
Projekt pod nazwą „Budowa oświetlenia parko-
wego w Nakle Śląskim” autorstwa Radnego Rady 
Gminy Świerklaniec Jarosława Wasążnika zwy-
ciężył w ramach drugiej edycji Budżetu Partycy-
pacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Projekt zakła-
da oświetlenie pałacowej części parku. Był to jedy-
ny projekt zgłoszony z terenu gminy Świerklaniec 
i dzięki wielkiej mobilizacji mieszkańców uzyskał 
1832 głosy, o niemal 500 więcej od kolejnego!

Dzięki oddanym głosom, ze środków budżetu po-
wiatowego, wybudowanych zostanie 35 nowych 
lamp za ćwierć miliona zł. Inicjatywa, której auto-
rem był Radny Jarosław Wasążnik uzyskała 1832 
głosy mieszkańców powiatu. Drugie miejsce w gło-
sowaniu zajął projekt pn. „Remont drogi powiatowej 
2901S – ul. Wiejskiej w Świniowicach” (1368 głosów), 
zainicjowany przez mieszkańców sołectwa Świnio-
wice (gmina Tworóg); a trzecie tarnogórski „ABC – 
aktywności, zdrowia i relaksu – etap I” (1323 głosy) 
autorstwa Stowarzyszenia „Na zdrowie!”.

- Aktywnie wspieraliśmy głosowanie poprzez 
działania informacyjne w Internecie. Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował plakaty zachęca-
jące do głosowania, które zostały rozwieszone 
w całej gminie Świerklaniec. Można było głoso-
wać w Urzędzie Gminy i w GOK-u. Akcję wspar-
li też księża z naszych parafii, którzy z ambony 
zachęcali do głosowania na projekt. Zachęca-
ło również do tego Centrum Kultury Śląskiej 
w Nakle Śląskim, bo to przecież dotyczyło par-
ku, w którym znajduje się Pałac Donnersmarc-
ków. Projekt został wsparty przez Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i por-
tal „Szlak Magnatów Przemysłowych”, aktyw-
ni byli nasi radni, sołtysi i działacze społeczni 
z różnych organizacji pozarządowych. Cieszę 
się, że udało się zwyciężyć i dziękuję wszystkim 
za wsparcie - powiedział Marek Cyl - Wójt Gmi-
ny Świerklaniec.

(ak)

W Psarach przy ul. Irysów zakończono montaż 22 ulicznych 
lamp hybrydowych, które do działania wykorzystują jedynie od-
nawialne źródła energii.

Latarnie składają się z okrągłych słupów wykonanych ze stali 
cynkowanej ogniowo o wysokości od 9 do 10 m, wysięgnika sta-
lowego o długości 1,5 m oraz oprawy oświetleniowej ze światłem 
LED, wykonanej z aluminium i odpornego na uderzenia szkła 
hartowanego. Każda z lamp wyposażona jest w dwa panele sło-
neczne oraz dwa akumulatory, których żywotność wynosi - aż 
12 lat. Na słupach zamontowano 3-łopatową turbinę wiatrową ze 
sterem tylnym. Lampy umieszczono na zabezpieczonych prze-
ciwwilgociowo fundamentach prefabrykowanych.

- Montaż oświetlenia hybrydowego był bardzo dobrym po-
mysłem – mówi Anna Gwiazda, Radna Rady Gminy Psary, 
mieszkająca przy ul. Irysów. - Mimo że lampy są małe, dają 
bardzo dużo jasnego światła. Ich montaż był szybki i spraw-
ny, dzięki czemu nie był uciążliwy dla mieszkańców. A naj-
ważniejsze jest to, że są ekologiczne wykorzystują energię sło-
neczną i wiatrową.

Wykonawcą inwestycji przy ul. Irysów w Psarach jest firma 
„Wichary Technic” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, która 
w ramach zawartej umowy ma również wybudować oświetlenie 
hybrydowe, składające się z 66 lamp, w osiedlu Czerwony Kamień 
w Górze Siewierskiej. Ta część zadania ma zostać wykonana do 
końca kwietnia 2018 r. Łączny koszt obu inwestycji wyniesie 738 
207,99 zł, z tego 85 proc. pokryje pozyskane przez psarski samo-
rząd dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

(ak)

Oświetlenie 
hybrydOwe 
w Psarach

Zwyciężył PrOjekt Z nakła śląskiegO

Zgłoszony przez Gminę Mierzęcice projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod 
centrum wsi” otrzymał pierwsze miejsce w  zorganizowanym przez Marszałka Województwa Ślą-
skiego konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzię-
cie odnowy wsi”.

