCIA!
Lokal biurowy o powierzchni 67,2 m² składa się z dwóch pomieszczeń i znajduje się na 1. piętrze budynku.
Doskonała lokalizacja – Aglomeracja Śląska, miejsce bardzo dobrze skomunikowane z miastami ościennymi (Katowice 15 km, Siemianowice Śl.
5 km, Bytom 2 km, Tarnowskie Góry 10 km, lotnisko w Pyrzowicach 20 km).

GWARANCJA
EKOPARKU:
całodobowa ochrona
profesjonalna recepcja
kontrola dostępu
parking

ATRAKCYJNA CENA–
PREFERENCYJNA
STAWKA CZYNSZOWA!
Po więcej informacji zapraszamy
do kontaktu pod numerem
telefonu 32 289 04 84

Nie „zasypuj śmieci” w popiele

Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, pomimo chwilowych wzrostów temperatury powietrza w ciągu ostatnich dni. Wraz z wykorzystaniem m.in. pieców, czy kominków do ogrzewania nieruchomości,
znów pojawił się problem niechcianego popiołu. Jak pozbyć się odpadu z paleniska?
Zakład Gospodarki Komunalnej – jako
podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
czystości w Piekarach Śląskich – przypomina, iż zostały wprowadzone zasadnicze regulacje, by odpowiednio usprawnić system skierowany dla mieszkańców.
W związku z powyższym, należy zwrócić
szczególną uwagę na harmonogram
wywozu, który zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy wskazuje, że w okresie od
października do kwietnia popiół z palenisk w gospodarstwach domowych
jest odbierany raz na dwa tygodnie.
Szczegółowy wykaz został zamieszczony na stronie internetowej tut. Spółki:
www.zgk.piekary.pl - harmonogram wywozu.
Pozbywając się popiołu z posesji, koniecznie trzeba unikać jego zanieczyszczenia innymi odpadami. Warto pa-

miętać o właściwej segregacji, aby nie
narazić się na dodatkowe koszty odbioru. Mając, bowiem na uwadze system wywozu odpadów różnej frakcji do
różnych instalacji, istnieje wysokie ryzyko
poniesienia kosztów odmowy przyjęcia
i zwrotu w przypadku wystąpienia wspomnianych zanieczyszczeń. Gdzie wywożone są poszczególne frakcje?
→ POPIÓŁ i odpady poremontowe - EKOPARTNER Recykling Sp. z o.o. Lubin oddalony aż o ok. 283 km
→ odpady zmieszane i wielkogabarytowe - BM Recykling Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie w odległości ok. 9,5 km
→ papier i tworzywa sztuczne - ECON
Trader Sp. z o.o. Wojkowice, do którego
dystans wynosi ok. 10,7 km
→ szkło - Krynicki Recykling S.A., Lubliniec
oddalony o ok. 67 km

→ bioodpady zielone - SOWEX Piekary
Śląskie w odległości ok. 3,6 km
→ bioodpady kuchenne - MPGK Sp. z o.o.,
Zabrze, do którego dystans wynosi ok.
18,7 km
Chcąc pozbyć się popiołu z paleniska,
należy również mieć na uwadze charakterystykę odpadu, a przede wszystkim
jego wagę. Popiół stanowi odpad ciężki,
a zatem trzeba pilnować, aby nie przepełniać pojemników, worków i kontenerów. Warto pamiętać, iż waga kubłów
nie może przekroczyć pewnych norm, tak
aby pracownicy ZGK byli w stanie fizycznie
podnieść i opróżnić pojemniki.
Mając na uwadze powyższe, pozbycie
się niechcianego odpadu z paleniska nie
powinno stanowić większego problemu
dla mieszkańców Piekar Śląskich. Więcej
szczegółowych informacji związanych

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - www.zgk.piekary.pl

z funkcjonowaniem systemu utrzymywania czystości i porządku w naszym mieście znajduje się na stronie internetowej
Spółki: www.zgk.piekary.pl
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Wybrano młodzieżowych radnych
Młodzi piekarzanie zdecydowali, kto będzie reprezentował ich na terenie miasta.
Poznaliśmy skład Młodzieżowej Rady Miasta
Piekary Śląskie w kadencji
2022/2023. Informację
o zatwierdzeniu wyniku wyborów w kadencji
2022/2023 przeprowadzonych w piekarskich szkołach
przekazano do wiadomości
7 października. -3 października odbyły się wybory
do Młodzieżowej Rady
Miasta Piekary Śląskie. Serdecznie gratuluję wszystkim,
którzy cieszyli się dużym poparciem koleżanek i kolegów.
Życzę, żeby realizowanie zadań w ramach działalności
Młodzieżowej Rady Miasta
Piekary Śląskie przyniosło
wszystkim dużo satysfakcji
– powiedział Przewodniczący Rady Miasta Piekary
Śląskie Tomasz Wesołowski,
który zatwierdził wyniki
wyborów. Na ręce młodych
radnych popłynęło wiele
życzeń. – Gratuluję wyboru
na stanowiska młodzie-

