
Festiwal Kultury „ZagłębieWood” jest okazją do spotkań publicz-
ności zarówno ze znanymi artystami jak i młodymi twórcami. Ich 
gospodarzami są: Miejska Biblioteka Publiczna, Pałac Kultury Za-
głębia i Muzeum Miejskie “Sztygarka”. Jest ciekawie, zabawnie, a 
czasem z nutką nostalgii. Ale konsekwentnie wyjątkowo! Dzięki 
temu w tym roku już po raz czwarty Dąbrowa Górnicza na przeło-
mie października i listopada stała się ważnym punktem na mapie 
wydarzeń kulturalnych w województwie śląskim. 

-Naszymi gośćmi na przestrzeni lat byli: pisarze m.in. Kata-
rzyna Grochola, Katarzyna Bonda, Marek Krajewski; dzien-
nikarze choćby Tomasz Raczek, Robert Makłowicz, Grzegorz 
Miecugow czy aktorzy i muzycy np. Marian Opania, czy Mu-
niek Staszczyk. Oferta jest tak bogata, że każdy znajdzie tu 
coś dla siebie - podkreśla Paweł Duraj, dyrektor MBP w Dąbro-
wie Górniczej.

Artyści, co roku rozmawiają z odbiorcami, rozdają autografy, po-
zostawiając w Dąbrowie cząstkę siebie. Katarzyna Bonda, autor-

ka kryminałów obiecała czytelnikom, że akcja jej kolejnej powie-
ści z policyjnym profilerem Hubertem Meyerem będzie się działa 
w Dąbrowie Górniczej.

(mk)

Na terenie LGD “Brynica to nie granica” 
mogą powstać dwa inkubatory przetwór-
stwa lokalnego. Do tej pory podobny In-
kubator Kuchenny powstał w Zakrzowie 
(gmina Stryszów) w Małopolskiem. Podob-
ne obiekty funkcjonują z powodzeniem np. 
w USA, Anglii czy Finlandii.

- Lokalna Grupa Działania „Brynica to 
nie granica” w ramach działania LEA-
DER przewidziała utworzenie dwóch in-
kubatorów przetwórstwa lokalnego pro-
duktów rolnych na obszarze objętym Lo-
kalną Strategią Rozwoju, czyli na terenie 
Gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowi-
ce, Psary, Siewierz, Świerklaniec lub Woź-
niki – wyjaśnia Jerzy Jóźwik, Przewodni-
czący Zarządu LGD “Brynica to nie grani-
ca”, z siedzibą w Pyrzowicach.

Celem działania inkubatora przetwór-
stwa lokalnego jest udostępnianie lokal-
nym producentom rolnym lub małym 
przetwórcom pomieszczeń, które będą 
wyposażone w maszyny oraz urządze-
nia niezbędne do przetwarzania produk-
tów spożywczych i przygotowania ich do 
sprzedaży. W inkubatorze mogą być prze-

twarzane owoce, warzywa, mleko, zbo-
ża oraz wszelkie inne produkty roślinne 
i zwierzęce. Osobą, która mogłaby skorzy-
stać z pomocy inkubatora będzie na przy-
kład rolnik posiadający sad, który chciał-
by ze swoich owoców zrobić sok i legalnie 
wprowadzić go do sprzedaży. Za pośred-
nictwem inkubatora jego owoce zostaną 
odpowiednio przetworzone i powstanie 
gotowy do sprzedaży produkt, czyli sok 
w butelce lub kartonie opatrzony etykie-
tą. Rolnik za skorzystanie z całej infra-
struktury oraz fachowej pomocy ponie-
sie opłatę. W zamian odbiorca produktu 
będzie mieć pewność, że kupiony produkt 
został wytworzony w warunkach spełnia-
jących wymogi weterynaryjne, sanitarne 
i ochrony środowiska.

Powstawanie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych to w naszym 
kraju absolutna nowość. Na razie w gmi-
nie Stryszów w województwie małopol-
skim powstał pierwszy w Polsce Inkubator 
Kuchenny. Jego działanie jest podobne do 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego ma-
jących powstać na terenie LGD „Brynica 

to nie granica”. Inkubator Kuchenny po-
wstał w ramach projektu realizowanego 
ze środków Szwajcarsko – Polskiego Pro-
gramu Współpracy. Celem projektu jest 
wykorzystanie zasobów lokalnych, a wy-
produkowane produkty mają stać się wizy-
tówką regionu. Inkubator w Zakrzowie bę-
dzie wzorował się na podobnych obiektach 
funkcjonujących za granicą np. w USA, 
Anglii czy Finlandii.

