
Mieszkańcy gm. Mierzęcice Dro-
gę Krajową nr 78, która przecina 
gminę na pół, nazywają drogą 
śmierci. (Trasa w całości obej-
muje ok. 230 km, przebiega przez 
woj. śląskie i świętokrzyskie, pro-
wadzi od Chałupek, przez Gliwi-
ce po Szczekociny i Chmielnik). 
Policyjne statystyki zdarzających 
się na drodze krajowej w Mierzę-
cicach kolizji i wypadków są alar-
mujące. Uczestniczą w nich TIR-y, 
mniejsze ciężarówki, auta osobo-
we, rowerzyści, piesi. Ilość zabi-
tych i rannych na tych drogach 
jest zatrważająca. Panuje tu nasi-
lony ruch pojazdów. Dodać należy 
że w momencie oddania do użytku 
fragmentu drogi A1 kończącego 
się w Pyrzowicach cały ruch z kie-
runków południe – północ kraju 
i odwrotnie przeniósł się na drogi 
S1 i DK 78 w Mierzęcicach.   

-Niedawno wykonana przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach 
ekspertyza wykazała, że w ciągu 

doby ul. Wolności (centrum gmi-
ny) przejeżdża aż 9 tys. pojazdów, 
w tym ok. 20 proc. to pojazdy cięż-
kie. Normy hałasu są przekroczo-
ne i w ciągu dnia i nocą. Nocą 
średnio o ok. 10 dB. To poważny 
problem dla mieszkańców, bo 
zabudowa mieszkaniowa znaj-
duje się tu bardzo blisko jezdni. 
Przekroczony poziom hałasu jest 
także w sąsiednich miejscowoś-

ciach, Przeczycach i Nowej Wsi. 
Najbardziej newralgiczny cha-
rakter ma jednak skrzyżowanie 
DK 78 z ul. Gminną, przy Urzę-
dzie Gminy w Mierzęcicach - tłu-
maczy Grzegorz Podlejski, Wójt 
Gminy Mierzęcice.

Mieszkańcy przeciwko sytua-
cji drogowej w gminie protestu-
ją od kilku lat. Pod petycjami za 
przygotowaniem ekranów dźwię-

kochłonnych wzdłuż S1 oraz za 
wybudowaniem obwodnicy drogi 
DK 78, a także przekierowaniem 
ruchu ciężarówek na “S1” (któ-
ra jak planowano miała odciążyć 
ruch na 78) podpisało się ponad 
500 osób. Władze gminy już kilka-
krotnie występowały w tej spra-
wie do władz województwa ślą-
skiego, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad - zarządcy 
DK 78 i “S1”, czy wreszcie Mini-
sterstwa Infrastruktury i Budow-
nictwa. (W czerwcu br. w gminie 
gościli już po raz kolejny dzien-
nikarze TVP info, którzy przy-
gotowali materiał o problemach 
mieszkańców Mierzęcic).

-Nie godzimy się na życie w tak 
uciążliwych warunkach. GDD-
KiA nie dostrzega naszych prob-
lemów, dlatego nie chcemy dłużej 
milcząco czekać. Będziemy konty-
nuować nasze protesty, śląc skar-
gi do kolejnych instytucji - zapo-
wiadają mieszkańcy. 

Dokończenie na str. 3

Świetna wiadomość dla przed-
szkolaków i ich rodziców z No-
wego Chechła. 28 marca Za-
rząd Województwa Śląskiego 
zatwierdził listę wybranych 
projektów do dofinansowania 
w konkursie z poddziałania: 
12.1.1 Infrastruktura wycho-
wania przedszkolnego. Gmi-
na Świerklaniec otrzyma na 
projekt pod nazwą „Budo-
wa przedszkola wraz z wypo-
sażeniem w sołectwie Nowe 
Chechło w Gminie Świerkla-
niec” 3.842.244,68 zł, czyli naj-
więcej ze wszystkich dziesięciu 
projektów, które dofinansowa-
nie otrzymają. Kwota stanowi 
dokładnie 65 proc. całkowitych 
kosztów budowy, które wynio-
są 5.942.612,60 zł.

- Cieszy mnie, że nareszcie 
udało się pozyskać pieniądze 
na tę arcyważną inwestycję. 
Przedszkole w Nowym Chechle 
jest potrzebne już od wielu lat, 
a w obecnej kadencji samo-
rządu przygotowaliśmy pro-
jekt, uzyskaliśmy pozwolenia 
na budowę i dofinansowanie z 
UE - teraz czas na budowę. Bio-
rąc pod uwagę zmiany syste-
mu szkolnictwa, budowa tego 
przedszkola jest dla mnie prio-
rytetem – mówi Wójt Gminy 
Świerklaniec Marek Cyl.

W Szkole Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Nowym 
Chechle obecnie działa oddział 
przedszkolny. Nowe przedszko-
le zostanie dobudowane do bu-
dynku szkoły.

- Przedszkole zostanie w peł-
ni wyposażone i przystosowane 
do potrzeb dzieci. Budowa roz-
pocznie się w trzecim kwartale 
2017 roku - podsumowuje Anna 

Kubica, Kierownik Referatu In-
westycji i Zamówień Publicz-
nych w świerklanieckim Urzę-
dzie Gminy.

(mk)

Jest dofinansowanie budowy przedszkola!

W szkole w Nowym Chechle działa obecnie oddział przedszkolny. Teraz powstanie 
przedszkole z prawdziwego zdarzenia.