żowych radnych. Liczę,
że wśród Was są przyszli
radni Rady Miasta, ale może
i Prezydent Piekar Śląskich.
Zachęcam do owocnej pracy,
do angażowania się w życie
miasta, jesteście pełni energii
i pomysłów, dlatego mam
wielką nadzieję na ich
należyte spożytkowanie.
Zarówno ja, jak i cały Urząd
Miasta jesteśmy otwarci
na Waszą żywiołowość oraz
wszelkie młode i świeże pomysły – powiedziała Sława
Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie
w trakcie pierwszej sesji.
Wyrazy uznania przekazały
też inne, ważne osoby związane z działalnością młodzieżowej rady. -Nowy skład
młodzieżowej rady to część
osób, która ponownie będzie
pełniła funkcję, więc liczę,
że swoim doświadczeniem
będą wspierać osoby, które
po raz pierwszy zasiadają
w Młodzieżowej Radzie

Miasta. Z pewnością da
im to dużo energii i pomysłów do działania na rzecz
młodych osób w mieście.
Mogą oczywiście liczyć
na wsparcie nas – radnych,
władz miasta i przedstawicieli instytucji miejskich
jak np. MOSiR, Młodzieżowego Domu Kultury czy
Ośrodka Kultury Andaluzja,
z którymi młodzieżowa
rada współpracuje od lat.
Dziękuję wszystkim, którzy
zdecydowali się kandydować, bo to dla młodych osób
doskonała lekcja demokracji.
Życzę powodzenia w sprawowaniu funkcji – mówi radny
Łukasz Śćiebiorowski Radny
Rady Miasta pełniący z jej
ramienia funkcję koordynatora ds. MRM. Kto zatem
będzie przedstawiać sprawy
młodych piekarzan na forum miejskim? To łącznie
22 osoby: Julia Bogdał,
Weronika Duda, Julia Fabisz, Karolina Fonfera, Maja

Gajowska, Miłosz Grygiel,
Paweł Hetmańczyk, Tomasz
Hudaszek, Michał Jakubek, Adrian Kalyta, Julia
Kardas, Maja Kardas, Zofia
Kostecka, Szymon Kroczek,
Weronika Łapczyńska,
Daniel Misztal, Magdalena
Morawiec, Jagoda Półtorak,
Kornel Szega, Artur Szlęzak,
Marta Ślęzak oraz Laura
Wesołowski. Podczas pierw-

szej sesji zorganizowanej 17
października to gremium
zdecydowało, komu powierzy najważniejsze funkcje.
Przewodniczącym został
Artur Szlęzak, Zastępcą
Przewodniczącego – Maja
Gajowska, a Sekretarzem –
Julia Fabisz. W obradach,
oprócz prezydent Sławy
Umińskiej-Duraj, wzięli
udział Tomasz Wesołow-

ski – Przewodniczący Rady
Miasta Piekary Śląskie,
Natalia Ciupińska-Szoska –
I Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Piekary Śląskie,
radny Łukasz Ściebiorowski
– Koordynator Młodzieżowej Rady Miasta oraz Denis
Dąbrowski – były młodzieżowy radny Sejmiku
Śląskiego.

Termomodernizacja Osiedla Wieczorka inwestycją roku !!!
„Kompleksowa termomodernizacja budynków osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich” została zwycięzcą w Konkursie na Inwestycję Roku zorganizowanym
przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.
Przypomnijmy, że termomodernizacją objętych
zostało 79 budynków. Prace trwały od 2017 roku
i zakończyły się w 2021 roku.
W ramach docieplenia wykonano m.in. izolację
pionową ścian fundamentowych, docieplenie ścian
zewnętrznych, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie podłogi poddasza. W ramach podłączenia
budynków do sieci wykonano instalacje grzewcze
oraz instalacje ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzono także remonty dachów, w tych budynkach,
w których były w złym stanie.
Zrealizowane zadanie przyczyniło w głównej
mierze, do poprawy stanu powietrza, poprzez likwidację niskiej emisji, co w konsekwencji spowo-