- Nabór wniosków dotyczący tworzenia 
lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych będących 
przedsiębiorstwami spożywczymi LGD 
„Brynica to nie granica” zaplanowała na 
I kwartał 2017 r. Wartość dofinansowania 
wyniesie maksymalnie 500 tys. zł – tłuma-
czy Stanisław Paks, Przewodniczący Rady 
LGD “Brynica to nie granica” z siedzibą 
w Pyrzowicach.

Wszystkich zainteresowanych tematyką 
inkubatora przetwórstwa lokalnego zapra-
szamy do kontaktu z Lokalną Grupą Dzia-
łania pod numerem 323802328 lub za pośred-
nictwem e-maila: lgd@lgd-brynica.pl

(ak)

Czy powstanie inkubator 
przetwórstwa lokalnego?

zagłębie kultury

Miłośnicy kryminałów z całego regionu spotkali się z Katarzyną Bondą 3 listopada br. 
w dąbrowskiej książnicy.

aktywny jak 
student prawa

Prof. dr hab. Czesław Martysz, specjalista prawa 
administracyjnego, dziekan Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
były prorektor uczelni. 

Kiedy w 2016 roku obserwowałem młodych 
ludzi - i polskich wolontariuszy, i gości z całe-
go świata, w czasie Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie i wizyty w Polsce Papieża Francisz-

ka - byłem zbudowany ich radością życia. Podobnie pozytywną 
energię obserwuję choćby spacerując korytarzami uczelni, czy 
wchodząc do sali wykładowej. Bo co oczywiste, osoby które proszą 
władze uczelni o pomoc i pojawiają się w moim gabinecie - raczej 
zmagają się z jakimś problemem i nie są, aż tak szczęśliwe. Istot-
ne jest jednak to, że studenci naszego wydziału są bardzo aktyw-
ni i kreatywni. Np. często podejmują zatrudnienie już na trzecim 

Dokończenie na str. 2
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„europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: europa inwestująca w obszary wiejskie”.
instytucja zarządzająca PrOW 2014-2020 – Minister rolnictwa i rozwoju Wsi

Publikacja współfinansowana jest ze środków unii europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LeADer” Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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roku studiów, wybierają pracę 
w kancelarii, banku, czy urzę-
dzie i skutecznie łączą ją z na-
uką. Z rozmów z przedstawicie-
lami innych uczelni widzę, że 
szukanie pracy jeszcze w trak-
cie studiów jest u nas znacznie 
częstsze niż gdzie indziej. Prze-
kłada się to też na życie stu-
denckie. Młodzi prawnicy chęt-
nie angażują się w życie uczel-
ni, działają w samorządzie stu-
denckim. Doskonale wiedzą, że 
spełnia on funkcje kontroli. Je-
stem przekonany, że taka posta-
wa będzie im towarzyszyć tak-
że później, że jako członkowie 
społeczeństwa obywatelskiego 
będą w pełni korzystać ze swo-
ich praw, choćby biorąc udział 
w wyborach samorządowych, 
czy parlamentarnych.

(mk)

aktywny 
jak student 
prawa

Dokończenie ze str. 1

-W tym roku Dąbrowa świętuje jubileusz 
100-lecia uzyskania praw miejskich. Jaką rolę 
w pana opinii odegrały w jej rozwoju tzw. dziel-
nice zielone?

-Gdy spojrzymy w karty historii zobaczymy, 
że tak zwane obrzeża Dąbrowy są znacznie star-
sze niż samo miasto. Moim zdaniem to właśnie 
one tworzą prawdziwą tradycję i historię gminy. 
Odkrycie pokładów węgla kamiennego na prze-
łomie XVIII i XIX w. na pewno stanowi podwa-
liny Dąbrowy Górniczej w obecnym kształcie, 
ale musimy pamiętać, że górnictwo srebra i oło-
wiu zlokalizowane pomiędzy dzisiejszym Olku-
szem i Dąbrową (obejmuje znaczną część obec-
nych dzielnic zielonych miasta) sięga począt-
ku Państwa Polskiego. Organizacja górnictwa 

była tu na tak wysokim poziomie, że za czasów 
królowej Bony do wzorów olkuskich nawiązy-
wało górnictwo we Francji. (Te informacje po-
twierdzają kroniki z naszego regionu). Cieka-
wą wielowiekową historię mają Strzemieszyce 
(już pomijam Błędów), Ujejsce i inne miejsco-
wości, które stały się częścią Dąbrowy Górni-
czej i do dziś przesądzają o wyjątkowym cha-
rakterze miasta.