Maj i czerwiec w Gminie Ożarowice obfitowały w wydarze-
nia sportowe. Gmina Ożarowice po raz czwarty zgłosiła swój 
udział w “Tygodniu Sportu dla Wszystkich – Sportowym Tur-
nieju Miast i Gmin” w ramach którego w okresie od 26 maja do 
1 czerwca przeprowadzono 44 imprezy o charakterze sportowo 
– rekreacyjnym. Wzięło w nich udział ponad 2.200 uczestników. 
Niewątpliwie największym wydarzeniem były Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym, które odby-
ły się w terminie od 26 do 28 maja w hali sportowej Gimnazjum 
w Ożarowicach. Współorganizatorami mistrzostw były trzy gmi-
ny z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”: 
Ożarowice, Świerklaniec i Bobrowniki. Podczas “Tygodnia Spor-
tu” dużym zainteresowaniem cieszył się również „Bieg Uliczny 
i Nordic Walking 5638”, „Mini Euro U21” oraz „Turniej tenisa 
ziemnego dla dzieci i dorosłych”. 

10 czerwca br. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Zendku odbył się II Puchar Polski w Kata i Tameshiwari. Orga-
nizatorem wydarzenia, w którym uczestniczyło ponad 60 zawod-
ników było Śląskie Centrum Karate Tsunami z siedzibą w Byto-
miu. Imprezie patronowała Gmina Ożarowice.

Warto też wspomnieć o pierwszej rundzie „Śląskiej Ligi Judo”, 
która odbyła się 25 marca br. w hali sportowej Gimnazjum w Oża-
rowicach. W trakcie imprezy zostały przeprowadzone zawody dla 
ponad 400 młodych judoków w wieku od 5 do 12 lat, z podziałem 
na kategorie wiekowe.

(mk)

nie tylko inwestycJe, 
ale też sport

Drogi „śmierci” czy tylko niebezpieczne?

W woj. śląskim droga ekspresowa “S1” i DK 78 pełnią ważne funkcje tranzytowe pozwalając 
przemieszczać się do granic państwa, czy dotrzeć do lotniska w Pyrzowicach. Tyle, że 
w mocno zurbanizowanym obszarze ich przebieg sprawia mieszkańcom wiele uciążliwości.

W Mierzęcicach w jednym ze zdarzeń drogowych na DK 78 ucierpiała karetka 
pogotowia ratunkowego.
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18 czerwca br. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Stowarzyszenie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Siewierzu świętowało jubileusz 5-lecia, 
który był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności 
stowarzyszenia, przekazania podziękowań oraz gratulacji.

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawicie-
le samorządu, mieszkańcy Gminy. Słuchacze zrzeszeni w tea-
tralnej grupie “Apogeum” wystawili spektakl pt. “Urodziny” 
na podstawie scenariusza Janusza Koryla. W sztuce w reży-
serii Grzegorza Węglarza wystąpili Zbigniew Kiełbasa, Eula-
lia Rosiczka, Halina Kawecka, Barbara Bogusz, Jan Bańka, 
Michalina Mańka, Jadwiga Sroka oraz Teresa Kozerska. Do-
skonale przygotowanym do swoich ról aktorom niejednokrot-
nie udało się rozśmieszyć widownię do łez.

Na zakończenie jubileuszowej uroczystości głos zabrali zapro-
szeni goście. Zdzisław Banaś, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, 

który zainicjował powstanie stowarzyszenia w 2012 r., w swoim 
przemówieniu zaznaczył, że siewierski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku aktywizuje mieszkańców, wypełniając niezwykle istotny 
obszar potrzeb społecznych w zakresie działalności oświatowo-
kulturalnej w grupie osób starszych. 

Oferta kształcenia uniwersytetu jest różnorodna, począwszy od 
wykładów naukowych a skończywszy na zajęciach praktycznych. 
Działalność siewierskiego UTW jest finansowana w dużym zakre-
sie ze składek członkowskich słuchaczy, lecz uniwersytet, jako or-
ganizacja pozarządowa, uczestniczy w konkursach ofert na reali-
zację zadań publicznych. Jubileuszowymi obchodami słuchacze 
zakończyli kolejny rok akademicki. Podczas wakacji wielu z nich 
uda się na wypoczynek zorganizowany przez stowarzyszenie, aby 
w październiku zainaugurować nowy cykl zajęć, do udziału w któ-
rych już dzisiaj serdecznie zaprasza!

(mk)

Jubileusz uniwersytetu trzeciego wieku

Spektakl pt. „Urodziny” podobał się odbiorcom.

Gmina Siewierz przystępuje 
do realizacji przedsięwzięcia 
pod nazwą „Promowanie ni-
skoemisyjnego transportu pub-
licznego w Gminie Siewierz po-
przez budowę Zintegrowanego 
Punktu Przesiadkowego w Sie-
wierzu oraz budowę drogi rowe-
rowej łączącej Wojkowice Koś-
cielne z Kuźnicą Warężyńską”. 
Na realizację całego projektu 
Gmina Siewierz pozyskała dofi-
nansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w wysokości 
2.535.337,19 zł.

Celem projektu jest rozwój 
transportu publicznego oraz 
promowanie mobilności miej-
skiej, zgodnej z zasadami zrów-
noważonego transportu, po-
przez zapewnienie możliwo-
ści przesiadkowych z komu-
nikacji indywidualnej na ko-
munikację zbiorową. Zostanie 
on osiągnięty dzięki realizacji 
dwóch zadań. 

