
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

LGD „Brynica to nie granica” 
realizuje Lokalną Strategię Roz-
woju, która umożliwia miesz-
kańcom i podmiotom publicz-
nym, społecznym i gospodar-
czym ubieganie się o dofinan-
sowanie różnych projektów ze 
środków Unii Europejskiej. Pod 
koniec roku planuje się ogło-
sić nabory wniosków w zakre-
sie rozwoju infrastruktury cy-
frowej, wyrównania szans edu-
kacyjnych i zawodowych oraz 
podniesienia wiedzy o ochronie 
środowiska.

-Na realizację poddziałania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność w ra-
mach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020 Lokalna Grupa Działania 
otrzymała kwotę w wysokości 8 
083 380,25 zł. Otrzymane środki 
pozwoliły na ogłoszenie pierw-
szych naborów zgodnie z Har-
monogramem planowanych na-
borów wniosków o udzielenie 
wsparcia na wdrażanie operacji 
w ramach LSR - tłumaczy Jerzy 
Jóźwik, Przewodniczący Zarzą-
du Lokalnej Grupy Działania 
„Brynica to nie granica”.

Ogłoszenia o naborach pojawi-
ły się w listopadzie 2016 r. i do-
tyczyły zakresu Budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktu-
ry turystycznej lub rekreacyj-
nej, lub kulturalnej. Na począt-
ku 2017 r. Samorząd Wojewódz-
twa wniósł o anulowanie nabo-
rów. Ponowne ogłoszenie nabo-
rów nastąpiło w marcu 2017 r. 
Ogłoszono łącznie 5 naborów 
wniosków w zakresie Rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze 
wiejskim objętym LSR przez: 
podejmowanie działalności go-
spodarczej, tworzenie lub roz-
wój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych, 
rozwijanie działalności gospo-
darczej oraz w zakresie Budowy 
lub przebudowy ogólnodostęp-
nej i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej lub rekreacyj-
nej lub kulturalnej. 

-Do LGD wpłynęło 30 wnio-
sków na łączną kwotę 5 839 
789,00 zł. Rada LGD wybrała 22 
wnioski do dofinansowania, na-
tomiast w limicie dostępnych 
w naborach środków zmieści-
ło się 18 wniosków na łączną 
kwotę 4 021 302,00 zł – mówi 
Stanisław Paks, Przewodni-
czący Rady LGD. -Po ocenie 
Rady wnioski zostały przeka-
zane do Zarządu Województwa 
Śląskiego w celu dalszej weryfi-
kacji. W wyniku złożonych pro-
testów, Rada LGD wybrała jesz-
cze jeden projekt na kwotę dofi-
nansowania 286 400,00 zł.

Z informacji przekazywanych 
przez Zarząd Województwa i be-
neficjentów wynika, że podpi-
sanych zostało 5 umów o dofi-
nansowanie, a 2 projekty roz-
patrzono odmownie.

Na poddziałanie 19.3 Przy-
gotowanie i realizacja działań 
w zakresie współpracy z lokal-
ną grupą działania, LGD „Bry-
nica to nie granica” otrzymała 
kwotę 161 667,60 zł. Planowa-
na jest realizacja projektu pn. 
„Stwórzmy razem markę lo-
kalną” z Lokalną Grupą Dzia-
łania „Leśna Kraina Górnego 
Śląska”. We wrześniu br. zo-
stał złożony Wniosek o przy-

znanie pomocy do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego.

Kolejnym poddziałaniem re-
alizowanym przez LGD jest 
poddziałanie 19.4 Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i ak-
tywizacji. LGD na jego realiza-
cję otrzymała kwotę w wysoko-
ści 1 841 214,39 zł. Środki z tego 
poddziałania wykorzystywane 
są m.in. na utrzymanie biura 
LGD, wynagrodzenia pracow-
ników, zakup materiałów biu-
rowych, usługi księgowe, szko-
lenia, prowadzenie strony inter-
netowej, materiały informacyj-
ne i promocyjne, druk Informa-
tora LGD, spotkania informa-
cyjne. Zgodnie z zapisami w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju, LGD 
ma obowiązek realizować zada-
nia z Planu komunikacji w taki 
sposób, aby osiągnąć wskaźni-
ki dotyczące konkretnej liczby 
działań komunikacyjnych, licz-
by opublikowanych materia-
łów prasowych, liczby działań 
animacyjno-doradczych oraz 
liczby spotkań informacyjnych
-szkoleniowych. Efekty tych 
działań przelicza się na wskaźni-
ki, które określają liczbę uczest-
ników szkoleń dla beneficjen-
tów, ilość udzielonych konsulta-
cji i złożonych wniosków.