-Smutnym wydarzeniem dla mieszkańców tzw. 
dzielnic zielonych jest likwidacja Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Dąbrowie-Okradzionowie. 
Co obecnie dzieje się w SKR?

-Spółdzielnia jest w ostatnim stadium wyprze-
daży majątku. W czasie Walnego Zebrania człon-
kowie SKR zdecydowali, że pieniądze ze sprze-
daży majątku mają zostać zagospodarowane na 
potrzeby społeczne miejscowości. Okradzionów, 
Łosień, Błędów, Łęka czy Kuźniczka Nowa wska-
zały konkretne cele, na które pieniądze mogły-
by zostać przeznaczone. Jakie ostatecznie zosta-
ną podjęte decyzje przez podmiot odpowiedzial-
ny czyli gminę Dąbrowa Górnicza – jeszcze nie 
wiadomo. Z punktu widzenia władz spółdzielni 
istotne jest to, że działalność gospodarcza SKR 
zostanie w najbliższych tygodniach zakończo-
na i do końca zamknięta.

-Niepewna pozostaje przyszłość związanych 
dotąd z SKR – sześciu – Kół Gospodyń Wiejskich 

w Łośniu, Łęce, Okradzionowie, Kuźniczce No-
wej, Rudach i Błędowie. Co w obecnej sytuacji 
można zrobić dla – przecież bardzo aktywnych 
dotąd – działaczek?

-Nowa rzeczywistość, w której znalazły się 
Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich 
nie jest łatwa dla ich działaczy. Najważniejszą 
kwestią jest to, by te instytucje mogły nadal 
działać w sposób formalny, utrzymać swoją 
nazwę i dotychczasowe zasady działalności. 
Dotąd KGW działały jako członkowie Kół Rol-
niczych, miały numery KRS i ich działalność 
wiązała się ze składaniem dorocznych spra-
wozdań do sądu, czy GUS-u. Ewidencja już 
nie będzie mogła być tak prowadzona nadal, 
bo te zobowiązania wypełniała za instytucje 
społeczne właśnie spółdzielnia. Teraz trudno 
byłoby wymagać od osób starszych, by prowa-
dziły podobną działalność samodzielnie i to 
w sytuacji zmieniających się przepisów. Ja-
kaś instytucja musi działaczkom kół pomóc. 
Pytanie pozostaje otwarte, czy Koła Gospo-
dyń Wiejskich staną się prawnie częścią Wo-
jewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Katowicach, czy też 
przejmie je gmina.

-Zmieńmy temat naszej rozmowy. Miasto po-
stawiło na walkę z niską emisją i smogiem. 
Co sądzi pan o tzw. monitoringu smogowym 

i gminnych zachętach dla mieszkańców, by 
dbać o środowisko naturalne?

-Kierunek działań związanych z gospodarką ni-
skoemisyjną i inwestycjami w odnawialne źród-
ła energii moim zdaniem jest jak najbardziej ko-
rzystny dla mieszkańców. Wydaje się on jednak 
zbyt mało rozpropagowany w społeczności lo-
kalnej. Mieszkańcy (poza centrami aglomeracji, 
gdzie działa miejska sieć c.o. i problem stosun-
kowo łatwo rozwiązać), nadal bardzo mało na 
ten temat wiedzą i dlatego obawiają się zmian. 
Myślę również, że dopłaty związane z likwidacją 
starych palenisk węglowych i przechodzeniem 
na źródła opalania gazem czy innymi paliwami 
przyjaznymi dla środowiska – są stosunkowo ni-
skie, co może mieszkańców zniechęcać. Na pew-
no jest to temat, z którym miasto będzie się mu-
siało w najbliższym czasie zmierzyć.

-Czego życzyłby pan mieszkańcom dąbrow-
skich dzielnic zielonych u progu Nowego 2017 
Roku?

-Na pewno tego, by nie zniechęcali się napoty-
kając na trudności, działali konsekwentnie oraz 
by byli dumni z własnych korzeni. Jak napisał 
Norwid: – “Aby mierzyć drogę przyszłą. Trzeba 
wiedzieć skąd się wyszło”.

-Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał:

Marcin Kołodziejczyk

dąbrowianie mogą być 
dumni ze swoiCh korzeni

26 listopada tego roku odszedł Śp. Jacek Tomeczek (1946-
2016), związany z naszą redakcją od pierwszego wydania ga-
zety we wrześniu 2006 r. Był grafikiem komputerowym i foto-
reporterem (przez ponad 20 lat pracował w redakcji “Dzien-
nika Zachodniego” w Katowicach). Był wspaniałym, ciepłym 
człowiekiem. Potrafił w bardzo ciekawy sposób opowiadać 
o swojej pracy, zainteresowaniach (był marynarzem i miłość 
do morza towarzyszyła mu przez całe życie). Pytany o swoje 
życiowe wybory mówił, że zarówno morze jak i dziennikar-
stwo wynika z ciekawości świata, chęci poznawania ludzi i ich 
spraw. Za jedne z najważniejszych wydarzeń XX wieku, któ-
re relacjonował – uznał pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 
Wierny prawdzie, nie uznawał ingerencji fotoreportera w wy-
konane już zdjęcie. Najchętniej pracował na klasycznym (nie 
cyfrowym) aparacie marki “Canon”, tylko on nie zawiódł go 
np. w czasie 30 stopni mrozu w Rumunii w 1989 roku, gdy oba-
lano reżim Czauczesku.

Pogrzeb naszego przyjaciela odbył się 30 listopada. Spoczął 
na cmentarzu parafialnym przy ul.11 Listopada w Dąbrowie 
Górniczej. Pożegnali go najbliżsi i przedstawiciele środowisk 
dziennikarskich.

Żegnaj Jacku, będzie nam Ciebie bardzo brakować..
redakcja

Żegnaj Jacku!
Wspomnienie

Rozmowa z Kazimierzem Woźniczką, radnym dąbrowskiej Rady Miejskiej, byłym prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dąbrowie Górniczej

Informator Gminny. Biuletyn LGD Brynica to nie granica
Wydawca: lokalna grupa działania “brynica to nie granica” pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 ożarowice strona internetowa www.lgd-brynica.pl

Druk: polska press sp. z o.o., oddział poligrafia, drukarnia w sosnowcu

-Gmina Mierzęcice planuje 
pozyskać środki unijne na in-
westycje z zakresu odnawial-
nych źródeł energii. W tym 
celu organizowana jest przez 
Gminę kampania informacyj-
na. Każdy mieszkaniec może 
zadeklarować chęć uczestni-
ctwa w projekcie, który daje 
możliwość uzyskania dofinan-
sowania w wysokości 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych do-
tyczących montażu instalacji 
solarnych lub fotowoltaicz-
nych. Montaż kolektorów sło-
necznych ma służyć do przy-
gotowania ciepłej wody (nie do 
ogrzewania budynku) i wspo-

magać już istniejący system. 
Natomiast prąd elektryczny 
wytworzony przez nowe in-
stalacje fotowoltaiczne ma zo-
stać zużyty na potrzeby włas-
ne gospodarstwa, np. do zasi-
lania urządzeń codziennego 
użytku. Instalacja fotowolta-
iczna powinna być tak dobra-
na, aby całkowita wartość wy-
produkowanej energii nie prze-
kraczała wartości zakupionej 
z sieci energii elektrycznej w 
rozliczeniu rocznym – tłuma-
czy Grzegorz Podlejski, wójt 
Gminy Mierzęcice.

Źródłem współfinansowania 
inwestycji są środki Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Dzia-
łania 4.1 Odnawialne Źródła 
Energii objętego Programem 
Operacyjnym Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 4 - Efektyw-
ność energetyczna, odnawial-
ne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna.

Warto skorzystać z oferty pro-
ponowanej przez gminę, gdyż 
mieszkaniec otrzyma wysokie 
dofinansowanie oraz docelowo 
zmniejszy wydatki na utrzy-
manie swojego gospodarstwa 
domowego.

(mk)

ODnaWIaLne źróDła 
enerGII W GmInIe 
mIerzęcIce
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 Pierwsza edycja Silesian Highland Marathon 
(I Maraton Wyżyny Śląskiej), która odbyła się 
w Nowej Wsi, w gminie Mierzęcice, zgromadziła na 
starcie wspaniałych biegaczy z Polski i Ukrainy.

Do Nowej Wsi w gminie Mierzęcice (impreza 
miała miejsce 30 lipca 2016 roku) przyjechali m.in. 
Paweł Kosek (zwycięzca 2. PZU Maratonu Szcze-
cińskiego), Jarosław Gniewek (zwycięzca Iron 
Run na Festiwalu Biegowym w Krynicy 2015), 
Robert Faron (zwycięzca Ligi Montreil Biegów 
Górskich 2014), Edyta Lewandowska (mistrzyni 
Polski w długodystansowych biegach górskich 
2016), Ewa Majer (mistrzyni Polski w biegu gór-
skim na 100 km), Bartosz Gorczyca (zwycięz-
ca Biegu Ultra Granią Tatr 2015); bardzo mocni 
Ukraińcy Sergii Rybak i Artem Kazbar oraz Ma-
rokańczyk Mustapha El-Quartassy. O wysokie 
pozycje dla „gospodarzy” mieli walczyć czołowi 
biegacze ze Śląska, m.in. Andrzej Nowak, Adam 
Jamiński i Sandra Mikołajczyk.