dowało poprawę jakości życia mieszkańców miasta.
Warto wspomnieć również o pozyskanych środkach unijnych 19 budynków z 79 otrzymało doﬁnansowanie w formie pomocy zwrotnej ze środków
europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. 5 budynków otrzymało doﬁnansowanie 85% kosztów kwaliﬁkowalnych
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
Nagroda “Inwestycja Roku” jest zwieńczeniem
całego procesu i jednocześnie podkreśleniem ważności podjętych działań.
Zgłaszającym i inwestorem był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Ruszyła termomodernizacja
budynku przy ulicy Kołłątaja 6
w Piekarach Śląskich
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Park & Ride to sposób na tańszą, szybszą i bezpieczniejszą podróż Ślązacy
dojeżdżający do pracy własnym samochodem, nie mają lekko. Wysokie ceny
paliwa to tylko jeden problem. Prawie każdego dnia, kierowcy borykają się
z ulicznymi korkami, czy uciążliwymi pracami drogowymi. Na domiar złego, gdy
już w końcu dojadą na miejsce, okazuje się, że znalezienie miejsca parkingowego
graniczy z cudem. Czy istnieje jakieś rozwiązanie? Owszem! Park & Ride to sposób na tańszą, szybszą i bezpieczniejszą podróż i to każdego dnia. Jak to możliwe?

Park & Ride – co to właściwie jest?
Dobre pytanie. Park & Ride (tłum. Parkuj i Jedź)
to sieć parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie
stacji kolejowych, węzłów przesiadkowych, przystanków, z których regularnie korzysta bardzo
duża liczba pasażerów komunikacji zbiorowej. Nie
da się ukryć, że Park & Ride to spore ułatwienie
dla kierowców, którzy zamiast stać przez wiele godzin w korkach, mogą bez problemu zaparkować
swój samochód na parkingu Park & Ride, następnie przesiąść się do pociągu, autobusu, tramwaju.
Oczywiście podróż transportem publicznym niesie
ze sobą wiele korzyści. Z jednej strony mniejsza
liczba samochodów na drogach, oznacza mniejszą
emisję spalin, a z drugiej? Podróż pociągiem czy
autobusem to doskonała okazja, aby posłuchać
muzyki, poznać losy bohaterów ulubionej książki,
czy rozwiązywać krzyżówki. Chwila wytchnienia,
gwarantowana. Warto pamiętać, że osoby korzystające z parkingów Park & Ride, wydają mniej
oszczędności na benzynę czy gaz.

Jak to się zaczęło?
Idea budowania specjalnych miejsc postojowych
powstała w latach 60. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Już wtedy dostrzeżono dwa problemy - kongestii (tzn. nadmiernego i długotrwałego natężenia

S1

Gliwice–Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa Raków
Poraj
Łazy
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
Będzin Miasto

S4

S8

Sieć parkingów wciąż się rozwija!
Koncepcja hybrydowego podróżowania, bardzo
dobrze sprawdza się w kraju nad Wisłą. Liczba
punktów Park & Ride wciąż rośnie. Ślązacy oczekują skutecznych rozwiązań, w walce z niską emisją i smogiem. Śródmieścia mają tętnić życiem,
a nie być tylko dzienną przechowalnią samochodów osobowych. Miasta powinny być przyjazne dla
oka, zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających je turystów.

Lubliniec–Katowice

S71

S5

Katowice–Zwardoń
Katowice Ligota
Tychy
Kobiór
Pszczyna
Goczałkowice-Zdrój
Łodygowice
Żywiec

S31

Katowice–Oświęcim
Imielin
Oświęcim

Pociągiem, zamiast samochodem?
Dlaczego nie!
Transport kolejowy jest wprost stworzony do
hybrydowej formy podróży. Z takiego rozwiązania
korzystają nie tylko osoby dojeżdżające do pracy, ale również: uczniowie, studenci, mieszkańcy,
pragnący odwiedzić centra kultury i rekreacji. Kierowcy parkujący samochód w bezpiecznej streﬁe
Park&Ride i w kilka minut dochodzą do stacji kolejowej, wsiadają do pociągu Kolei Śląskich. To takie
proste!
Warto podkreślić, że transport szynowy KŚ jest
jednym z najbardziej przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się. Osoby decydujące
się na tą formę podróżowania, mogą sporo zaoszczędzić dzięki biletom długookresowych, a także
zmniejszają realne ryzyko uczestniczenia w wypadku drogowym.
Koleje Śląskie wciąż rozwijają ofertę hybrydowej
podróży, aby nikt nie tracił czasu na przesiadkach.
Co ciekawe, dla wszystkich zainteresowanych
przygotowali schemat linii ze specjalnie zaznaczonymi miejscami postojowymi zlokalizowanymi blisko stacji. Nie da się ukryć, że Ślązacy, którzy zdecydują się zaparkować swoje samochody
w strefach Park & Ride i przesiądą się do taborów
KŚ, będą podróżować do swojej pracy szybciej, taniej i bezpieczniej!