W ramach zadania “budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej łączą-
cej Wojkowice Kościelne z Kuź-
nicą Warężyńską” wykonany 
będzie most nad rzeką Przem-
szą oraz sieć wodociągowa; ka-
nał technologiczny i oświetlenie 
całej drogi, a także szlak rowe-
rowy (wraz z oznakowaniem), 
łączący dwa punkty przesiad-
kowe (bike&ride) w miejsco-
wościach Kuźnica Warężyń-
ska oraz Wojkowice Kościelne. 
Utworzenie punktu przesiadko-
wego przy boisku wielofunkcyj-
nym w Kuźnicy Warężyńskiej 
będzie polegać m.in. na utwar-
dzeniu terenu i położeniu kostki 
brukowej, przygotowaniu wia-
ty ze stojakami rowerowymi 

(znajdzie się tu 14 sta-
nowisk postojowych) 
oraz montażu tablicy 
informacyjnej. Budowa 
punktu przesiadkowe-
go przy ulicy Zawodzie 
przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Woj-
kowicach Kościelnych 
obejmować będzie m.in. 
położenie kostki bruko-
wej; montaż wiaty ro-
werowo - przystanko-
wej oraz stojaków ro-
werowych (powstanie 
tu 10 stanowisk posto-
jowych), montaż tabli-
cy informacyjnej. Utworzenie 
tych dwóch miejsc przesiadko-
wych umożliwi mieszkańcom 
pozostawienie w bezpiecznych 
miejscach rowerów i zmianę 
sposobu poruszania się na ko-
munikację miejską autobuso-
wą. Sama zaś droga rowerowa 
pozwoli mieszkańcom, szcze-
gólnie dzieciom i młodzieży, 
bezpiecznie przemieszczać się 
między nimi. Na realizację tej 
części przedsięwzięcia podpi-
sano 27 marca 2017 r. umowę 
z Wykonawcą – firmą AZI-BUD 
Sp. z o.o. z Będzina. Przekaza-
nie placu budowy nastąpiło 10 
kwietnia 2017 r. Wartość robót 
budowlanych zgodnie z umową 
wyniesie 3.225.949,78 zł. Ta część 
projektu będzie zrealizowana do 
31 października 2017 r. 

W ramach drugiego zadania, 
czyli budowy Zintegrowanego 
Punktu Przesiadkowego przy 
placu Wojska Polskiego w Sie-
wierzu wykonany zostanie mi-
nidworzec autobusowy z wiatą 
przystankowo-rowerową, par-
kingi dla samochodów osobo-
wych (obiekty „park&ride”) 

z miejscami dla osób niepełno-
sprawnych, stanowiska przy-
stankowe i miejsca parkingowe 
dla autobusów. Także tutaj zo-
stanie wykonana wiata z miej-
scami postojowymi dla 20 rowe-
rów. Teren będzie objęty moni-
toringiem, będzie tu też ogól-
nodostępny Internet bezprze-
wodowy. Wykonawcą zadania 
będzie również firma AZI-BUD 
Sp. z o.o. Ta część przedsięwzię-
cia powinna zostać wykonana 
do 30 listopada 2017 r. Wartość 
robót budowlanych wyniesie 
1.099.170,00 zł.

Łącznie w ramach projektu 
planuje się realizację trzech zin-
tegrowanych węzłów przesiad-
kowych, w Siewierzu (autobus, 
rower, samochód) oraz w Kuźni-
cy Warężyńskiej i Wojkowicach 
Kościelnych (autobus, rower). 
Działania te Gmina podejmu-
je, aby zachęcić mieszkańców 
do korzystania z komunikacji 
miejskiej, a tym samym wpły-
wać na poprawę stanu środo-
wiska naturalnego.

Podobne przedsięwzięcie jest 
realizowane w Gm. Bobrow-

niki. Właśnie ru-
szyły prace przy 
budowie pierwsze-
go w Gminie zin-
tegrowanego cen-
trum przesiadko-
wego. Przebudo-
wa dotyczy rejonu 
skrzyżowania ul. 
Polnej z ul. Gmin-
ną i Mickiewicza 
w Dobieszowi-
cach. Prace będą 
trwały do końca 
września i polegać 
będą na zagospo-
darowaniu i upo-

rządkowaniu ruchu kołowego 
oraz pieszego w centrum gmi-
ny. Powstaną także nowe miej-
sca parkingowe i ścieżki rowe-
rowe. Zadanie uzyskało dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

-Dzięki inwestycji zrewitali-
zujemy teren pomiędzy budyn-
kiem Urzędu Gminy a zajezdnią 
autobusową. Wybudujemy tam 
parking z miejscami postojowy-
mi zarówno dla samochodów 
jak i rowerów. Powstanie 35 
miejsc postojowych dla samo-
chodów i 6 dla rowerów – mówi 
Małgorzata Bednarek, Zastęp-
ca Wójta Gminy Bobrowniki. -
To nie koniec prac w tym rejo-
nie Gminy. Od wielu lat miesz-
kańcy Dobieszowic zwracali 
nam uwagę na dużą liczbę ko-
lizji i wypadków samochodo-
wych na skrzyżowaniu ulic: 
Polnej, Gminnej i Mickiewi-
cza. Postanowiliśmy przebudo-
wać całe skrzyżowanie. W tym 

miejscu powstanie sygnaliza-
cja świetlna.

W zakresie samego centrum 
przesiadkowego pojawią się 
nowe wiaty przystankowe, 
miejsce postojowe dla autobu-
su, publiczne toalety, oświetle-
nie oraz monitoring. Teren sta-
nie się bezpieczniejszy. Tuż przy 
centrum przesiadkowym stanie 
multimedialna tablica informa-
cyjna, która wyświetlać będzie 
najświeższe informacje urzędu 
gminy. Tablica to efekt innego 
projektu, niemniej jednak nale-
ży zwrócić uwagę, iż urząd kon-
struuje wnioski o dofinansowa-
nie w taki sposób, aby wzajem-
nie się uzupełniały i przenikały. 
Stąd także wykorzystanie doku-
mentacji projektowej przygoto-
wanej na zabudowę na kolizyj-
nym skrzyżowaniu sygnaliza-
cji świetlnej. 