Organizatorzy przygotowali wysokie nagrody 
finansowe. Na zwycięzców maratonu czekało 
dwa tysiące złotych, tysiąc można było wygrać 
w biegu na dystansie 10 kilometrów. Miejsca na 
podium w kategoriach wiekowych również wią-
zały się z premiami finansowymi.

Na starcie premierowej imprezy terenowej za-
meldowało się łącznie prawie 250 biegaczy.107 
zawodników wzięło udział w maratonie, a 141 
w biegu na 10 kilometrów.

Rywalizację maratońską zdominowali repre-
zentanci “Salco Sport Team”. Jako pierwszy na 
metę z czasem 3: 07 wbiegł Robert Faron. Czte-
ry minuty po zawodniku z Zalesia widzowie wi-
tali oklaskami Bartosza Gorczycę, ambasadora 
imprezy, który trasę maratonu pokonywał w ty-
dzień po Mistrzostwach Świata Skyrunning. Po-
dium uzupełnił Ukrainiec Siergii Rybak tracąc 
do Gorczycy dwie minuty.

Wśród kobiet niemałą sensacją 
okazała się zawodniczka “Silesia 
Runners Club”, reprezentantka 
Siemianowic Śląskich, Sandra Mi-
kołajczyk. Pokonała ona faworytki: 
ambasadorkę imprezy Ewę Majer 
(“Solgar Polska”) i Edytę Lewan-
dowską (“E.L.Ote Sport”). Wygra-
na Mikołajczyk była tym bardziej 
imponująca, że wypracowała ona 
przewagę ponad 20 minut nad Ma-
jer i zamknęła pierwszą dziesiątkę 
w klasyfikacji OPEN.

W biegu na 10 kilometrów najlep-
si byli Ukraińcy. Pierwsze miejsce 
z czasem 37: 01 zdobył Artem Kaz-
bar, wyprzedzając Oleksandra La-
bziuka (39: 49). Za ich plecami upla-
sował się Andrzej Nowak (Triat-
hlon X-Team) z Sosnowca uzysku-
jąc wynik 40 minut i 53 sekund.

Rywalizacja pań była bardziej za-
cięta. Zwyciężyła Michalina Men-
decka z Łazisk Górnych (46: 44), 
a drugie miejsce zajęła Dalia Da-
lewska (47: 02), o sekundę wyprze-
dzając Kasię Golbę z Mielca.

Pełne wyniki dostępne są na stro-
nie internetowej: www.silesian-
highland.com

Jak można się było spodziewać, obydwa bie-
gi przysporzyły zawodnikom trudności. Wyso-
ka temperatura, znaczne przewyższenia oraz 
trudności terenowe sprawiły, że wbiegali oni na 
metę solidnie zmęczeni, osiągając wyniki dale-
kie od rekordowych. Zgodnie jednak podkreśla-
li piękno krajobrazu Wyżyny Śląskiej, szczegól-
nie widoczne na trasie maratońskiej, które re-
kompensowało wysiłek.

Wielu uczestników zadeklarowało już chęć 
powrotu do Nowej Wsi w 2017 roku, wróżąc im-
prezie jeszcze większy rozmach. Organizato-
rzy nie kryli zadowolenia z sukcesu przedsię-
wzięcia i z chwilą jego zakończenia już rozpo-
częli przygotowania do “Silesian Highland Ma-
rathon II”.

W 2016 roku patronat honorowy nad imprezą 
objął Witold Bańka, minister sportu i turysty-
ki oraz Arkadiusz Watoła, starosta będziński. 

Współorganizatorem imprezy był: “Qualifit” Le-
szek Sar przy pomocy Urzędów Gmin: Mierzęci-
ce, Psary i Bobrowniki. Patronat medialny nad 
imprezą objęli: “MaratonyPolskie.pl”, “Trening-
Biegacza.pl”, “FestiwalBiegowy.pl”, “BiegiGor-
skie.pl”, “BiegamyPoGorach.pl”, “Antyradio”, 
“LigaBiegowa.pl”. Sponsorami i firmami wspie-
rającymi byli: “Sarex” s.c., “Muszynianka”, ZRW 
Bara, “Protonet”, “SchoolTour.pl”.