Po podpisaniu umowy ramo-
wej 10 maja 2016 r. kilkakrotnie 
wprowadzano zmiany i uzupeł-
nienia w procedurach wyboru 
i oceny operacji planowanych 
w ramach LSR. Przede wszyst-
kim chodziło o to, aby zapew-
nić ich przejrzystość i wynika-
jące z dostosowania ich m.in. do 
zaleceń Komisji do spraw wy-
boru strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez spo-
łeczność, wytycznych wyda-
nych przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, rozpo-
rządzenia zmieniającego Roz-
porządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW 
2014–2020; wprowadzenia zmian 
w lokalnych kryteriach wyboru 
oraz zmian we wzorach doku-
mentów co zostało zauważone 
podczas przeprowadzonych na-
borów nr 1/2016, 2/2016 i 3/2016 
skierowanych do podmiotów 
innych niż LGD.

Aktualnie LGD zakończyła 
cykl spotkań informacyjnych 
przeprowadzanych we wszyst-
kich gminach, które należą do 
jej obszaru działania. Celem 
spotkań było przekazanie in-
formacji na temat stanu reali-
zacji założeń LSR oraz informa-
cji dotyczących konkursów za-
planowanych w II półroczu 2017 
r. i I półroczu 2018 r.

Pod koniec roku Lokalna Gru-
pa Działania planuje ogłosić na-
bory wniosków w zakresie roz-
woju infrastruktury cyfrowej, 
wyrównania szans edukacyj-
nych i zawodowych oraz pod-
niesienia wiedzy o ochronie 
środowiska. 

Więcej informacji dotyczą-
cych aktualnych działań LGD, 
można znaleźć na stronie www.
lgd-brynica.pl

Marcin Kołodziejczyk
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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.

O LOkaLnej Strategii rOzwOju

6 października 2017 r. zostało uroczyście otwarte nowe 
boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej w Woź-
nikach. Boisko wyposażone jest w bieżnie 4-torowe o na-
wierzchni tartanowej o długości 100 i 200 m, skocznie do 
skoku w dal, skocznie do skoku wzwyż, rzutnie treningo-
wą do pchnięcia kulą. Jest to jedyny obiekt do uprawiania 
sportów lekkoatletycznych, z którego będzie mogła korzy-
stać młodzież ze wszystkich szkół z terenu Gminy Woźni-
ki, a także mieszkańcy gminy. Inwestycja została w całości 
sfinansowana ze środków budżetu Gminy Woźniki.

(mk)

Nowe boisko w woźNikach

W konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Bry-
nica to nie granica” Gmina Mierzęcice złożyła 2 wnioski o przy-
znanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Wójt Gminy podpisał już umowy o 
dofinansowanie z Samorządem Województwa Śląskiego, które 
zainicjowały proces inwestycyjny w 8 sołectwach gminy. Te in-
westycje to: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez 
budowę miejsca do wypoczynku w sołectwie Mierzęcice Osie-
dle” oraz „Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plene-
rowych na terenie Gminy Mierzęcice”.

Pierwsza obejmuje estetyczne i funkcjonalne zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej w centrum sołectwa Mierzęcice Osie-
dle. Wybudowane zostaną alejki spacerowe oraz zamontowane 
elementy małej architektury wraz z urządzeniem zieleni.  W ra-
mach drugiej operacji powstaną 3 nowe place zabaw i 2 siłownie 
plenerowe, a dwa istniejące place i 2 siłownie plenerowe zostaną 
doposażone w nowe urządzenia. Dla wymienionych zadań wy-
łoniono wykonawców, którzy rozpoczynają prace budowlane. 
Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 160 tys. zł.

(mk)

Ruszają kolejNe iNwestycje 
w GmiNie mieRzęcice 
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4 listopada 2016 r. Senat Rzecz-
pospolitej Polskiej przyjął uchwa-
łę w sprawie ustanowienia roku 
2017 „Rokiem Generała Józefa 
Hallera”. Z tej okazji, zarówno 
w kraju jak i poza jego granica-
mi, w miejscach upamiętniają-
cych tworzenie się „Błękitnej 
Armii” odbyło się wiele uroczy-
stości. 4 czerwca 2017 r. minęła 
100. rocznica utworzenia Błękit-
nej Armii generała Józefa Hal-
lera we Francji. Generał Józef 
Haller (1873-1960) był jednym 
z najwybitniejszych polskich do-
wódców i polityków związanych 
z obozem narodowym i chrze-
ścijańsko – demokratycznym. 4 
czerwca 1917 r. prezydent Repu-
bliki Francuskiej Poincaré wydał 
dekret, w którym wyraził zgodę 
na utworzenie samodzielnych 
polskich jednostek wojskowych 
we Francji. Na czele 70-tysięcznej 
Armii Polskiej stanął generał Jó-
zef Haller. Od kwietnia do czerw-
ca 1919 r. „Armia Błękitna” drogą 
kolejową dotarła do Polski. Ode-
grała ona ważną rolę w utrwale-
niu niepodległości odrodzonego 
Państwa Polskiego. Jej żołnierze 
walczyli o granice zarówno na za-
chodzie, jak i na wschodzie kra-
ju, a ich walki z bolszewicką Ro-
sją są najlepszym świadectwem 
patriotyzmu. 