Nagrodę z rąk Wicemarszałka Stanisława Dąbrowy podczas XV Forum Sołtysów Województwa 
Śląskiego odebrał Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski.

Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest wspieranie rozwoju wsi poprzez po-
budzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie śro-
dowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tra-
dycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Nagroda finansowa w wysokości 5000 zł przeznaczona będzie na doinwestowanie wyróżnione-
go projektu. 

(ak)

gmina mierZęcice 
na POdium 

W Nowym 2018 Roku,
pragniemy złożyć Państwu

serdeczne życzenia
wszystkiego dobrego

i wielu sukcesów,
zarówno na ścieżce
kariery zawodowej,

jak i w życiu prywatnym.
Zarząd LGD

"Brynica to nie granica"

Z okazji Nowego 2018 Roku 
życzę mieszkańcom naszego 

regionu szczęścia, pogody 
ducha oraz wytrwałości

w stawianiu czoła
codziennym wyzwaniom

Stanisław Paks, 
Przewodniczący Rady LGD 
"Brynica to nie granica"

Szczęśliwego i pełnego 
wspaniałych chwil 

Nowego 2018 Roku oraz 
powodzenia w życiu 

osobistym i zawodowym 
mieszkańcom

Dąbrowy Górniczej
życzy 

Kazimierz Woźniczka
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
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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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-Przed nami 2018 rok. Czy w nowym roku 
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie gra-
nica” planuje ogłosić kolejne nabory wnio-
sków?

-Tak. W I półroczu 2018 r. LGD planuje ogłosze-
nie naborów w zakresie rozwoju infrastruktury 
cyfrowej, wyrównania szans edukacyjnych i za-
wodowych, podniesienia wiedzy o ochronie śro-
dowiska, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, 
a także budowy i remontów obiektów kultu-
ralnych oraz związanych z zachowaniem dzie-
dzictwa lokalnego. W II półroczu zaplanowano 
konkursy w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
w przestrzeni publicznej oraz w zakresie imprez 
kulturalno-rozrywkowych.

-Kto może złożyć wniosek o przyznanie po-
mocy?

-Zaplanowane nabory dają możliwość ubiega-
nia się o środki m.in.  osobom fizycznym, któ-
re mają miejsce zamieszkania na terenie LGD 
i chcą podjąć działalność gospodarczą, przedsię-
biorcom, których miejsce wykonywania działal-
ności znajduje się na obszarze LGD, gminom, 
które są członkami LGD oraz ich jednostkom 
organizacyjnym, parafiom i stowarzyszeniom 
znajdującym się na terenie LGD.

-Który z dotychczas przeprowadzonych na-
borów cieszył się największym zainteresowa-
niem?

-Na początku marca 2017 r. LGD ogłosiła 5 na-
borów wniosków, które trwały od 21 marca do 
11 kwietnia 2017 r. Największym zainteresowa-
niem cieszył się nabór w zakresie podejmowa-
nia działalności gospodarczej, w ramach które-
go wpłynęło 12 wniosków o przyznanie pomocy. 
We wszystkich ogłoszonych naborach wpłynęło 
łącznie 30 wniosków.

-Nabór został przeprowadzony na przełomie 
marca i kwietnia 2017 r. Czy to oznacza, że pod-
mioty składające wnioski otrzymały już dofi-
nansowanie i realizują operacje?

-Z informacji przekazywanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego i be-
neficjentów wynika, że do 14 grudnia br. pod-
pisanych zostało 9 umów o przyznanie pomo-
cy, a trzech wnioskodawców otrzymało zapro-
szenie do podpisania umowy. 4 projekty zostały 
pozostawione bez rozpatrzenia z powodu bra-
ku dostępnych środków, natomiast 2 wnioski 
otrzymały odmowę przyznania dofinansowania. 
W odniesieniu do jednego z tych przypadków 
wnioskodawca skorzystał z prawa do złożenia 
skargi, gdzie sąd nie podjął jeszcze rozstrzy-
gnięcia. Pozostałe wnioski są jeszcze w trak-
cie weryfikacji. 