-Ta inicjatywa doprowadziła 
do włączenia przedsięwzięcia 
do zakresu zadania. Dzięki temu 
będzie ono kosztować gminę za-
ledwie 15 proc. realizacji inwe-
stycji. I dzięki temu to przedsię-
wzięcie w ogóle zostanie zreali-
zowane – tłumaczy Arkadiusz 
Ziemba, Wójt Gminy Bobrowni-
ki. - Zaplanowano także przebu-
dowę sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej. Powstanie ponad 5 kilo-
metrów dróg rowerowych pro-
wadzących do centrum gminy. 
Jeden odcinek prowadzić będzie 
od Wojkowic przez Rogoźnik aż 
do Dobieszowic, a drugi z Siemo-
ni, ulicy Młyńskiej także w kie-
runku skrzyżowania przy Urzę-
dzie Gminy. Szczególnie ten nie-
zamieszkały odcinek jest niebez-
piecznym ciągiem komunikacyj-
nym dla rowerzystów. Budowa 

promują transport niskoemisyjny

Kolekcję blisko 60. zabytko-
wych pocztówek i 7 listów z bar-
dzo osobistymi wyznaniami 
pierwszego prezydenta Dąbro-
wy Górniczej dr. Adama Piwo-
wara (żył w latach 1874 - 1939) 
pozyskało dąbrowskie Muzeum 
Miejskie “Sztygarka”.

-Adam Piwowar, geolog, le-
gionista i znany działacz spo-
łeczny to bardzo ważna postać 
dla naszego miasta. Nowe do-
kumenty pokazują go jako 
wrażliwego, pełnego młodzień-
czych uczuć człowieka i już je-
sienią zostaną zaprezentowane 
zwiedzającym obok dawnego 
gabinetu i innych przedmio-
tów związanych z jego dzia-
łalnością zawodową - wyjaś-
nia Arkadiusz Rybak, Dyrek-
tor Muzeum Miejskiego “Szty-
garka”.

Kilka lat temu staraniem To-
warzystwa Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej odnowiono grób Pi-
wowarów na cmentarzu przy 
ul. Starocmentarnej i wmuro-
wano tablicę pamiątkową na 
jego domu rodzinnym.

(mk)

Historia 
z pocztówek 
odczytana

dwukierunkowej ścieżki rowe-
rowej wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców gmi-
ny, ale także na rozwój turysty-
ki rowerowej i pieszej. 

Wartość inwestycji  to 
4.057.272,20 zł, jest dofinanso-
wana w 85 proc. ze środków 
unijnych.

(mk)

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 sosnowiec

W centrum Gm. Bobrowniki prace będą polegać na zagospodarowaniu 
i uporządkowaniu ruchu kołowego oraz pieszego.
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W kwietniu 2017 r. Wójt Gminy Mierzęcice podpisał umowę 
z Wojewodą Śląskim na utworzenie żłobka. Na dofinansowanie 
tego przedsięwzięcia Gmina Mierzęcice pozyskała blisko 180 tys. 
złotych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat o nazwie „MALUCH plus” 
2017. Program kierowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej. Zgodnie z wytycznymi ministerialny-
mi, dotacja będzie przeznaczona przede wszystkim na adaptację 
pomieszczeń oraz wyposażenie żłobka. Żłobek powstanie w bu-
dynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi i będzie 
funkcjonował wspólnie z działającym już tam przedszkolem. Pla-
nowane jest utworzenie do końca roku 14 miejsc opieki dla naj-
młodszych mieszkańców naszej Gminy.

- W czerwcu br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wy-
konawcy robót budowlanych. Pomieszczenia zostaną wyposa-
żone i dostosowane do potrzeb dzieci w wieku od roku do lat 3, 
tak, aby warunki w żłobku były podobne do tych, jakie panują 
w domu, dające dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Żłobek za-
cznie funkcjonować od stycznia 2018 r. - informuje Wójt Gminy 
Grzegorz Podlejski.

Nowy żłobek będzie szansą dla wielu kobiet na szybszy powrót 
do pracy oraz miejscem stwarzającym bardzo dobre warunki do 
rozwoju najmłodszych dzieci.

(mk)

wkrótce w gminie mierzęcice 
powstanie żłobek

-Przedstawiciele OSP z całego 
regionu spotkali się 4 czerwca 
br. w Miasteczku Śląskim. Zjazd 
był okazją do podsumowania 
pięcioletniej kadencji. Opiszmy, 
co działo się w OSP w woj. ślą-
skim w ciągu ostatnich lat.

- W Śląskiem działają teraz 953 
ochotnicze straże pożarne, a  372 
jednostki zostały włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Liczba strażaków 
ochotników działających w tym 
systemie stale wzrasta. Szacuje 
się, że w latach 2017-2020 do syste-
mu ma zostać włączonych kolej-
nych 12 jednostek. KSRG stano-
wi integralną część systemu bez-
pieczeństwa państwa i ujednoli-
ca działania Państwowej Straży 
Pożarnej oraz innych jednostek 
ratownictwa np. straży ochot-
niczych. 

OSP stanowią istotny element 
ochrony przeciwpożarowej i mają 
duży wpływ na zapewnienie od-
powiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa w naszym regionie. W wielu 
przypadkach druhowie podejmu-
ją działania interwencyjne jako 

straże ochotnicze cieszą się zaufaniem!

rozmowa z Druhem Stanisławem Paksem, Delegatem na iV zjazd Oddziału Wojewódzkiego związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych rzeczypospolitej Polskiej województwa śląskiego, Sekretarzem Wojewódzkiej Komisji rewizyjnej 
na kadencję 2017-22, Członkiem zarządu Oddziału Powiatowego w Będzinie, Prezesem Oddziału Gminnego zOSP 
rP w Mierzęcicach 