-Sądzę, że żołnierzy „Błękitnej 
Armii”, którzy 100 lat temu do-
tarli do Siewierza, Sosnowca, 
Będzina, Ząbkowic, Strzemie-
szyc, czy Czeladzi warto byłoby 
upamiętnić tablicą pamiątko-

wą, zwłaszcza że wielu z nich 
zamieszkało potem na terenie 
gmin takich jak Siewierz, Mie-
rzęcice, Ożarowice - mówi Cze-
sław Banaś, mieszkaniec Gminy 
Mierzęcice i członek LGD „Bry-
nica to nie granica”. 

Postać generała Józefa Halle-
ra i jego dokonania warto było-
by także w inny sposób spopu-
laryzować. 

-Mogłoby się to odbyć np. po-
przez zorganizowanie konkur-
sów wiedzy, konkursów plastycz-
nych o gen. J. Hallerze i jego do-
konaniach pt. „Błękitna Armia”. 
(Np. na najnowszej płycie zespo-
łu Pieśni i Tańca „Śląsk” znaj-
dzie się utwór „Marsz Hallera”) 
- dodaje Czesław Banaś. 

Można byłoby też wydać re-
print „Pamiętnika Czwartego 
Pułku Strzelców Armii Generała 
Hallera”, opisującego pobyt hal-
lerczyków w Siewierzu.

Więcej informacji na stronie 
www.general-haller.pl 

(mk)

z okazji „Roku halleRa”

Gmina Psary zwyciężyła w dwóch ka-
tegoriach konkursu „Dziennika Zachod-
niego” Gmina na 6 w województwie ślą-
skim! 7 września podczas uroczystej gali 
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowi-
cach Wójt Tomasz Sadłoń odebrał nagro-
dy oraz gratulacje od Członka Zarządu 
Województwa Śląskiego Kazimierza Ka-
rolczaka i Redaktora Naczel-
nego „Dziennika Zachodnie-
go” Marka Twaroga.

- Jestem bardzo szczęśliwy. 
To taki dzień, kiedy podsumo-
wano wiele lat ciężkiej pracy 
zarówno moich współpracow-
ników z urzędu, jak i rady gmi-
ny, czy zaangażowania wielu 
mieszkańców. Cieszę się, że 
przedsięwzięcia, które realizo-
waliśmy, zostały dostrzeżone 
– powiedział Tomasz Sadłoń 
odbierając nagrody, czyli sta-
tuetki oraz vouchery na kam-
panię promocyjną na łamach 
„Dziennika Zachodniego”.

Otwarty konkurs Gmina na 
6, skierowany do wszystkich 
samorządów województwa 
śląskiego, organizowany był 
w czterech kategoriach. Dzięki 
temu wyróżnione zostały mia-
sta i gminy, które w minionym roku zapre-
zentowały nową jakość, dbając o warunki 
życia mieszkańców, środowisko, a także 
o rozwój warunków i stworzenie dobrego 
klimatu dla biznesu i turystyki. Do kon-
kursu przystąpiło 46 gmin. Zgłaszając się 
w poszczególnych kategoriach, gminy nad-
syłały do redakcji „Dziennika Zachodnie-
go” prezentacje przedstawiające ich osią-
gnięcia. Jednak, co warto podkreślić, były 
oceniane nie tylko na podstawie dostar-
czonych materiałów, ale także na podsta-
wie wiedzy członków kapituły reprezentu-
jących różne dziedziny i branże. W skład 
kapituły konkursu weszli: Wojciech Sa-
ługa, Marszałek Województwa Śląskiego 

- podczas czwartkowej gali reprezentował 
go Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu 
Województwa Śląskiego; prof. dr hab. Ro-
bert Tomanek, Rektor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach (Przewodni-
czący Kapituły, reprezentowany podczas 
gali przez dr hab. Barbarę Kos, Prorekto-
ra ds. Nauki i Kadry Akademickiej UE); 

Eugeniusz Budniok, Kanclerz Loży Kato-
wickiej BCC; Grzegorz Chmielewski, Wi-
ceprezes Śląskiej Organizacji Turystycz-
nej, Krystyna Papiernik, prezes Śląskiej 
Izby Turystyki; Grzegorz Pasieka – Pre-
zes Polskiej Izby Ekologii; Andrzej Pilot, 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ja-
nusz Michałek, prezes Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, Artur Tomasik, 
Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lot-
niczego oraz Marek Twaróg, Redaktor Na-
czelny „Dziennika Zachodniego”.

Gmina Psary startowała w dwóch kate-
goriach: przyjaznej mieszkańcom i przy-
jaznej środowisku. W pierwszej wygrała 

wśród gmin wiejskich. Wójt gminy Psa-
ry Tomasz Sadłoń z rąk Członka Zarzą-
du Województwa Śląskiego Kazimierza 
Karolczaka i Redaktora Marka Twaroga 
odebrał statuetkę, dyplom laureata oraz 
vouchery na kampanię reklamową na 
stronach „Dziennika Zachodniego” na 
dwie emisje w formacie 1/2 strony w wyda-

niu powszechnym (ponie-
działek-czwartek lub sobo-
ta) oraz 7. dniową emisję 
w formacie double billbo-
ard w serwisie dziennikza-
chodni.pl

Wśród gmin miejskich 
za przyjazną mieszkań-
com uznano Katowice, 
a wśród gmin miejsko-
wiejskich Pszczynę. Psa-
ry sukces odniosły także 
w kategorii gmina przy-
jazna środowisku, w któ-
rej przyznano tylko jeden 
laur. Za działania na rzecz 
poprawy jakości środo-
wiska, decyzją Kapituły 
przyznano jeszcze wyróż-
nienie – poza konkursem 
- gminie Żywiec. Gmina 
Psary została dostrzeżo-
na za działania proeko-

logiczne na ogromną skalę oraz za po-
moc mieszkańcom, w postaci dotacji na 
ekomodernizacje prywatnych budynków 
mieszkalnych. 