(mk)

Przypominamy ważne wydarzenie 2016 roku

i maraton wyżyny 
Śląskiej w nowej wsi

Na starcie Silesian Highland Marathon w Nowej Wsi w 2016 roku zameldowało się łącznie prawie 250 biegaczy.

-W powiecie będzińskim działają 42 jednostki OSP (najstarsze 
to m.in. Dobieszowice, Bobrowniki, Sączów, Wojkowice), które 
skupiają blisko 2,5 tys. członków, w tym prawie 300 pań.21 jed-
nostek działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – 
wylicza druh Stanisław Paks, wiceprezes zarządu powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie, czło-
nek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP, związany z organizacja-
mi strażackimi od prawie 40 lat.

W powiecie funkcjonuje także 30 Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych (ok.300 chłopców i dziewcząt). W ub. roku jednost-
ki OSP wyjeżdżały do akcji 1625 razy, (odnotowano ponad 1 tys. 
pożarów i ok.400 miejscowych zagrożeń). Najwięcej interwen-
cji było w Będzinie i Bobrownikach (po ok.300), w Wojkowicach 
i Psarach (po ok.200).

Druhowie regularnie się szkolą, dbają o infrastrukturę i roz-
budowują bazy sprzętowe. W ostatnim czasie nowe samochody 
pożarnicze pojawiły się w OSP w Dobieszowicach, Wymysłowie, 
Siemoni, Twardowicach, Czeladzi, Kamycach, Górze Siewier-
skiej i Wojkowicach Kościelnych. Natomiast remonty general-
ne przeszły remizy strażackie w Siewierzu, Podwarpiu, Tuliszo-
wie, Nowej Wiosce, Preczowie, Dąbiu, Psarach, Górze Siewier-

skiej, Goląszy, Brzękowicach, Mierzęcicach II, Nowej Wsi, Bogu-
chwałowicach, Toporowicach, Przeczycach, Sadowiu. Strażacy 
z sukcesami biorą udział w zawodach pożarniczych, a młodzież 
z powiatu będzińskiego zbiera laury w Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Np. w 2016 r. Patryk Filipczyk z Wojkowic Kościelnych 
reprezentował województwo śląskie na forum kraju (w Supra-
ślu) i zajął III miejsce. Druhowie angażują się też w wiele przed-
sięwzięć społecznych.

-Strażacy co roku uczestniczą w organizacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tylko w tym roku zabezpieczano dwa wy-
ścigi kolarskie “Tour de Pologne”, który przebiegał przez Sie-
wierz, Mierzęcice, Bobrowniki oraz “Wyścig Kolarski o puchar 
Wójta Gminy Psary” po gminach Mierzęcice i Psary. Strażacy 
z powiatu będzińskiego pomagali przy organizacji Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie i zabezpieczali wizytę Papieża Fran-
ciszka w Częstochowie – dodaje druh Stanisław Paks.

Druhowie są organizatorami spotkań wojewódzkich i krajo-
wych strażaków-ochotników. W ub. roku w posiedzeniu Zarzą-
du Wojewódzkiego w Siewierzu uczestniczył także m.in. Walde-
mar Pawlak, prezes zarządu głównego ZOSP RP.

(mk)

strażaCy oChotniCy dumą powiatu

Bardzo uroczyście w tym roku obchodzono w regionie Świę-
to Niepodległości. W Katowicach mszę św. za Ojczyznę cele-
brował arcybiskup Wiktor Skworc. Uroczysty apel pamięci 
został odprawiony pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy 
Placu Chrobrego. W Parku Śląskim w Chorzowie po części ofi-
cjalnej były m.in. występy mażoretek i układanie “żywej mo-
zaiki” o tematyce patriotycznej. 

W Będzinie Powiatowe Obchody Święta Niepodległości od-
były się w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Pan-
ny. Po uroczystej mszy św. zgromadzeni wysłuchali koncer-
tu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
W obchodach brali udział licznie zgromadzeni mieszkańcy, 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu m.in. Ar-
kadiusz Watoła, starosta będziński i Emil Bystrowski, wice-
starosta powiatu.

W regionie 11 listopada br. nie zabrakło też seminariów o te-
matyce historycznej, upamiętniających 98. rocznicę odzyska-
nia niepodległości oraz spotkań kombatantów.