-Lokalna Grupa Działania planowała ogłosić 
nabory w zakresie rozwoju infrastruktury cy-
frowej, wyrównania szans edukacyjnych i za-
wodowych oraz podniesienia wiedzy o ochro-

nie środowiska pod koniec 2017 r. Dlaczego nie 
udało się zrealizować tego zamiaru?

-We wrześniu weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” oraz wprowadzono  ustawę o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, 
w tym ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem lokal-
nej społeczności.  Zmiany w przepisach prawa spo-
wodowały konieczność dostosowania dokumentów 
LGD do nowych przepisów. Obecnie LGD czeka na 
zaakceptowanie zmienionych dokumentów przez Sa-
morząd Województwa Śląskiego. Dopiero po akcep-
tacji dokumentów Lokalna Grupa Działania może 
ogłaszać kolejne nabory wniosków.

-Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Marcin Kołodziejczyk

rozmowa ze Stanisławem Paksem, Przewodniczącym rady Lokalnej Grupy Działania 
„Brynica to nie granica”

nabOry wniOsków w ramach 
lOkalnej strategii rOZwOju

Trwają prace związane z inwe-
stycjami w placówkach eduka-
cyjnych w gminie Świerklaniec. 
Realizowany jest I etap termo-
modernizacji budynku byłe-
go gimnazjum w Świerklań-
cu, rozbudowa Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w sołectwie 
Orzech i budowa przedszkola 
w Nowym Chechle.

Dwie inwestycje dotowane 
są ze środków unijnych. Ter-
momodernizacja szkoły przy 
ul. Źródlanej w Świerklańcu 
rozbita jest na dwa etapy. Naj-
pierw budynek zostanie ocie-
plony z zewnątrz. Wymienio-
ne zostaną okna i drzwi. Dru-
gi etap wykonany zostanie po 
sezonie grzewczym i obejmie 
wymianę źródła ciepła na no-
woczesną instalację gazową 
(do tej pory budynek ogrzewa-
ny jest węglem). Na budowę 
przedszkola w Nowym Chechle 
od dawna czekają uczniowie. 
Tym razem udało się pozyskać 
unijne dofinansowanie w wyso-
kości niemal 4 mln zł (65 proc. 
całkowitej kwoty inwestycji). 
Przedszkole będzie przeznaczo-
ne dla ok. 100 dzieci. Inwestycja 
obejmie częściową przebudowę 

rObOty budOwlane 
w sZkOłach i PrZedsZkOlach

oraz rozbudowę istniejącego bu-
dynku SP im. Królowej Jadwi-
gi w kierunku południowym, 
o część przeznaczoną właśnie 
dla przedszkolaków. Powstanie 
także plac zabaw i nowe miej-
sca postojowe.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Orzechu re-
alizowana jest ze środków wła-
snych gminy. Inwestycja war-
ta niemal 2,7 mln zł obejmuje 
m.in. powiększenie oraz prze-

budowę części przedszkolnej 
na parterze budynku oraz czę-
ści szkolnej - o dodatkowe sale 
lekcyjne. Przebudowana będzie 
klatka schodowa i zaadaptowa-
ne pomieszczenie na szatnie. 
Powiększone oraz przebudowa-
ne zostanie także zaplecze ku-
chenne. Zmodernizowane zo-
staną sanitariaty, a wejście zo-
stanie dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

(ak)

- Jestem dumny, że jestem Zagłębiakiem mogę 
promować i pokazywać swoją tożsamość na sze-
rokim forum. Zresztą jak wszyscy nasi działa-
cze. Cieszę się, że będę mógł jako „Dąbrowianin 
Roku 2017” przygotowywać obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie 
to z pewnością okazją do ciekawych i ważnych 
badań historii naszego regionu - powiedział re-
gionalista i działacz społeczny Arkadiusz Ry-
bak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygar-
ka”, który otrzymał od Kapituły Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej statuetkę i tytuł 
„Dąbrowianina Roku 2017”.

Arkadiusz Rybak jest autorem kilkudziesię-
ciu publikacji z zakresu historii i tradycji Zagłę-
bia. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka. 