W kategorii gmina przyjazna turystom 
statuetki otrzymały: Zabrze - kategoria 
gminy miejskie, Kuźnia Raciborska – ka-
tegoria gminy miejsko-wiejskie, Świnna - 
kategoria gminy wiejskie. W kategorii gmi-
na przyjazna inwestorom statuetkę otrzy-
mały: Katowice (spośród gmin miejskich), 
Ciasna (spośród gmin wiejskich). Warto 
zaznaczyć, że tylko Katowice i Psary zo-
stały wyróżnione nagrodami aż w dwóch 
kategoriach.

(mk)

gmina na „SzóStkę” adam PiwOwar – 
rewOLucjOniSta i Odkrywca 

20 października br. w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dą-
browie Górniczej została otwarta dla zwiedzających wysta-
wa „Adam Piwowar – rewolucjonista – odkrywca – wolno-
mularz”. 

-Rok po uroczystych obchodach 100-lecia nadania praw miej-
skich Dąbrowie Górniczej obchodzimy setną rocznicę wyboru 
Adama Piwowara na stanowisko pierwszego prezydenta mia-
sta. Z tej okazji dokumenty i fotografie przekazane przez córkę 
Adama Piwowara Barbarę zostały poddane konserwacji i bę-
dzie je można oglądać w naszym muzeum. Znalazły się tu też 
np. odkryte przez Grzegorza Sztala w korespondencji rodzi-
ny Jankowskich kartki pocztowe oraz oryginalne fotografie 
wykonane na Nowej Ziemi, czy wreszcie unikatowe pamiąt-
ki i zabytki związane ze współtworzoną przez Piwowara lożą 
masońską - tłumaczy Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Wielowymiarowa historia życia A.Piwowara była bogata 
w liczne podróże, studia w Zurychu i kilkuletnie zesłanie do 
Archangielskiej Guberni, i była ściśle związana z Dabrową 
Górniczą. Z pozyskanych na wystawę dokumentów i prze-
prowadzonych badań wyłania się postać rewolucjonisty, na-
ukowca, geologa i działacza samorządowego.

(mk)

W części rekreacyjnej rewitalizowanego „Parku Zielona” w Dą-
browie Górniczej na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Dąbro-
wy Górniczej gościli przedstawiciele: Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa Koło „Zagłębie” w Będzinie, Towarzystwa 
Przyjaciół Będzina, Towarzystwa Przyjaciół Grodźca, Miejskiej 
Komisji Historycznej „Pokolenia” w Dąbrowie, dąbrowskiego od-
działu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu 
uczestniczyli też m.in. Marcin Bazylak, wiceprezydent Dąbrowy 
Górniczej, przedstawiciele Biura Poselskiego eurodeputowane-
go Adama Gierka. Spotkanie w atmosferze pikniku było okazją 
do rozpoczęcia współpracy przy dokumentowaniu wspólnej hi-
storii Zagłębia Dąbrowskiego. Zostało uwiecznione m.in. w pro-
jekcie „Historia” i ludzie” realizowanego przez dąbrowską tele-
wizję „Telpol”.

(ak)

spotkaNie społeczNików
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-W 1917 r. grupa najbardziej 
aktywnych mieszkańców po-
stanowiła utworzyć jednost-
kę Straży Ogniowej. Było to 
wkrótce po tym, gdy w Pozna-
niu został powołany do życia 
Związek Floriański na czele 
z wielkim patriotą i straża-
kiem Bolesławem Chomiczem 
i w okresie, gdy tworzono od-
dział Związku Floriańskiego 
w Zagłębiu. Sama jednostka 
w Nowej Wsi obszarem dzia-
łania obejmowała nie tylko so-
łectwo Nowej Wsi, ale też oko-
liczne miejscowości: Zawadę, 
Najdziszów, Twardowice, Py-
rzowice, Mierzęcice - tłuma-
czy druh Stanisław Paks, Se-
kretarz Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej na kadencję 2017-
22; Członek Zarządu Oddziału 
Powiatowego w Będzinie, Pre-
zes Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Mierzęcicach, związany 
z OSP w Nowej Wsi od kilku-
dziesięciu lat. 