ŚWięto NiepodległoŚci 
W regioNie



4
nr 6 grudzień 2016 i nr 7 styczeń 2017

Pracownicy LGD “Brynica 
to nie granica” w październi-
ku tego roku odbyli spotkania 
informacyjne w gminach Sie-
wierz, Ożarowice, Mierzęcice, 
Woźniki, Bobrowniki, Świer-
klaniec i Psary. W ich trak-
cie omawiano Lokalną Stra-
tegię Rozwoju obszaru działa-
nia LGD.

-Lokalna Grupa Działania 
„Brynica to nie granica” zgod-
nie z postanowieniami Umo-
wy o przyznaniu pomocy w ra-
mach poddziałania „Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących 
i aktywizacji” zawartej z Wo-
jewództwem Śląskim ma obo-
wiązek realizacji tzw. „Planu 
Komunikacji” – podkreśla Je-
rzy Jóźwik, Przewodniczący 
Zarządu LGD “Brynica to nie 
granica” z siedzibą w Pyrzowi-
cach. – Plan Komunikacji jest 
zestawem działań informacyj-
no-promocyjnych przewidzia-
nych w Lokalnej Strategii Roz-
woju. Jego ideą jest wspieranie 
realizacji celów LSR poprzez 
rzetelne i wyczerpujące prze-

kazywanie informacji odpo-
wiednim odbiorcom, z należy-
tym wyprzedzeniem i w odpo-
wiednim czasie.

Plan Komunikacji jest tak-
że narzędziem przekazywania 
wiedzy o możliwościach, za-
sadach, formach, terminach 
i korzyściach płynących z ko-
rzystania ze środków Fundu-
szy Europejskich, w szcze-
gólności w ramach realizacji 
LSR, skierowanej do wszyst-
kich zainteresowanych (poten-
cjalnych i rzeczywistych bene-
ficjentów, uczestników projek-
tów oraz odbiorców osiągnię-
tych rezultatów – podmiotów 
gospodarczych, społecznych, 
publicznych i mieszkańców) 
z terenu LGD „Brynica to nie 
granica”.

Zgodnie z Planem Komuni-
kacji, w drugiej połowie 2016 r. 
LGD miała obowiązek przepro-
wadzenia spotkań informacyj-
nych dla potencjalnych bene-
ficjentów. I tak też, w pierw-
szej połowie października, Lo-
kalna Grupa Działania prze-

prowadziła 7 spotkań infor-
macyjnych, po jednym w każ-
dej gminie należącej do obsza-
ru działania LGD. Cykl spot-
kań LGD rozpoczęła w Gmi-
nie Siewierz. Kolejne odbyły 
się w Ożarowicach, Mierzęci-
cach, Woźnikach, Bobrowni-
kach, Świerklańcu oraz w Psa-
rach. Celem tego działania ko-
munikacyjnego było poinfor-
mowanie o stopniu wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju, 
czyli dokumentu, który wy-
znacza kierunki rozwoju ob-
szaru należącego do Lokalnej 

Grupy Działania. Na spotka-
niach przedstawiono głów-
ne zasady organizacji najbliż-
szych konkursów. Omówiono 
warunki konieczne do ubiega-
nia się o przyznanie pomocy, 
harmonogram naboru wnio-
sków; cele, które są określo-
ne w Lokalnej Strategii Roz-
woju i w które musi wpisywać 
się dana operacja, aby otrzy-
mać dofinansowanie. Przeka-
zywane informacje zawierały 
też lokalne kryteria wyboru, 
na podstawie których Rada 
LGD będzie oceniać wnioski; 

wskaźniki, które muszą zo-
stać zrealizowane oraz alo-
kację dostępnych środków na 
poszczególne cele i przedsię-
wzięcia.

Spotkania prowadzili pra-
cownicy Biura Lokalnej Gru-
py Działania. Jerzy Jóźwik, 
Przewodniczący Zarządu LGD 
odpowiadał również na licz-
ne pytania dotyczące zakresu 
poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Spotkania 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem ze strony przedsię-
biorców, osób chcących podjąć 
działalność gospodarczą, orga-
nizacji pozarządowych, jedno-
stek samorządu terytorialnego 
oraz mieszkańców.

Więcej informacji dotyczą-
cych przeprowadzonych spot-
kań, ogłaszanych konkursów 
i bieżącej działalności LGD 
można znaleźć na stronie inter-
netowej www.lgd-brynica.pl

(ak)

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie 
granica” rozpoczęła realizację harmono-
gramu planowanych naborów wniosków. 
W listopadzie ogłosiła pierwsze nabory 
wniosków o udzielenie pomocy na opera-
cje w ramach przedsięwzięć:

P.1.1.1. Budowa i remonty obiektów peł-
niących ważne funkcje publiczne;

P.1.1.2. Budowa i remonty infrastruktu-
ry sportowo- rekreacyjnej;

P.1.1.3. Budowa i remonty infrastruktu-
ry kulturalnej i wspomagającej inicjaty-
wy kulturalne.