Katowice–Chałupki
Mikołów
Łaziska Górne
Rybnik Paruszowiec
Wodzisław Śląski

Lubliniec
Rusinowice
Radzionków Rojca

Tychy Lodowisko–Częstochowa
Częstochowa
Czestochowa Raków
Poraj
Łazy
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
Będzin Miasto
Katowice Ligota
Tychy
Tychy Lodowisko

ruchu samochodowego w stosunku do przepustowości sieci dróg), a także rosnącego zapotrzebowania na miejsca parkingowe – często kosztem
deptaków i skwerów. Brytyjczycy zaczęli projektować miejską przestrzeń w taki sposób, aby samochody mogły parkować na obrzeżach miasta, a ich
podróż do centrum była kontynuowana autobusem bądź metrem.
Inne europejskie miasta nie pozostawały w tyle,
systematycznie budowały infrastrukturę Park
& Ride. Parkingi miały być bezpłatne lub bardzo
tanie. Dodatkowo inwestycje zakładały wiele
bezpiecznych i dobrze oświetlonych dróg dojazdowych. Co najważniejsze, każdy parking Park &
Ride musiał mieć własną stację lub przystanek
z rozkładem jazdy, idealnie spełniającym potrzeby
osób, spieszących do pracy.

S7

Katowice–Racibórz
Mikołów
Łaziska Górne
Rybnik Paruszowiec

S13

S6

Katowice–Wisła Głębce
Katowice Ligota
Tychy
Kobiór
Pszczyna

Zeskanuj kod QR i zobacz jak
w praktyce sprawdza się
rozwiązanie Park and Ride

Częstochowa–Lubliniec
Częstochowa
Częstochowa Stradom
Blachownia
Herby Stare
Lubliniec

Koleje Śląskie – podróżowanie, nigdy nie było prostsze!
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Uwaga na oszustów! Przybyło miejsc parkingowych
Policja przestrzega przed naciągaczami, którzy
co chwilę szukają nowych sposobów na upolowanie
swoich ofiar. Wraz z upływem lat zmieniają się sposoby
przestępców, którzy za wszelką cenę chcą wzbogacić się
cudzym kosztem. Na ich celowniku są nie tylko osoby
starsze, ale także samotne. Nieświadoma niczego ofiara
za pośrednictwem komunikatora poznaje “przyjaciela”, który wzbudza jej zaufanie, a nawet miłość. Potem
oszust, wymyślając różne kłamstwa i wykorzystując
łatwowierność drugiej osoby, okrada ją. Jedna z opowiadanych przez historii dotyczy amerykańskiego
żołnierza. Naciągacz wyszukuje w internecie samotne
osoby i kontaktuje się z nimi. Posługując się zdjęciami
z sieci, przedstawia się jako zagraniczny wojskowy,
który aktualnie jest poza granicami swojego kraju.
Podczas rozmów “sprzedaje” zmyślone opowieści, które
pozwalają mu zdobyć zaufanie ofiary, a następnie prosi
ją o pożyczenie pieniędzy na bilet lotniczy do Polski,
pokrycie kosztów przesyłki lub bardzo drogie leczenie.
Scenariuszy jest wiele. Gdy ofiara oszustwa prześle pieniądze na konto przestępcy, kontakt się urywa. Mundurowi ostrzegają, że socjotechniki i umiejętnie prowadzona rozmowa poprzez internet często doprowadzają
do tego, że osoby wpadają w sieć oszustów i zgodnie
z ich dyspozycją dokonują przelewów na podane przez
nich konta. Czas mija, a wraz z nim modyfikowane
są sposoby działania podstępnych naciągaczy. Dlatego
właśnie policja ostrzega, że gdy ktoś próbuje uzyskać
od nas pieniądze, czy nasze dane, trzeba wykazać się
dużą ostrożnością. Nie należy ulegać chwilowemu
zauroczeniu, presji czasu i nie ufać, jak i w żadnym
wypadku nie przekazywać pieniędzy nieznajomym.