We wsiach bardzo często go-
ścił na początku XX w. „czerwo-
ny kur”, a obowiązkowe skład-
ki na ubezpieczenie ogniowe 
i ich wysokość zależały m.in. 
od faktu istnienia w miejsco-
wości oddziału strażackiego. 
W tamtym okresie oprócz obo-
wiązkowych składek jednost-
ki mogły, i często pozyskiwa-
ły, dodatkowe fundusze z no-
wopowstałych powiatów i z in-
nych źródeł, pozyskanych przez 
Związek, który koordynował 
i organizował również działal-
ność szkoleniową. Już w poło-
wie 1918 roku doszło do utwo-
rzenia w Mierzęcicach - Zarzą-
du Straży Ogniowej Gminnej, 
(Gmina Mierzęcice zajmowała 

większy obszar niż obecnie). 
Już w latach 30. ub. wieku jed-
nostka z Nowej Wsi posiada-
ła swoją remizę – wprawdzie 
drewnianą, ale spełniającą ów-
czesne potrzeby miejscowości. 
Została wybudowana dzięki 
współpracy m.in. z właścicie-
lami okolicznych kopalń i ce-
mentowni („Jowisz” i „Saturn” 
w Wojkowicach). Z kolei dzięki 
współpracy z towarzystwami 
ubezpieczeniowymi jednost-
ka pozyskiwała środki na za-
kupy sprzętu. 

Jednak największy rozwój 
jednostki rozpoczął się dopie-
ro w latach 60. ub. wieku. Wy-
budowano nowoczesną remi-
zę strażacką z garażami, dwo-
ma salami dla potrzeb orga-
nizowania imprez wiejskich, 
szkolnych zabaw, sylwestrów 
itp. (Środki pozyskano z Pań-
stwowego Zakładu Ubezpie-
czeń).

-Obiekt powstał dzięki zaanga-
żowaniu strażaków i mieszkań-
ców, a przez wiele lat należał do 

najnowocześniejszych i najład-
niejszych w okolicy. OSP otrzy-
mało wówczas po raz pierw-
szy w historii fabrycznie nowy 
samochód pożarniczy marki 
„Star”, który służył aż do końca 
lat 90., kiedy zastąpił go w mia-
rę nowoczesny jak na nasze 
warunki i możliwy do zakupu 
samochód „Magirus”, służący 
zresztą dziś. Chlubną kartą jed-
nostki i miejscowości stała się 
orkiestra dęta utworzona w la-
tach 1969/70. W latach swojej 
świetności zdobywała czołowe 
miejsca w wielu konkursach 
i przeglądach orkiestr. Jej naj-
większym osiągnięciem było 
zdobycie 1 miejsca na Konkur-
sie Orkiestr Strażackich w Ko-
szalinie w 1977 roku - dodaje 
druh Stanisław Paks. -Orkiestra 
występowała zarówno w czasie 
Zlotu Młodzieży w Warszawie 
w 1977 roku, jak i kilka lat póź-
niej zagrała dla Ojca Św. Jana 
Pawła II na Jasnej Górze.  

W ostatnich kilku latach jed-
nostka dzięki środkom finan-

sowym Wspólnot Gruntowych 
przekazanym na potrzeby re-
montu strażnicy, a niebagatel-
nych, bo sięgających 1,3 mln 
zł wykonała remont kapital-
ny obiektu. Dzięki temu set-
ny jubileusz strażacy, goście 
i mieszkańcy mogli świętować 
w spełniającej najwyższe stan-
dardy remizie. A przybyło ich 
wielu. W Nowej Wsi gościli 
m.in.: dh Zdzisław Banaś, Wi-

ceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego i Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego w Będzinie; 
dh Stanisław Paks – sekretarz 
Wojewódzkiej Komisji Rewi-
zyjnej i Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego w Mierzęci-
cach; Kapelan Powiatowy ks. 
Janusz Rakoczy; ks. Jan Lubie-
niecki - wieloletni proboszcz, 
budowniczy kościoła p.w. Św. 
Antoniego i założyciel Parafii 
w Nowej Wsi; ks. Adam Mor-
dalski - obecny proboszcz no-

wowiejskiej parafii; brygadier 
Dariusz Zawadzki, Komendant 
Powiatowy PSP w Będzinie; 
Wójt Gminy Mierzęcice, a jed-
nocześnie wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego w Mierzę-
cicach dh Grzegorz Podlejski, 
Pan Wice-wójt Andrzej Cem-
brzyński, dh Iwona Dyraga – 
sekretarz Oddziału Gminne-
go w Mierzęcicach; Bogumiła 
Szymończyk – sekretarz Gminy 

i Agnieszka Frączek – Skarb-
nik Gminy. W uroczystości 
wzięło udział kilkanaście de-
legacji okolicznych jednostek 
OSP wraz z pocztami sztanda-
rowymi, byli obecni radni gmi-
ny, miejscowe Koło Gospodyń, 
przedstawiciele koła emerytów 
i rencistów oraz mieszkańcy 
Nowej Wsi i okolicznych miej-
scowości. 