Wsparcie w ramach realizacji operacji zo-
stanie udzielone w formie refundacji.

Intensywność pomocy zależy od pod-
miotu ubiegającego się o dofinansowa-
nie i wynosi:

– do 70% kosztów kwalifikowalnych – 
w przypadku podmiotu wykonującego 
działalność gospodarczą,

– do 100% kosztów kwalifikowalnych – 
w przypadku pozostałych podmiotów,

– 63,63% kosztów kwalifikowalnych – 
w przypadku jednostki sektora finansów 
publicznych.

Operacja musi być zgodna z celami okre-
ślonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju: 
celem ogólnym 1 – Poprawa jakości infra-
struktury technicznej, transportowej, spo-
łecznej i publicznej, celem szczegółowym 
1.1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruk-
tury o charakterze społecznym i publicz-
nym oraz musi wpisywać się w jedno z po-
niższych przedsięwzięć:

1. Budowa i remonty obiektów pełnią-
cych ważne funkcje publiczne,

2. Budowa i remonty infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej,

3. Budowa i remonty infrastruktury kul-
turalnej i wspomagającej inicjatywy kul-
turalne.

Nabór wniosków trwał 15 dni. Zgod-
nie z procedurami, Rada Lokalnej Gru-
py Działania ma 45 dni na ocenę i wybór 
operacji. W terminie 7 dni od dnia doko-
nania wyboru operacji, LGD przekazu-
je Zarządowi Województwa Śląskiego 
wnioski o udzielenie wsparcia.

Rada LGD spełnia istotną rolę w pro-
cesie wyboru operacji do dofinansowa-
nia. Jest organem decyzyjnym i to na 
niej spoczywa obowiązek oceny i wybo-
ru projektu. Członkowie Rady uczest-
niczyli w różnych szkoleniach, które 
miały na celu jak najlepsze przygoto-
wanie ich do tego odpowiedzialnego 
zadania.

Ogłoszenia o naborze wniosków oraz 
wszelkie informacje z tym związane na 
bieżąco pojawiają się na stronie inter-
netowej LGD pod adresem: www.lgd-
brynica.pl

rozmawiano o lokalnej 
strategii rozwoju

Spotkania przeprowadzone na terenie gmin należących do obszaru działania lgd cie-
szyły się dużym zainteresowaniem.

Na spotkaniach przedstawiono m.in. główne zasady organizacji najbliższych konkursów i 
warunki konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy.

nabory wniosków w ramaCh 
iniCjatywy leader

- W spektaklu na 100-lecie Dąbrowy Górniczej zagraliśmy 
przedstawicieli mieszczan, ja, moja żona i kilkuletnia córka 
Lenka - mówi z dumą dąbrowski muzyk Miro Witek. - Przy-
gotowania do występu trwały kilka miesięcy, ale efekt jest 
bardzo ciekawy.

Spektakl zrealizowało Muzeum Miejskie “Sztygarka” w Dą-
browie Górniczej (jego pomysłodawcą i współscenarzystą był 
Arkadiusz Rybak, dyrektor muzeum). Widowisko zaprezen-
towano na wolnym powietrzu (w sierpniu br.) na schodach 
Pałacu Kultury Zagłębia. Wystąpiło w nim prawie 70 arty-
stów-amatorów. Dzieje miasta pokazano w 14 scenach, np. 
odkrycie węgla kamiennego, życie codzienne na początku 
XX wieku, wybuch I wojny światowej, czy wreszcie nadanie 
praw miejskich 18 sierpnia 1916 roku. Całość pantomimy dzia-
ła się w otoczeniu komentarza wypowiadanego przez narra-
tora oraz przy dźwiękach oryginalnego podkładu muzyczne-
go. Aktorzy występowali w strojach historycznych. Nad ca-
łością przygotowań aktorskich czuwała Ewa Wyskoczyl, re-
żyser teatralny. 

Spektakl został nakręcony w formie video, można go obej-
rzeć bezpłatnie w serwisie “YouTube” (tytuł: “Inscenizacja 
historii powstania Dąbrowy Górniczej - 100 lat”).

(mk)

spektakl 
zobaCzymy 
na “youtube”