-PEM (pole elektromagnetyczne) i skutki jego 
oddziaływania na żywe organizmy to bardzo 
istotna dla współczesnego człowieka tematyka. 
Takie promieniowanie może leczyć, ale może też 
mieć na ludzi, zwierzęta, rośliny, wpływ nieko-
rzystny. Im źródło promieniowania ma więk-
szą moc, tym reakcja destrukcyjna będzie sil-
niejsza. Promieniowanie elektromagnetyczne 
może mieć źródła naturalne i te wytwarzane 
przez człowieka, telefony komórkowe, czy an-
teny bazowe telefonii komórkowych (mikrofa-
le). Człowiek poddany nadmiernemu promie-
niowaniu będzie skarżył się m.in. na bóle głowy, 
wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia koncentracji, 
wzroku i słuchu. Bezpieczny poziom promienio-
wania określają m.in. normy środowiskowe i 
techniczne. Telefony i nadajniki GSM pracują, 
m.in. na częstotliwościach 900 i 1800 MHz. Obec-

nie np. przeciwko lokalizacji anten bazowych 
protestują mieszkańcy Sławkowa, zebrano ok. 
200 podpisów. Stacje bazowe, kolejne w mieście, 
miały się znaleźć na wieży kościoła pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i św. Mikołaja. W pobli-
żu mieszkają m.in. dwie osoby z rozrusznikami 
serca, dla których takie sąsiedztwo nie byłoby 
bezpieczne. Poza tym na wieży zamieszkuje ko-
lonia rzadkiego gatunku nietoperza - nocka orzę-
sionego, jedna z największych w Polsce. Trwa-
ją starania, by kościół objąć obszarem “Natura 
2000” i cenne ssaki chronić. Poza tym decyzja 
o lokalizacji anten nie została skonsultowana 
z mieszkańcami. Protesty grupy 12 społeczni-
ków, doprowadziły do tego, że na razie inwesty-
cja została zablokowana, ale problem wymaga 
dokładnego sprawdzenia. 

(mk)

o promieniowaniu elektromagnetycznym 

Gościem IV Zjazdu Oddziału Woj. ZOSP RP w Miasteczku Śląskim był Druh Waldemar 
pawlak, Prezes Zarządu Głównego.

pierwsi, zwłaszcza w miejscowoś-
ciach oddalonych o kilkanaście 
lub kilkadziesiąt kilometrów od 
jednostek ratowniczych Państwo-
wej Straży Pożarnej. Rolę straży 
ochotniczych potwierdza wspar-
cie jakiego udzielają one w trak-
cie działań prowadzonych przez 
komendy PSP w związku z różne-
go rodzaju zdarzeniami o znacz-
nych rozmiarach. Tylko w ub. 
roku strażacy ochotnicy brali 
udział w akcjach ratowniczych 
podczas 15 tys. pożarów, 35 tys. 
miejscowych zagrożeń. Oszaco-
wano że 30 proc. ratowników bio-
rących udział w akcjach w 2016 
roku należało do OSP. Często 
ochotnicy podejmują działania 
samodzielnie bez udziału innych 
jednostek ochrony przeciwpoża-
rowej. Druhowie systematycznie 
się szkolą i podnoszą swoje kwa-
lifikacje np. z zakresu kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy, działań 
przeciwpowodziowych czy ra-
townictwa technicznego. Straża-
cy regularnie współpracują z sa-
morządem gminnym, powiato-
wym i wojewódzkim, Śląską Ko-
mendą PSP. Sięgają również po 
dotacje z funduszów unijnych, 
WFOŚiGW czy innych instytucji. 

Dzięki temu w ciągu ostatnich lat 
zakupiono ok. 150 samochodów 
dla OSP w całym regionie, sprzęt 
i umundurowanie, odremonto-
wano już istniejące lub wybudo-
wano nowe remizy (podjęto ok. 
150 przedsięwzięć). Choć trzeba 
zaznaczyć, że wiodącą rolę w fi-
nansowaniu działalności opera-
cyjnej straży pełnią samorządy 
gminne, OSP cieszą się zaufa-
niem społecznym.

-Ile osób działa w szeregach 
straży w woj. śląskim?

- OSP zrzeszają prawie 70 tys. 
osób i chętnych do pracy w stra-
żach przybywa. 7 tys. to członko-
wie Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych, których liczba rów-
nież się zwiększa. Oznacza to, 
że idee ruchu OSP są atrakcyj-
ne wśród ludzi młodych, że rato-
wanie życia, zdrowia i mienia lu-
dzi jest dla nich ważne. A trzeba 
pamiętać że spośród młodzieży 
właśnie - rekrutowane są potem 
osoby do jednostek operacyjno-
technicznych czy też oddziałów 
bojowych. Szeregi OSP są zdomi-
nowane przez mężczyzn, chociaż 
nie brakuje też pań, które zajmu-
ją wiele eksponowanych stano-
wisk także prezesów OSP. Coraz 

więcej członkiń straży ochotni-
czych bierze bezpośredni udział 
w akcjach. OSP są też obecne 
w przestrzeni społecznej na grun-
cie artystycznym. W straży dzia-
łają przede wszystkim orkiestry 
dęte. W naszym województwie 
jest ich ok. 100, zrzeszają pra-
wie 2,5 tys. muzyków. (Orkiestry 
dęte straży to wspaniała tradycja 
warto tu przypomnieć np. suk-
cesy orkiestry dętej działającej 
w Nowej Wsi, w Gm. Mierzęci-
ce w ub. wieku). Zespołów arty-
stycznych przy OSP jest w regio-
nie obecnie ok. 30. Wiele z nich 
działa np. w powiecie bielskim. 
Straże pożarne regularnie biorą 
udział w zawodach sportowo-po-
żarniczych, co pozwala na szko-
lenie umiejętności niezbędnych 
przy przygotowaniu do działań 
ratowniczych. Organizowane są 
zawody na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. 
Biorą w nich udział osoby doro-
słe, dzieci i młodzież. 

-Ruch strażacki jest mocno pro-
pagowany wśród młodzieży.