Zgodnie z wnioskiem Zarządu 
Gminnego Sztandar Jednost-
ki odznaczony został najwyż-

szym odznaczeniem związko-
wym: Złotym Znakiem Związ-
ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych nadanym przez Za-
rząd Główny Związku. Złoty 
Znak Związku otrzymał rów-
nież jeden z najstarszych wie-
kiem i stażem druhów – Józef 
Dyszy. Odznaką im. Bolesła-
wa Chomicza odznaczony zo-
stał dh Władysław Kubinek – 
wieloletni naczelnik jednost-
ki, Komendant Gminny w Mie-
rzęcicach, a przede wszystkim 
strażak i wychowawca wielu 
pokoleń młodzieży. Odznaczeń 
dokonał druh Zdzisław Banaś 
przekazując gratulacje wraz 
z dh. Dariuszem Zawadzkim 
i Wójtem Gminy Grzegorzem 
Podlejskim. Wyróżnieni pa-
miątkowymi statuetkami zo-
stali również wieloletni dru-
howie jednostki; mieszkańcy 
i przedstawiciele organizacji 
współpracujących z OSP, a tak-
że Zarząd Wiejskich Wspólnot 
Gruntowych reprezentowany 
przez Przewodniczącego An-
drzeja Wacławczyka. W trakcie 
Święta przekazana została do 
użytku i poświęcona przez Pro-
boszcza Adama Mordalskiego 
remiza z nowym dachem, salą 
taneczną, wyposażona w no-
woczesne ogrzewanie, klimaty-
zację oraz windę. Uroczystość 
uświetniły, aż dwie orkiestry: 
orkiestra strażacka z Dzwono-
Sierbowic oraz orkiestra Re-
prezentacyjna Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach. 
Pierwsza wykonała oprawę sa-
mej uroczystości, druga dała 
koncert na placu OSP.

(mk)

zdjęcia: GOK Mierzęcice

10 września br. w Boguchwałowicach miały miejsce bardzo 
istotne dla mieszkańców wydarzenia Dożynki Parafialne i uro-
czyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego. 

O pozyskanie samochodu od wielu lat starali się nie tylko stra-
żacy, ale i mieszkańcy Boguchwałowic. Na stanie jednostki są 
wprawdzie dwa pojazdy, ale obydwa z lat 80., jeden na podwoziu 
Star oraz mniejszy na podwoziu Żuka. Samo przekazanie pojazdu 
10 września br. poprzedziła uroczysta msza św. koncelebrowana 
przez Notariusza Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu – ks. Marcina 
Kruszaka oraz proboszcza miejscowej parafii ks. Marka Cudę. 
Na uroczystości oprócz mieszkańców i druhów z Boguchwa-
łowic gościli m.in. Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski 
wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Cembrzyńskim. Radę Gmi-
ny reprezentowali Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Szcze-
pańczyk wraz z radnymi gminy; a władze strażackie - Wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego dh Zdzisław Banaś i dh Stanisław 
Paks - Prezes Zarządu Gminnego w Mierzęcicach. Po mszy świę-
tej dokonano poświęcenia i przekazania samochodu. Z rąk Wój-

3 września 2017 r. w Nowej wsi w Gminie Mierzęcice jednostka Osp świętowała setną rocznicę powstania. Jest najstarszą jednostką 
pożarniczą na terenie gminy. początki jej powstania według zachowanych dokumentów to luty 1917 roku. 

100 lat OSP w NOwej wSi

pRzekazaNie samochodu stRażakom
ta Gminy samochód odebrał Prezes Jednostki dh Leszek Skrzy-
piec i przekazał go do eksploatacji kierowcy jednostki - druhowi 
Kamilowi Skrętowi. Matką chrzestną samochodu została miesz-
kanka Boguchwałowic Pani Ewa Bara, która dokonała symbo-
licznego chrztu nadając pojazdowi imię „Sokół”. Zaproszeni go-
ście w swoich wystąpieniach życzyli jednostce długiej, szczęśli-
wej i niezawodnej eksploatacji samochodu, a strażakom zawsze 
szczęśliwych powrotów. 

Pojazd ratowniczo - gaśniczy Renault Master został sfinansowa-
ny z budżetu gminy (ok. 110 tys. zł) oraz z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
i z budżetu województwa śląskiego (łącznie 50 tys. zł). Na począ-
tek wyposażony został w podstawowy niezbędny do wyjazdów 
osprzęt i agregat wysokociśnieniowy.

Uroczystości uświetniły występy chóru Parafialnego „Barka” 
z Siewierza oraz występ zespołu SWEET VOICES.

(mk)

zdjęcie: GOK MierzĘCiCe
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Nadrzędnym celem polityki 
Gminy Bobrowniki jest dbałość 
o środowisko naturalne. Gmi-
na realizuje szeroko zakrojone 
działania poprawy jakości śro-
dowiska naturalnego w najbliż-
szym otoczeniu mieszkańców 
pretendując do miana zielone-
go zakątka Śląska.  

Co roku rozbudowywana i mo-
dernizowania w Gminie Bobrow-
niki jest sieć kanalizacji sanitar-
nej. W ub.r. zakończono prze-
budowę oczyszczalni ścieków. 
Przedsięwzięcie z jednej strony 
związane było z przyłączeniem 
do sieci kanalizacji sanitarnej 
północnej części gminy, ale z 
drugiej ze spełnieniem podwyż-
szonych standardów oczyszcza-
nia ścieków. Zbudowano drugi 
zbiornik oczyszczalni i przebu-
dowano proces technologicznego 
oczyszczania biogenów. Przebu-
dowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków komunal-
nych w Rogoźniku zamknęła się 
kwotą 3,8 mln zł. Obecna insta-
lacja spełnia wymogi unijne na 
najwyższym poziomie. 