Sześćdziesiąt miejsc parkingowych powstało przy ul. Marii
Curie-Skłodowskiej - na wysokości budynków nr 125, 117 i 113.
Stało się tak dzięki mieszkańcom, którzy oddali
swoje głosy na zadanie
pod nazwą: “Budowa
ogólnodostępnych miejsc
parkingowych na osiedlu
Powstańców Śląskich”, które
zgłoszone zostało w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie prace kosztowały łącznie ponad
417 781 złotych, ale ich
wykonanie nie było łatwe.
Przede wszystkim, co podkreślają urzędnicy, wykonawca projektu – wyłoniony
w przetargu – nie przystąpił
do prac, a to znacząco przesunęło w czasie cały proces.
Ostatecznie jednak udało
się wybudować parkingi,
a na każdym z nich znalazły się też miejsca dla auto
prowadzonych przez osoby
niepełnosprawne. Zmieniło się także nieco samo
otoczenie parkingów, bo po-

jawiły się nowe nasadzenia.
Powstanie nowych miejsc
postojowych było ważne
dla wielu mieszkańców
osiedla. Opisano to zresztą
nawet we wniosku. “Osiedle Powstańców Śląskich
budowane było w latach
osiemdziesiątych ubiegłego
wieku, dlatego infrastruktura naszego osiedla w żaden
sposób nie jest przystosowana do obecnie występującej
liczby samochodów, jaka
codziennie parkowana jest
na terenie osiedla. Parkowanie pojazdów na uliczkach
dojazdowych do bloków
sprawia, że są one trudno
przejezdne, co stanowi wielkie zagrożenie dla skutecznej interwencji pojazdów
straży pożarnej, czy też
pogotowania ratunkowego
i służb komunalnych. Ponadto samochody parkowane są coraz częściej na te-

renach zielonych. Efektem
tego będzie zapewnienie
bezpieczeństwa i komfortu
mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności terenu
poprzez nie parkowanie
samochodów na terenach

zielonych i chodnikach”
– czytamy w dokumencie,
który wpłynął do magistratu. Powstanie parkingu
sprawiło, że poruszanie się
samochodami będzie znacznie łatwiejsze.

BIEGOWE GP MOSIR 2022

zakończenie – stadion MOSIR piekary śląskie
W niedzielę 9 października zakończyliśmy zmagania w ramach Biegowego
Grand Prix MOSIR 2022.
W tym roku udział w Biegowym GP wystartowała rekordowa ilość 423 uczestników
a w ostatniej edycji na stadionie MOSIR Piekary Śląskie wystartowało 257 zawodniczek
i zawodników, którzy rywalizowali w 22 kategoriach wiekowych.
W sumie odbyło się 5 edycji, całość zmagań
rozpoczęła się w kwietniu w Parku Brzozowice
– Kamień, następnie uczestnicy rywalizowali
w Parku w Brzezinach Śląskich, stadionie MOSIR
Orkan Dąbrówka Wielka na Kopcu Wyzwolenia by całość zmagań zakończyć na stadionie MOSIR przy ul. Olimpisjkiej 3. We wszystkich
5 edycjach wystartowała Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Sława Umińska – Duraj, która
również okazała się najlepszą zawodniczką
w swojej kategorii.
W rywalizacji szkół na wyróżnienie zasługują
dwie placówki: Miejska Szkoła Podstawowa
nr 9 oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej, obie te szkoły zdobyły łącznie
ponad 5000 punktów a ostatecznie pierwsze
miejsce zajęła Miejska Szkoła Podstawowa nr
9. Fundatorem jednego z pucharów dla najlepszej szkoły był Obywatelski Klub Radnych.
Podziękowania za udział, zaangażowanie oraz
aktywne włączenie się w organizację Biegowego GP MOSIR 2022 z rąk Dyrektora MOSIR-u Łukasza Tomczyka otrzymali Pani Prezydent
Sława Umińska – Duraj, opiekunowie grup
szkolnych Pan Adam Dyrda – ZSS im. Marii
Grzegorzewskiej, Aleksandra Michlik – MSP nr