-W tym czasie m.in. otworzył dla zwiedzających 
kopalnię ćwiczebną, stworzył Park Militarno-
Historyczny „Reduta”, zainicjował doroczne fe-
styny muzealne, czy współorganizował obchody 
100-lecia uzyskania praw miejskich przez Dąbro-
wę - opisywała sylwetkę „Dąbrowianina Roku 
2017” Agnieszka Zagrodnik, członek Towarzy-
stwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 

Jako prezes TPDG (pełni tę funkcję od 2011 r.) 
Arkadiusz Rybak m.in. zadbał o odbudowę Po-
mnika Żołnierza Zwycięzcy w Gołonogu, odtwo-
rzenie „Krzyża Powstańczego” w Dąbrowie Gór-
niczej-Mariankach, czy upamiętnienie 11. Pułku 
Piechoty Zagłębiaków w centrum miasta. Zabie-
gał także o uhonorowanie postaci ważnych dla 
historii miasta. 

Tytuł „Dąbrowianina Roku” jest przyznawa-
ny od 1997 r. W uroczystości jego nadania Ar-
kadiuszowi Rybakowi, która miała miejsce 18 
listopada w klubie „Helikon” w Dąbrowie Górn. 
wzięli udział obok działaczy i przyjaciół TPDG, 
także parlamentarzyści (np. Wicemarszałek 
Sejmu Barbara Dolniak oraz Posłowie Barbara 
Chrobak i Robert Warwas) oraz przedstawiciele 
władz Dąbrowy Górniczej (m.in. Zbigniew Pod-
raza, Prezydent Dąbrowy Górniczej). 

(mk)

dąbrOwianin rOku 2017

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
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30 listopada 2017 roku zakończył się pierw-
szy etap projektu: „Efektywność energetycz-
na przez rozwój elektromobilności w Polsce” 
dofinansowany ze środków Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009 -2014 w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej.

-Celem projektu było rozpowszechnienie wie-
dzy na temat wykorzystania samochodów elek-
trycznych. Projekt był realizowany we współ-
pracy z partnerem norweskim – Green Business 
Norwey oraz Partnerami polskimi. Były to Insty-
tut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie (IOŚ-PIB), Politechnika 
Warszawska i Politechnika Częstochowska, Wy-
dział Elektryczny. Projekt polegał na współpra-
cy dwustronnej poprzez wymianę doświadczeń, 
wiedzy oraz know-how pomiędzy podmiotem 
polskim oraz norweskim. Realizacja projektu 
przyczynia się do wprowadzania floty pojazdów 
elektrycznych do krajowej gospodarki w sposób 
kontrolowany i efektywny - tłumaczy dr inż. Ja-
nusz Flasza z Zakładu Wytwarzania, Urządzeń 
i Gospodarki Elektroenergetycznej, Instytutu 
Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Częstochowskiej.

W ramach projektu wykonano m.in. analizy 
systemu elektroenergetycznego niezbędne do 
wprowadzania na szeroką skalę floty samocho-
dów elektrycznych do Polski i analizy środowi-
skowe związane z oceną potencjalnego poziomu 
zmian emisji zanieczyszczeń podsektora wytwór-
czego KSE oraz transportu samochodowego. Wy-
konano także modele procesów uwzględniające 
różne scenariusze rozwoju elektromobilności 
i OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Polsce 
i przygotowano budowę stacji szybkiego łado-
wania pojazdów elektrycznych z włączeniem hy-

brydowych układów OZE. Opracowano też me-
tody prowadzenia działań wspierających rozwój 
elektromobilności w Polsce i przeprowadzono 
kampanię promocyjną wykorzystania samocho-
dów elektrycznych. Projekt oraz jego rezultaty 
zostały przedstawione w czasie konferencji oraz 
innych wydarzeń i w publikacjach. 

-Wykonaliśmy też ogólnodostępne punkty 
ładowania: na terenie IOŚ-PIB korzystający 
z energii OZE oraz na terenie Politechniki Czę-
stochowskiej, także korzystający z energii OZE 
- wyjaśnia dr inż. Janusz Flasza. -Projekt skła-

dał się z 12. zadań, które były realizowane w po-
szczególnych jednostkach. W listopadzie 2017 r. 
odbyliśmy wizytę studyjną celem przeprowa-
dzenia rozmów z Ministerstwem Energii Nor-
wegii w Oslo o połączeniu naszych działań i re-
alizacji programu na obszarze Polski. Norwego-
wie wprowadzają system elektromobilności już 
od ponad 20. lat. Miałem przyjemność uczest-
niczyć w panelu ekspertów na Międzynarodo-
wych Targach Ochrony Środowiska „POLECO” 
w Poznaniu, gdzie prezentowałem wraz z Wice-
ministrem Ochrony Środowiska Sławomirem 
Mazurkiem oraz Partnerami norweskimi i Dy-
rektorem IOŚ-PIB Krystianem Szczepańskim 
osiągnięcia projektu.