Co roku buduje się tutaj tak-
że kolejne kilometry sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Na przy-

szły rok zaplanowane zostały 
prace, które zapewnią 95 proc. 
mieszkańców gminy dostęp do 
sieci. Zadanie ma szansę być 
realizowane dzięki dofinanso-
waniu ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

Bardzo wiele uwagi w Gmi-
nie Bobrowniki poświęca się 
również jakości powietrza. Już 
po raz trzeci wystartował tutaj 
Program Ograniczania Niskiej 
Emisji. Jego celem jest dofinan-
sowanie mieszkańcom Gminy 
Bobrowniki wymiany starych 
kotłów węglowych na wysoko 
sprawne i  ekologiczne źródło 
ciepła. Takie działanie przyczy-
nia się do zmniejszenia tzw. ni-
skiej emisji, związanej ze spa-
laniem paliw stałych. Maksy-
malna wysokość dofinansowa-
nia wynosi 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych. Projekt re-
alizowany jest od 2016 roku 
i zakłada wymianę 51 kotłów 
– w tym 19. gazowych oraz 32 
węglowych. (Zrealizowane zo-
stały już wszystkie inwestycje 
wymiany pieców węglowych). 
Mniejszym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców gminy cie-

szy się natomiast ogrzewanie 
gazowe. Jak do tej pory na wy-
mianę starego kotła na nowo-
czesny gazowy zdecydowało 
się 11 gospodarstw. 

Oprócz prywatnych domów 
termo-modernizowane są także 
obiekty użyteczności publicz-
nej. W najbliższych tygodniach 
3 remizy strażackie i dom kul-
tury zostaną wyposażone w no-
woczesny, ekologiczny system 
grzewczy. Urząd wyda na ten 
cel zaledwie 300 tys. zł. Pozosta-
łe środki pochodzić będą z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go. Oprócz modernizacji ciepl-
nej w jednym z budynków za-
instalowane zostaną panele fo-
towoltaiczne, dzięki którym sa-
morząd pilotażowo zweryfikuje 
funkcjonalność instalacji. 

W sierpniu br. w Gminie Bo-
browniki uruchomiony został 
system monitoringu powietrza. 
Obecnie każdy może na bieżąco 
monitorować ilość pyłu zawie-
szonego w powietrzu tak, aby 
czuć się bezpiecznie podczas 
jesiennych i zimowych spa-
cerów. Wystarczy odwiedzić 
stronę internetową www.pa-

nel.syngeos.pl i z prawej stro-
ny wybrać Gminę Bobrowniki. 
Aplikacja daje również możli-
wość sprawdzenia jakości po-
wietrza w wybranej przez użyt-
kownika lokalizacji. 

-Problem ze smogiem poja-
wił się w styczniu b.r., gdy 
długo utrzymujące się mro-
zy i bezwietrzna pogoda ku-
mulowały zanieczyszczenie 
powietrza, a stężenia prze-
kraczały kilkukrotnie do-
puszczalne normy. Mimo że 
teren naszej gminy nie jest 
bezpośrednio zagrożony ta-
kimi niedogodnościami po-
jawiały się zgłoszenia miesz-
kańców obawiających się 
o stan powietrza w okoli-
cy ich domu. W ślad za tym 
podjęliśmy działania zmie-
rzające do zamontowania 
rejestratora w okolicy Urzę-
du Gminy, a w konsekwencji 
także i w pozostałych miej-
scowościach. Urządzenie mo-
nitoruje ilość pyłów zawie-
szonych w powietrzu – tłu-
maczy Małgorzata Bedna-
rek, Zastępca Wójta Gminy 
Bobrowniki

(mk)

ZielONy Zakątek ŚląSka 

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 
4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT RPO WSL 2014-2020 w wy-
sokości ponad 4 mln zł na realizację projektu „Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolekto-
rów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz”. Całkowi-
ta wartość projektu to ponad 4,5 mln zł.

Realizację projektu poprzedzono analizami, które dowio-
dły, że normy poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu i dwu-
tlenku węgla w Gminie Siewierz, podobnie jak w całym woje-
wództwie, są znacznie przekroczone. Problem jest szczególnie 
poważny w tzw. okresie grzewczym. Obliczono, że zainsta-
lowanie ponad 1300 kolektorów słonecznych wraz z niezbęd-
nym oprzyrządowaniem, pozwoli ograniczyć ilość emitowa-
nego do atmosfery dwutlenku węgla nawet o 300 ton w ciągu 
roku. Do projektu zakwalifikowano budynki użyteczności pu-
blicznej, ale także prywatne domy. Mieszkańcy, którzy byli 
zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu, musieli wypeł-
nić deklarację uczestnictwa oraz ankietę techniczną domu. 
Przedsięwzięcie umożliwi montaż kolektorów słonecznych 
w 460 budynkach odbiorców indywidualnych i 9. obiektach 
użyteczności publicznej. Instalacja będzie stanowiła układ 
wspomagający podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Te roz-
wiązania znacząco ograniczą emisję szkodliwych substancji 
do powietrza. Budynki użyteczności publicznej objęte pra-
cami to szkoły podstawowe, zespoły przedszkolne, Centrum 
Kulturalno-Społeczne w Brudzowicach oraz Urząd Miasta 
i Gminy w Siewierzu. 