WWW.MOSIR.PIEKARY.PL

9, Prezes Stowarzyszenia Lecymy Durś – Katarzyna Malinowska oraz radny Andrzej Wymysło. Właśnie Pan Radny Andrzej Wymysło
ufundował również nagrodę dla najstarszego
uczestnika naszych biegowych zmagań a puchar z rąk Pana Radnego odebrał Zygmunt
Szefer. Specjalne wyróżnienia otrzymali również uczestnicy wszystkich 5 edycji, w sumie we
wszystkich 5 edycjach wystartowały 53 osoby.
W przyszłym roku nasze Biegowe GP chcemy
wzbogacić o 6 edycję, która ma odbyć się
na stadionie MOSIR Czarni Kozłowa Góra.
Nagrody w postaci medali, statuetek, nagród
rzeczowych oraz pucharów wręczali Prezydent
Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska – Duraj,
Radny Andrzej Wymysło, Radny Bartosz Szołtysik, Radny Daniel Pliszka, Prezes Stowarzyszenia
Lecymy Durś Katarzyna Malinowska oraz Dyrektor MOSIR Piekary Śląskie Łukasz Tomczyk.
Wielkie słowa podziękowania również dla
uczniów Miejskiej Szkoły Podstwaowej nr 5,
wolontariusze z tej szkoły pomagali nam przy
organizacji ostatniej edycji Biegowego GP
MOSIR 2022.
Organizatorami Biegowego GP są MOSIR Piekary Śląskie, Stowarzyszenie Lecymy Durś oraz
Młodzieżowa Rada Miasta w Piekarach Śląskich.
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Obchody Dnia Różowej Wstążki
Profilaktyka nowotworów jest kluczowa, by odpowiednio wcześnie wykryć groźne dla zdrowia
i życia choroby. Przypomniano o tym podczas marszu.
Dziesiątki osób z charakterystycznymi, jasnoróżowymi chustami
przeszły przez miasto podczas
Piekarskiego Dnia Różowej
Wstążki. Wydarzenie zorganizowane 17 października stało
się okazją, by uświadomić sobie
zagrożenie, którym jest nowotwór
piersi oraz to, że jest on uleczalny.
Najpierw uczestnicy wydarzenia zebrali się o godzinie 10.00
na Placu Noblistów Śląskich.
– Proszę Was, abyście zachęcali
swoich bliskich, aby nie wahali
się badać, bo dzięki temu można
uniknąć tego najstraszniejszego
werdyktu. Kiedy jednak już zdarzy
się to najgorsze, są jeszcze nasze
kochane Amazonki, które podadzą
pomocną dłoń, wesprą w trudnych
momentach i pokażą, że z rakiem
można wygrać. Cieszę się, że jest
nas tutaj tak wiele, bardzo Wam
– Amazonkom dziękuję – zwróciła się do zebranych prezydent
Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj. Następnie cała grupa

przemaszerowała ulicą Bytomską
przed budynek Urzędu Miasta,
gdzie rozłożone było Miasteczko
Zdrowia. W tym miejscu Chętni
mogli uzyskać Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz
potwierdzić Profil Zaufany. Mieli
też szansę skorzystać z konsultacji
lekarskich i fizjoterapeutycznych,
uzyskać informacje na temat
programu Ministerstwa Zdrowia
„Profilaktyka 40 PLUS”, zmierzyć poziom cukru we krwi czy
zmierzyć ciśnienie tętnicze, ale
to nie wszystko. Eksperci przekazywali informacje na temat badań
w kierunku wirusowego zapalenia
wątroby typu C, a dodatkowo
na chętnych czekały alko- i narkogogle, które służą pokazaniu
temu, jak niebezpieczne jest
prowadzenie auta po alkoholu czy
narkotykach. Ważnym zagadnieniem w tym dniu, oprócz wszystkich wydarzeń towarzyszących,
był przekaz, który płynął od osób
najbardziej zainteresowanych

zagadnieniem chorób nowotworowych. -Dzisiaj promujemy
samobadanie. Profilaktyka jest
najważniejsza – żeby się badać
i żeby pilnować, żeby nic złego się
nie stało. Rak to nie wyrok. Trzeba
na czas go znaleźć i na czas go
leczyć. Wtedy czy operacja czy
lekarstwa, ale można wyleczyć
i żyć tak, jak my - mówiła Janina
Rosińska - przewodnicząca klubu
Amazonek Feniks. Wśród uczestników poniedziałkowego wydarzenia znaleźli się młodzi ludzie,
którzy postanowili zbliżyć się
do tej trudnej, choć ważnej dziś
tematyki związanej z chorobami
onkologicznymi. Nie zabrakło
także przedstawicieli Rady Miasta
Piekary Śląskie na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Piekary Śląskie Tomaszem Wesołowskim. W pochodzie maszerowali
też radni Helena Warczok, Bożena
Boczek, Łukasz Ściebiorowski
oraz Czesław Wymysło. Organizatorami wydarzenia były Miasto

Piekary Śląskie i Stowarzyszenie
Wspólnota Amazonki Feniks,
a partnerami Delegatura Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Piekarach Ślaskich, Piekarskie
Centrum Medyczne sp. z o.o.,
Centrum Medyczne GABOS,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LAMBDA oraz PANAWIT sp.
z o.o. Piekarskie Warsztaty Terapii
Zajęciowej przygotowały tego
dnia stoisko, na którym można
było zakupić rękodzieło.

Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o.
w Piekarach Śląskich
ogłasza II pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości położonej
na terenie Gminy Piekary Śląskie
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI:
Piekary Śląskie, ul. Harcerska
33,33a oraz 31.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1136/80
dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę
wieczystą nr GL1T/00057070/4.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana, będąca własnością Spółki,
położona w Gminie Piekary Śląskie,
w obrębie geodezyjnym: 0004
Brzeziny Śląskie, o łącznej powierzchni 0,3275 ha, zabudowana
dwoma budynkami mieszkalnymi,
wielorodzinnymi wraz z zabudową
towarzyszącą.

CENA NIERUCHOMOŚCI:
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi, tj.
953 120,00 zł (słownie: dziewięćset
pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100).
Do wskazanej wyżej ceny zostanie
doliczony podatek od towarów
i usług (VAT) o ile będzie należny
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685
z późn. zm.).
WADIUM:
Wadium w wysokości 47 656,00 zł
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć
złotych 00/100) należy wnosić
w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA,
nr konta: 58 1020 2313 0000 3402
0618 9288. Wadium winno być

wniesione przed upływem terminu
składania ofert.
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej,
wiążącej i bezwarunkowej oferty
w terminie do dnia 15.11.2022 r.
do godz. 15.00. W przypadku składania oferty drogą pocztową bądź
kurierem decyduje data i godzina
wpływu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu
jawnym w dniu 15.11.2022 r. o godz.
15:30 w siedzibie Spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, 41-946 Piekary
Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a.

INFORMACJI UDZIELA:
Spółka Nieruchomości – Brzeziny
Sp. z o.o. , ul. Walentego Roździeńskiego 2 A, 41-946 Piekary Śląskie /
mail: biuro@n-b.piekary.pl
INFORMACJE DODATKOWE:
Szczegółowe warunki przetargu
określa Regulamin przetargu, który wraz z Opisem i oszacowaniem
udostępniony jest w siedzibie
Spółki Nieruchomości – Brzeziny
Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, 41946 Piekary Śląskie, ul. Walentego
Roździeńskiego 2a.
Wszelkie opłaty, w tym notarialne,
związane z wydaniem nieruchomości i przeniesieniem prawa
własności ponosi Nabywca.

Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia ogłoszonego przetargu
bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.
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70-lecie “Czarnych” Kozłowa Góra
DKS “Czarni” Kozłowa Góra istnieje już 70 lat. Jubileusz
był okazją okazją do rozegrania meczu i wręczenia odznaczeń
dla zasłużonych piłkarzy i działaczy klubu.
Uroczystości z okazji
70-lecia działalności Dzielnicowego Klubu Sportowego „Czarni” Kozłowa
Góra odbyły się w sobotę,
22 października i rozpoczęły od meczu, którego
stawką było mistrzostwo
klasy B z drużyną Silesia
II Miechowice. Spotkanie
zakończyło się wygraną
piekarskiej drużyny, która
w pierwszej połowie wygrywała 5:0, aby ostateczny wynik ustalić na 11:0.
Po sportowych emocjach
na boisku, odbyła się
msza święta dziękczynna
w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Kozłowej Górze, której
przewodniczył ks. Andrzej Ledwin – proboszcz

parafii. Wśród uczestników
nabożeństwa obecni byli
Sława Umińska-Duraj –
Prezydent Miasta Piekary
Śląskie, Łukasz Ściebiorowski – Radny Miasta Piekary
Śląskie i Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu oraz radne Rady
Miasta Dorota Duda i Helena Warczok. Po wyjściu
z kościoła zaproszeni goście
wzięli udział w urodzinowym spotkaniu DKS „Czarni” Kozłowa Góra zorganizowanym w filii Miejskiego
Domu Kultury w Kozłowej
Górze. Prowadzącą była
tego dnia Grażyna Michella, a gospodarzem –
Krzysztof Zając – Prezes
Klubu. Rocznicowe gratulacje i życzenia, w imieniu

Sławy Umińskiej-Duraj
– Prezydent Miasta oraz
własnym, złożył na jego
ręce Krzysztof Turzański –
I Zastępca Prezydenta Miasta. Spotkanie było okazją
do wręczenia wyróżnień
i odznak Polskiego Związku Piłki Nożnej, Śląskiego
Związku Piłki Nożnej,
wyróżnień Podokręgu By-

tom i odznaczeń Ludowego
Zrzeszenia Sportowego dla
najbardziej zasłużonych
piłkarzy i działaczy klubu.
Zgromadzeni goście mieli
także okazję odwiedzić
i zapoznać się z boiskiem
i nowo wybudowanym
obiektem sportowym, który
ma zostać otwarty wiosną
przyszłego roku.