23 listopada 2017r. w Warszawie odbyła się 
w siedzibie IOŚ-PIB konferencja końcowa za-
mykająca część projektu, gdzie zostały zapre-
zentowane wyniki projektu oraz podzielono się 
doświadczeniami na polu elektromobilności. 

-Obecnie przygotowujemy się do II etapu 
projektu, który najprawdopodobniej rozpocz-
niemy w 2. kwartale 2018 r. - dodaje dr inż. Ja-
nusz Flasza.

(mk)

Zmiany gospodarcze i ich wpływ na losy przedsiębiorstw na-
leży oceniać poważnie. Mimo że przedsiębiorstwa zawsze mu-
siały być gotowe na zmiany - to tym razem dynamika rynku wy-
wierana przez rozwiązania informatyczne i e-biznes przerasta 
najczęściej możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. 

-Można tu przytoczyć oczywiście standardowe raporty m.in. 
GUS (Głównego Urzędu Statystycznego), ale tak naprawdę, 
czy zabiegani przedsiębiorcy mają na to czas – żeby analizo-
wać przyczyny upadku trzech czwartych firm w pierwszych 
latach swojej działalności? Czy, też to że tylko 1 na 10 start-
upów prowadzi do rozwoju biznesu? A to, że mniej niż 50 proc. 
projektów informatycznych zalicza się do udanych? Być może 
redukcje zatrudnienia, zmiany profili działalności, kredyty, 
fuzje i przejęcia są pewną próbą uratowania tej sytuacji. Ale 
zwróćmy uwagę, że kiedy staramy się ratować działalności 
gospodarcze różnymi kosmetycznymi zabiegami – jesteśmy 
wręcz zalewani rozwiązaniami informatycznymi gigantycz-
nych przedsiębiorstw zwykle zza tzw. granicy - tłumaczy Ar-
tur Machura, Naukowiec i Analityk Kontraktowy.

Na szczęście jak wskazuje Artur Machura - zgrabna in-
strukcja obsługi pozwala na wykorzystanie rozwiązań świa-
towych gigantów (ostatnio usługi „Cloud Computing”). Kto 
np. nie korzystał z poczty email potentatów takich jak „Go-
ogle”, a teraz nie przenosi komunikacji do social mediów np. 
do „Facebooka”.

-Osobiście zapraszałem przedsiębiorców na międzynaro-
dową konferencję organizowaną przez kadrę Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach International Conference 
on Information System Development ISD 2016. Współtwo-
rzyłem i opublikowałem tam badania poświęcone realnym 
możliwościom małych i średnich przedsiębiorców w wyko-
rzystaniu międzynarodowego dobra – warsztatu Business 
IT Alignment - stwierdza Analityk. 

Żaden z zaproszonych przedsiębiorców nie uczestniczył jed-
nak w konferencji, a wśród słuchaczy byli w większości na-
ukowcy (artykuł dostępny w portalu naukowców https://www.
researchgate.net/profile/Artur_Machura2) Mimo to autor roz-
wija kompendium wiedzy w projekcie www.software-engine-
ers.org  i zaprasza przedsiębiorców na konsultacje.
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PrZedsiębiOrcO, 
nie daj się!

W Babienicy (Gmina Woźniki) powstał nowy plac zabaw. Pie-
niądze na budowę dało sołectwo oraz Urząd Miejski w Woźnikach. 
Inwestycja to nie tylko stworzenie placu zabaw, którego w Babie-
nicy dotąd nie było, ale również zmiana wyglądu otoczenia wo-
kół dawnego budynku „GS”, który zakupiony został przez Gminę. 
Decyzją Rady Sołeckiej teren wokół dawnego sklepu miał zostać 
przeznaczony na stworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci. 