eNergia Ze SłOńca 

O krOk Od 40 miliONów 

dOfiNaNSOwaNia Na kaNaliZację
Gmina Świerklaniec znalazła się ze statusem podstawowym 

na liście rankingowej opublikowanej przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że nie-
bawem podpisze umowę o otrzymaniu unijnego dofinansowa-
nia w kwocie dokładnie 39 271 221,24 zł. To będzie największe 
dofinansowanie w ostatnich latach!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ogłosił 2 października drugą zaktualizowaną listę rankingową 
projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016 POIiŚ.2.3/3/2016 
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach w POIiŚ 2014-2020. Gmina Świerklaniec widnieje na li-
ście podstawowej i z 28 punktami zajmuje 31 miejsce. Oznacza 
to, że jeśli wszystkie formalności zostaną dotrzymane, ruszą 
prace, których całkowity koszt wyniesie 74 454 020,06 zł. Dofi-
nansowanie w ramach Funduszy Europejskich wyniesie po-
nad połowę tych kosztów.  

- Dziś możemy się cieszyć tym, co przyniosła ciężka i żmudna 
praca moich współpracowników w Urzędzie Gminy i nie tylko. 
Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten temat, szcze-
gólnie pracownikom Referatu Zamówień Publicznych i Inwe-
stycji, z panią Kierownik Anną Kubicą na czele – mówił Wójt 
Gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Środki na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej gmina 
Świerklaniec otrzyma po podpisaniu umowy. Kiedy do tego doj-
dzie, gmina rozpocznie największą w historii inwestycję tego 
typu. Jej realizacja potrwa 5 lat.

(mk)

W dalszym ciągu zgłaszają się osoby, które chciałyby dołączyć 
do projektu. To dowodzi, że mieszkańcy są coraz bardziej świa-
domi tego, jak duży wpływ mają na czystość powietrza. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie Gmina nie wyklucza, że w przyszło-
ści podejmie starania o kolejne unijne środki na realizację tego 
typu projektów. 

(mk)

polska regularnie przekracza normy zanieczyszczenia dopuszczalne w Unii europejskiej. 
Organizacje ekologiczne, dostrzegając problem smogu na Śląsku biją na alarm, apelując do 
mieszkańców i samorządów o proekologiczne inicjatywy. w Gminie siewierz, dzięki unijnemu 
dofinansowaniu pojawi się 1300 kolektorów słonecznych, które poprawią jakość powietrza. W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH plus” 2017, Gmina Mierzęci-
ce pozyskała blisko 180 tys. złotych na utworzenie żłobka Bajko-
wa Kraina. Żłobek powstaje w budynku Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Nowej Wsi. Prace remontowo – budowlane związane 
z przebudową i adaptacją pomieszczeń  zostały już zakończone. 
Obecnie żłobek jest wyposażany w niezbędny sprzęt.

-Proces przyjmowania maluchów do żłobka rozpocznie się od 
stycznia 2018 r. - informuje Wójt Gminy Grzegorz Podlejski.

(mk)

ŻłObek bajkOwa kraiNa

Mówi dr. inż. Janusz Flasza 
z Instytutu Elektroenergetyki 
Politechniki Częstochowskiej.

Obecnie wraz z Politechni-
ką Warszawską i Instytutem 
Ochrony Środowiska przygoto-
wujemy program funkcjonalno-
użytkowy - mapę drogową dla 
Polski (wybranych miast), gdzie 
będą mogły zostać zlokalizowa-
ne punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych (realizują ideę 
elektromobilności). Nasza część 
jest realizowana m.in. w oparciu 
o dane spółki „Tauron”. Chodzi 
o wskazanie technicznych i eko-
nomicznych aspektów przedsię-
wzięcia. Już wiadomo, że stacja 

z ładowarkami znajdzie się na 
Wydziale Elektrycznym, jako 
stacja ogólnodostępna. Projekt 
jest dofinansowany z tzw. fun-
duszów norweskich. Inne przed-
sięwzięcie, to tworzenie gmin sa-
mowystarczalnych, jeśli chodzi 
o energię elektr. i ciepło. Pro-
jekt będzie realizowany w 22 
miejscowościach, obejmie bu-
dynki prywatne i użyteczności 
publicznej. Chodzi o pokazanie 
jak wielką rolę mogą i powinny 
odegrać w naszym życiu odna-
wialne źródła energii, przyjazne 
środowisku, ale i ludziom żyją-
cym w takim otoczeniu.

(mk)

o powstaNiu mapy elektRomobilNości