-Tak to bardzo ważna część dzia-
łalności druhów. Generalnie teraz 
żadna działalność społeczna nie 
jest wśród najmłodszych zbyt po-
pularna, mimo to OSP cieszy się 
zainteresowaniem ludzi młodych. 
Utrzymanie zaangażowania mło-
dzieży w działalność ruchu należy 
uznać za sukces działaczy. Dru-
howie stale zabiegają o tworze-
nie młodzieżowych drużyn w jed-
nostkach i poszerzanie ich szere-
gów, jest to jeden z warunków or-

ganizacyjnego przetrwania stra-
ży i budowania tożsamości oraz 
świadomości społecznej tej gru-
py. Promuje się wartości ruchu 
OSP i zachęca młodych ludzi do 
działalności społecznej. W tę stra-
tegię wpisuje się organizowanie 
Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej “Młodzież zapo-
biega pożarom”. Warto dodać, że 
przedstawiciele powiatu będziń-
skiego odnoszą w nim spore suk-
cesy. Np., Patryk Filipczyk miesz-
kaniec Gminy Siewierz, zdobywał 
laury w eliminacjach wojewódz-
kich konkursu, a czterokrotnie 
znalazł się w czołówce finałów 
centralnych. W turnieju dobrze 
wypadają też reprezentanci Gm. 
Mierzęcice.

-A jak ruch OSP działa w po-
wiecie będzińskim?

-Są tutaj 42 jednostki OSP, z tego 
połowa działa w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym bio-
rąc udział w licznych akcjach ra-
towniczo-gaśniczych, udzielając 
pomocy ofiarom wypadków dro-
gowych czy uczestnicząc w prze-
ciwdziałaniu skutkom klęsk ży-
wiołowych. W strażach działa ok. 
2,5 tys. ludzi, Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych jest 30., skupia-
ją ok. 300 osób. W powiecie przy 
OSP istnieje 9 orkiestr dętych i 7 
zespołów artystycznych. Dzia-
łalność straży jest dostrzegana 
na forum społecznym, druhowie 
otrzymali już w tym roku ponad 
120 odznaczeń.

rozmawiał:

Marcin Kołodziejczyk

Efektem monitów władz gmi-
ny jest zapowiedź ze strony Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa wykonania inwesty-
cji: zmiany nawierzchni drogi, 
przebudowy skrzyżowania przy 
Urzędzie Gminy i przygotowania 
tu sygnalizacji świetlnej na sta-
łe (wcześniej była przez GDDKiA 
montowana okresowo), powsta-
nia nowych chodników i ekra-
nów dźwiękochłonnych. 

-Tyle, że ta inwestycja ma być 
realizowana dopiero w latach 
2019 - 2020, co w żadnym razie 
nie rozwiązuje naszej sytuacji. 
Mieszkańcy potrzebują pomo-
cy tu i teraz, na pewno będę po-
dejmował dalsze kroki, by ich 
wspomóc. Co istotne także od-
cinek drogi ekspresowej “S1” 
Pyrzowice-Podwarpie, który od-
ciążyłby ruch pojazdów w naszej 
gminie, ma być oddany do użyt-
kowania dopiero w IV kwartale 
2020 r. - podkreśla Wójt Grzegorz 
Podlejski.

Niebezpiecznie na trasie S1 jest 
obecnie także w innych gminach 
regionu. Docelowo droga ma mieć 
długość ok. 142 km i łączyć auto-
stradę A1 w Pyrzowicach z gra-
nicą ze Słowacją w Zwardoniu. 
Obecnie w użytkowaniu jest jed-
nak tylko 85 km. GDDKiA chce 
rozbudować trasę. Brakujące 56. 
km ma być zrealizowanych do... 
2023 roku. 

-Teraz na odcinku pomiędzy 
Pyrzowicami (Gm. Ożarowice) 
i Dąbrową Górniczą udostępnio-
no niespełna 13 km drogi, więk-
szość pomiędzy węzłem Pyrzo-
wice Lotnisko i Podwarpie (Gm. 
Siewierz) to droga jednojezdnio-
wa. Na terenie Dąbrowy Gór-
niczej, do skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką nr 796 “S1” jest 
wprawdzie dwujezdniowa, ale 
przecinają ją liczne skrzyżowa-
nia, co utrudnia przejazd. Dro-
ga jest niebezpieczna, panuje 
na niej nasilony ruch pojazdów, 
zdarzają się kolizje i bardzo czę-
sto wypadki, tworzą się korki. 
Każdy kto przynajmniej raz je-
chał z Dąbrowy, czy Sosnowca 
do lotniska w Pyrzowicach, wie 
że pokonanie tej trasy jest trud-
ne - tłumaczy Kazimierz Woź-
niczka, Radny dąbrowskiej Rady 
Miejskiej, Członek Komisji Roz-
woju i Promocji Miasta oraz Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. – GDDKiA zapowia-
da modernizację odcinka “S1” 
Dąbrowa - Podwarpie na lata 2019 
– 2021. Prace mają objąć zmianę 
nawierzchni, likwidację jedno-
poziomowych skrzyżowań i po-
wstanie ekranów przeciwhałaso-
wych. Mieszkańcy liczą, że docze-
kają się w końcu obiecywanego 
bezkolizyjnego przejazdu z An-
toniowa do Ząbkowic.

Marcin Kołodziejczyk

zdjęcie: mat. prasowe

drogi „śmierci” czy 
tylko niebezpieczne?

Dokończenie ze str. 1

mówi dr. inż. janusz flasza z instytutu elektroenergetyki politechniki częstochowskiej
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20 czerwca br. odbyło się XX Walne Zebranie Członków Lokal-
nej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Głównym tema-
tem obrad było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania 
z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 
oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Rady za 2016 r. Przyję-
to także zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmonogra-
mie realizacji planu komunikacji dla działań przewidzianych 
w LSR w roku 2017. 

Ważnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie 
odwołania Wiceprzewodniczącego i Członka Zarządu Lokalnej 
Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz powołanie nowe-
go Wiceprzewodniczącego i Członka Zarządu LGD. Wybory doty-
czyły przedstawicieli z Gminy Ożarowice i Gminy Psary.

Do najważniejszych działań Zarządu w okresie sprawozdaw-
czym należało m.in. podpisanie Umowy ramowej z Wojewódz-
twem Śląskim określającej warunki i sposoby realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zawarcie 
2 aneksów, ogłoszenie 3 naborów wniosków w zakresie Budowy 
lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, podpisanie Umo-
wy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, zatrudnienie dwóch pra-
cowników na stanowisku Specjalista ds. projektów oraz przygo-
towanie i złożenie Ankiety monitorującej realizację zobowiązań 
wynikających z umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddzia-
łania „Wsparcie przygotowawcze”. W okresie sprawozdawczym 

odbyło się 10 posiedzeń Zarządu. Posiedzenia dotyczyły omówie-
nia spraw bieżących, aktualizacji LSR oraz przyjęcia 4 mieszkań-
ców w poczet członków zwyczajnych LGD.

Przewodniczący Zarządu oraz pracownicy biura brali udział 
w licznych spotkaniach i szkoleniach dotyczących wdrażania 
podejścia LEADER w PROW na lata 2014- 2020, a także doty-
czących konkursów ogłaszanych w ramach RPO Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 na wsparcie działań wynikających 
ze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Członkowie Zarządu oraz pracownicy biura brali udział w szko-
leniach zorganizowanych zgodnie z Planem szkoleń dla człon-
ków organu decyzyjnego i pracowników biura. Jerzy Jóźwik, 
Przewodniczący Zarządu LGD wziął udział w wyjeździe studyj-
nym pn. „Inkubator kuchenny jako innowacyjne wsparcie ma-
łego przedsiębiorstwa”. 

- Wyjazd pozwolił szczegółowo poznać organizację inkubatora. 
Jest to temat istotny, ponieważ LGD zaplanowała utworzenie na 
swoim terenie dwóch inkubatorów. Nie będą to jednak inkuba-
tory kuchenne, tylko inkubatory produktu lokalnego – tłuma-
czy Jerzy Jóźwik, Przewodniczący Zarządu LGD. 

Rada Lokalnej Grupy Działania również brała udział w trzech 
szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji oraz uzu-
pełnienie wiedzy zgodnie ze zmieniającymi się procedurami, le-
gislacją krajową i UE. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 
nabory wniosków, które zostały ogłoszone przez Zarząd, zgodnie 
z harmonogramem planowanych naborów wniosków o udziele-
nie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach naborów, 
pod koniec grudnia 2016 r., odbyło się 1 posiedzenia Rady. W jego 
trakcie Rada dokonała: zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków, 
przy uwzględnieniu wyników oceny zgodności z LSR; oceny ope-

racji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, oraz - usta-
liła kwotę wsparcia, na operacje realizowane w ramach wdra-
żania LSR, (dla każdej operacji ocenionej, która uzyskała mini-
malną wymaganą liczbę punktów w ocenie - według lokalnych 
kryteriów wyboru).

W roku 2016 Lokalna Grupa Działania obchodziła 10-lecie swojej 
działalności, które świętowano przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Woźnikach podczas Wielkiego Pikniku Rodzinnego. 
Kilka dni wcześniej miało miejsce roczno-sprawozdawcze Walne 
Zebranie Członków, które zapoczątkowało uroczystość 10-lecia 
LGD. Podczas zebrania wręczono wszystkim uczestnikom me-
dale upamiętniające 10 lat działalności Grupy.

Obecnie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” za-
kończyła nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach na-
stępujących przedsięwzięć: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokal-
nych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy; 
P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, 
w tym kreowanie współpracy; P.2.2.3 Rozwój inkubatorów pro-
duktu lokalnego; P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących 
ważne funkcje publiczne; P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej.

-Łącznie wpłynęło 30 wniosków. W pierwszej kolejności ich 
wstępnej weryfikacji dokonali pracownicy biura, a następnie 
Rada LGD wstępnie sprawdziła je przy uwzględnieniu wyników 
oceny zgodności z LSR; oceniła operacje według lokalnych kryte-
riów wyboru oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla opera-
cji, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ocenie według 
lokalnych kryteriów wyboru – mówi Stanisław Paks, Przewod-
niczący Rady LGD. 

Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do 
dofinansowania zostały przekazane do Zarządu Województwa 
Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

(mk)

podsumowanie działań lgd
“brynica to nie granica” w 2016 r.

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

Po wielu latach starań modernizacja 
całego kompleksu remizy OSP w Strzy-
żowicach wraz z budową nowoczesnej 
sali koncertowo-szkoleniowej staje się 
faktem. Wartość inwestycji wynosi 
nieco ponad 6 mln zł, z czego Gmina 
Psary uzyskała wstępną gwarancję do-
finansowania ze środków unijnych w 
wysokości blisko 1,5 mln zł.