Plac zabaw ma być sposobem na aktywne spędzanie wolnego 
czasu, jest przystosowany do potrzeb zarówno młodszych jak i 
starszych dzieci. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane cer-
tyfikaty, są wykonane ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości 
płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne. Zamontowa-
no 4 urządzenia (urządzenia wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, 2 bu-
jaki na sprężynach oraz podwójna huśtawka), zmienił się także 
wygląd całego terenu. Placyk jest oddzielony od drogi ogrodze-
niem panelowym, posiada zamykane wejście, zaś nawierzchnia 
pod urządzeniami została pokryta piaskiem. Do budowy strefy 
bezpiecznego upadku wykorzystano gumowe krawężniki - bez-
pieczne dla dzieci. Na placu mieszczą się także ławeczki oraz miej-
sce do urządzania pikników. Posadzono także ozdobne katalpy. 
Nowy plac zabaw będzie z pewnością wielką atrakcją.
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w gminie wOźniki POwstał 
kOlejny Plac Zabaw dla dZieci

nabOry wniOsków w ramach 
lOkalnej strategii rOZwOju

Projekt złożony przez Gminę Mierzęcice pn. „Montaż odnawial-
nych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice” został wybra-
ny do dofinansowania.

W kwietniu br. Gmina Mierzęcice złożyła wniosek o dofinanso-
wanie na realizację zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Mierzęcice” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawial-
ne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 
Odnawialne źródła energii – ZIT.

Projekt został oceniony pozytywnie, uzyskał najwyższą licz-
bę punktów ze wszystkich wniosków złożonych w ogłoszonym 

naborze i tym samym zakwalifikował się do otrzymania dofi-
nansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w 114 budynkach mieszkalnych i 9 budynkach 
użyteczności publicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych 
w 76 budynkach mieszkalnych. 

Obecnie Gmina Mierzęcice ogłosiła przetarg na wybór wyko-
nawcy zadania. Rozpoczęcie prac projektowych na wykonanie 
instalacji w budynkach uczestników projektu planowane jest na 
początku nowego 2018 r.

(ak)

dOfinansOwanie dO 
Odnawialnych źródeł energii 

POlacy wsPólnie Z nOrwegami
PrOmują ekOlOgicZny transPOrt 
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Piętnaste miejsce w Polsce oraz drugie w wo-
jewództwie – tak została sklasyfikowana gmi-
na Bobrowniki w tegorocznym Rankingu Sa-
morządów organizowanym przez wydawnictwo 
„Rzeczpospolita”. Wyróżniane są samorządy, 
które w najbardziej efektywny sposób działają 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

-Bobrowniki konsekwentnie sięgają po środ-
ki zewnętrzne. Każda inwestycja jest przede 
wszystkim analizowana pod kątem możliwo-
ści uzyskania wsparcia zewnętrznego. Gmi-
na korzysta z wielu źródeł krajowych i zagra-
nicznych. Budujemy drogi, ścieżki rowerowe, 
punkty przesiadkowe, parkingi dla samocho-
dów i rowerów, place zabaw, boiska, bibliote-
ki. Termo modernizujemy remizy strażackie 
i domy kultury, budujemy kanalizację i wo-
dociągi; rewitalizujemy przestrzeń publiczną 
i wykorzystuje odnawialne źródła energii. To 
jedynie zakres inwestycji tegorocznych, które 
współfinansowane są z kilkunastu funduszy 
krajowych i zagranicznych. Prestiżową inwe-
stycją jest modernizacja amfiteatru w Rogoź-
niku, który zlokalizowany jest w sercu parku, 
w pobliżu malowniczych zbiorników wodnych, 
nowoczesnych placów zabaw, ścieżek rowero-
wych i plaż. Wszystkie inwestycje samorządu 
gminy Bobrowniki mają jeden cel – poprawa 
jakości życia – mówi Małgorzata Bednarek, 
Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki. 

Inwestycje w infrastrukturę przekładają się 
na wzrost aktywności mieszkańców. W ciągu 
ostatnich lat zmodernizowano i wybudowa-
no wiele obiektów sportowych, dzięki czemu 
wzrosła aktywność fizyczna również wśród 
dzieci i młodzieży. Powstają nowe ruchy spo-
łeczne, a organizacja zawodów sportowych czy 
biegów na różnych dystansach staje się powo-
li domeną gminy.