Szczypiorniści walczą o punkty
Piłkarze ręczni MKS-u Olimpii Medex Piekary
Ślaskie rozpoczęli rywalizację w Lidze Centralnej.
Olimpia jest beniaminkiem rozgrywek, dlatego
jadąc w pierwszej kolejce
do Mielca na mecz ze Stalą,
spadkowiczem z Superligi,
nikt nie liczył na zdobycz
punktową. Tymczasem
ekipa z Piekar Śląskich
postawiła się faworytowi
i wywiozła z trudnego terenu jakże cenny jeden punkt
po porażce w rzutach

karnych. Pierwszy mecz
MKS-u w roli gospodarza
pokazał, że Olimpia chce
powalczyć o coś więcej niż
utrzymanie. Podopieczni
trenera Mariusza Kempysa
podejmowali w hali przy
ulicy generała Jerzego Ziętka Warmię Olsztyn i spisali
się bardzo dobrze. Wygrana
34:29 pozwoliła na zapisanie na koncie pierwszego
kompletu punktów. Kolejnym przystankiem w Lidze
Centralnej była Łódź i rywalizacja z drugim benia-

minkiem Ligi Centralnej,
czyli Anilaną. Wydawało
się, że to ekipa ze Śląska
jest faworytem, a tymczasem gospodarze zaskoczyli
i pewnie wygrali ten mecz
29:23. Po przegranej w Łodzi przyszedł czas na grę
w PGNiG Pucharze Polski
na szczeblu wojewódzkim.
Olimpia pojechała do Sosnowca na mecz z Zagłębiem i przegrała 29:32,
odpadając tym samym
z rywalizacji. Po dwóch
porażkach nastąpiło

przełamanie. W czwartej
kolejce ligowych zmagań do Piekar Śląskich
przyjechał MKS Wieluń.
Mecz był wyrównany
tylko w pierwszej połowie,
bo drugą świetnie rozegrali
piekarzanie i wygrali 33:26.
Ciekawe widowisko szykuje
się w Piekarach Ślaskich
w sobotę 29 października.
Wtedy też w starciu derbowym, w ramach 6. kolejki
LC Olimpia zmierzy się
z Zagłębiem Sosnowiec.

IV Memoriał piłkarski
im.Krzysztofa Seweryna
2 października na obiekcie MOSiR-u odbył się IV Memoriał piłkarski im. Krzysztofa Seweryna. Zmarły w 2018 roku
Wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej był organizatorem
wielu imprez sportowych, społecznikiem, radnym oraz Przewodniczącym Rady Miasta Piekary Śląskie. Jako zawodnik
występował w piekarskich klubach sportowych, a jako trener
pracował między innymi w Szombierkach Bytom, Orle Nakło
Śląskie oraz Olimpii i Andaluzji Piekary Śląskie. W roli działacza sportowego pełnił funkcje Prezesa Podokręgu Bytom,
Wiceprezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. Złotymi zgłoskami zapisał się w historii sportu
w regionie. Grze młodych z trybun przyglądali się bacznie,
oprócz kibiców, senator Rzeczypospolitej Polskiej Halina
Bieda oraz najbliżsi Patrona Turnieju – żona Bożena oraz
syn Maciej wraz z rodziną, a także Przewodniczący Komisji
Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta Łukasz Ściebiorowski,
Dyrektor MOSiR-u Piekary Śląskie Łukasz Tomczyk. Podczas
wydarzenia nie mogło zabraknąć przedstawicieli Śląskiego
Związku Piłki Nożnej: Prezesa Henryka Kuli oraz poszczególnych podokręgów. Na dwóch boiskach rywalizowały
podokręgi: Częstochowa, Zabrze, Lubliniec, Katowice oraz
Bytom. W zmaganiach na murawie nie było ważne, kto zwycięży. Wszyscy zawodnicy, niezależnie od wyniku, otrzymali
pamiątkowe medale z wizerunkiem Krzysztofa Seweryna,
statuetki oraz słodkie upominki. W trakcie trwania turnieju
swoje stanowisko mieli przedstawiciele WTZ Piekary Śląskie.
Organizatorami Memoriału byli: Śląski Związek Piłki Nożnej,
Podokręg Bytom, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich oraz Urząd Miasta Piekary Śląskie.

NAJNOWSZE
TRENDY
W TAPETACH DLA
TWOJEGO WNĘTRZA

T ape t y f ar by . e u

Piekary Śląskie,
ul. Wyszyńskiego 47

32 288 66 86
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