5 czerwca podpisano umowę na wy-
konanie inwestycji pn. „Termomoder-
nizacja, remont oraz przebudowa bu-
dynku w Strzyżowicach na Centrum 
Usług Społecznych wraz z zagospoda-
rowaniem i dostosowaniem istnieją-
cego otoczenia do nowej funkcji”. Wy-
konawcą zadania, została wyłoniona 
w drodze przetargu, firma “Efekt” Sp. 
z o.o. z Siemianowic Śląskich. Przed-
sięwzięcie przewiduje m.in. rewitali-
zację części budynku remizy OSP w 
Strzyżowicach, znajdującego się obec-
nie w stanie surowym, wraz z utwo-
rzeniem Centrum Usług Społecznych 
w postaci gminnego centrum kultu-
ralno-szkoleniowego. Zakłada się cał-
kowitą przebudowę wnętrza. Wydzie-
lone zostaną dwie główne sale – audy-
toryjną dla ponad 200 widzów i kon-
ferencyjno-cateringową. W sali audy-
toryjnej zaprojektowano widownię o 

układzie amfiteatralnym dla 201 osób. 
Fotele teatralne wyposażone zostaną 
w mechanizm składania siedzisk. Su-
fit oraz ściany pokryte zostaną aku-
stycznymi płytami, dzięki którym 
dźwięk rozkłada się równomiernie, 
a hałas dobiegający z zewnątrz zo-
staje wyciszony. Powoduje to poczu-
cie komfortu – w sali przebywa się z 
przyjemnością, szybciej się odpoczy-
wa i wydajniej pracuje. Na wprost wi-
downi umiejscowiona będzie podnie-
siona scena i małe zaplecze dla obsłu-
gi imprez. Sala zyska profesjonalny 
sprzęt nagłaśniający, specjalistycz-
ne oświetlenie, w tym 16 reflektorów 
scenicznych, rzutnik, zwijany ekran 
i kotarę sceniczną. Za widownią, na 
poziomie antresoli, wydzielone zosta-
ną pomieszczenia reżyserki, technicz-
ne i mała salka narad.

Sala wielofunkcyjna przeznaczo-
na będzie do przeprowadzania szko-
leń, kursów oraz innych form zwią-
zanych z podnoszeniem kwalifikacji, 
organizowania imprez okolicznościo-
wych i muzycznych, występów kaba-
retów, małych spektakli teatralnych 
oraz pokazów filmów. Druga, mniej-
sza sala konferencyjno-cateringowa, 
(w której odbywać się będą szkole-

nia i konferencje dla mniejszej licz-
by uczestników), przylega bezpośred-
nio do istniejącej kuchni, dzięki cze-
mu odbywające się tu spotkania bę-
dzie można połączyć z serwowaniem 
poczęstunków. Obok mniejszej sali 
znajdować się będzie (usytuowana 
pod widownią) szatnia.

Odremontowana zostanie również 
część już istniejąca, wykorzystywana 
przez filię biblioteki, ośrodek zdrowia, 
pocztę, jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich i 
Zespół Śpiewaczy “Strzyżowiczanie”. 
Tu wykonana zostanie instalacja sani-
tarna, elektryczna oraz wodno-kana-
lizacyjna. Każda mieszcząca się w bu-
dynku instytucja będzie miała osobną 
instalację c.o. z własnym, nowoczes-
nym kotłem grzewczym. W budynku 
powstanie również zaplecze socjalne, 
szatnie, sanitariaty i łazienki dla OSP. 
W pierwszej kolejności przebudowa-
ne zostaną garaże strażackie, by przy-
jąć nowy wóz ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP Strzyżowice, który trafi do 
jednostki już jesienią. Wykonane zo-
staną  podłogi i posadzki, balustrady 
ze stali nierdzewnej oraz wentylacja 
mechaniczna garaży. Obniżone zosta-
ną ponadto wjazdy do garaży, a drzwi 

wewnętrzne będą wymienione. Na pię-
trze nad garażami OSP remont przej-
dą pomieszczenia wykorzystywane 
m.in. do prób zespołu śpiewaczego. W 
tej części budynku zaplanowano prze-
budowę sanitariatów i kuchni. Zosta-
ną wymienione podłogi i drzwi.

Przewidziana jest termoizolacja ca-
łego budynku. Zgodnie z projektem 15 
cm warstwą styropianu - docieplony 
zostanie dach, fundamenty oraz ścia-
ny. Całość zyska nową elewację w róż-
nych odcieniach szarości z pomarań-
czowo-czerwonymi elementami. Mo-
dernizacja budynku przewiduje wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł ener-
gii, by zmniejszyć zjawisko niskiej 
emisji. Na dachu budynku przewiduje 
się montaż instalacji fotowoltaicznej 
o łącznej mocy 10 kW. Dzięki panelom 
fotowoltaicznym zostanie wyproduko-
wana energia elektryczna, która wy-
korzystana będzie m.in. do oświetle-
nia budynku. Źródłem ciepła będzie 
pompa ciepła o mocy 22kW, która jest 
doskonałym rozwiązaniem grzewczo-
chłodzącym, przeznaczonym dla tego 
typu obiektów.

Przedsięwzięcie, które zostanie prze-
prowadzone w Strzyżowicach prze-
widuje wykonanie dróg, chodników 

oraz 20 nowych miejsc postojowych, 
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 
Teren zyska również oświetlenie ze-
wnętrzne. 

Gmina chce organizować tu dla 
mieszkańców, m.in. szkolenia, wy-
kłady, seminaria, zajęcia grupowe, 
koncerty, czy pikniki i festyny in-
tegracyjne na wolnym powietrzu. 
Nowy budynek będzie pełnił jedno-
cześnie funkcję edukacyjną, społecz-
ną i kulturową. Będzie to pierwsza 
w gminie nowocześnie wyposażona 
amfiteatralna sala audytoryjna, któ-
ra z pewnością będzie w pełni wyko-
rzystywana. 

Zgodnie z umową zadanie zostanie 
zrealizowane do końca października 
2018 r., a jego łączny koszt wyniesie 
6.011.399,95 zł. Gmina Psary zdobyła 
unijne dofinansowanie na to przed-
sięwzięcie w kwocie 738.147,48 zł. Po-
nadto psarski samorząd ubiega się 
dodatkowo o dofinansowanie termo-
modernizacji budynku OSP w Strzyżo-
wicach w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. W maju br. Urząd Gminy 
w Psarach złożył wniosek, w którym 
aplikuje o 699.468,62 zł dotacji.
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