- Dbamy o zdrowie naszych mieszkańców reali-
zując programy profilaktyczne, ale także inwe-

stując w ochronę środowiska. Gmina Bobrow-
niki jest obecnie skanalizowana w 80 proc., a na 
kolejne 2 lata planujemy osiągnięcie 95 proc. 
Współfinansujemy wymianę pieców, a w naj-
bliższym roku będziemy wnioskować o wspar-
cie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w indywidualnych gospodarstwach domowych. 
Te czynniki wpływają na dynamiczny przyrost 
mieszkańców, którzy wolą kupić działkę w no-
woczesnej i świadomie rozwijającej się gminie 
– wyjaśnia Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bo-
browniki. 

W Rankingu samorządów oceniane są naj-
lepiej zarządzane gminy w Polsce, czyli takie 
które potrafią gospodarować swoimi finansa-
mi, tworząc przestrzeń do realizacji zadań pu-

blicznych na najwyższym poziomie. Zasady 
i Metodologię ustala Kapituła, której przewod-
niczy od wielu lat były Premier RP - Jerzy Bu-
zek. Ranking tworzony jest w dwóch etapach. 
Pierwszy to weryfikacja wskaźników ze spra-
wozdań budżetowych wszystkich gmin i miast 
w Polsce. Do drugiego etapu przechodzi jedynie 
250 najlepszych w trzech kategoriach. Tam do-
chodzą dodatkowe pytania z wielu płaszczyzn 
działania samorządu: współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi, oświata, gospodarka 
przestrzenna oraz innowacje. Opracowanie 
„Rzeczypospolitej” jest przez wielu określane 
jako miarodajny, obiektywny i merytorycz-
ny materiał. W poprzednich latach rankingo-
wi samorządów towarzyszyły także rankingi: 

innowacyjności samorządów i wykorzystania 
funduszy unijnych. W tym roku ten pierwszy 
został włączony do rankingu głównego, nato-
miast r. unijny pozostał wyodrębnionym opra-
cowaniem. Kapituła weryfikowała dane z Mi-
nisterstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. 
Oceniano wartość umów o dofinansowanie za-
wartych w 2016 roku w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, wartość wykazanych w budżecie 
dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca i liczbę projektów skie-
rowanych do realizacji. 

-Bobrowniki znalazły się na 22 miejscu w kra-
ju pośród gmin wiejskich. Na Śląsku wyprze-
dziły nas Wilkowice, Olsztyn i Bojszowy. Po-
kazuje to, że prezentujemy równą, wysoką po-
zycję w obu zestawieniach. Wkraczamy powoli 
w kolejny rok budżetowy. Przygotowujemy się 
do nowych przedsięwzięć. Kilka zadań inwe-
stycyjnych będziemy kontynuować. Staramy 
się unowocześniać także formułę zarządzania 
gminą i jednostkami budżetowymi i jedynym 
celem jaki temu przyświeca jest poprawa jako-
ści życia naszych mieszkańców – podsumowu-
je Wójt Arkadiusz Ziemba.

Warto pamiętać, że samo pojawienie się w kla-
syfikacji świadczy o wysokim poziomie zarzą-
dzania i finansów samorządu. Gazeta druku-
je tylko pierwszą setkę, ale oceniany jest cały 
kraj. Kapituła ocenia nie tylko rok poprzedni, 
ale bierze pod uwagę także wskaźniki długoter-
minowe oraz perspektywę kilku wcześniejszych 
lat. Część pytań zadawanych samorządom od-
nosi się do 3 lat poprzedzających badany rok. 
Pierwszy raz w czołówce rankingu Bobrowni-
ki pojawiły się w 2014 roku. W 2015 r. gmina 
uplasowała się na 33 miejscu, była też 27. inno-
wacyjną gminą wiejską w kraju. Rok później, 
w 2016 roku zajęła miejsce 48, a wśród gmin in-
nowacyjnych - 52. 
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gmina bObrOwniki 
w cZOłówce kraju

Obecnie w woj. śląskim działa ok. 950 jednostek OSP. 
Prawie jedna trzecia jest włączona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego (np. w powiecie będzińskim 
na 42 OSP w KSRG działa 20, a w powiecie tarnogórskim 
z 33 jednostek w systemie działają aż 23). Strażacy współ-
pracując z innymi służbami ratowniczymi biorą udział nie 
tylko w gaszeniu pożarów, ratowaniu ofiar wypadkach dro-
gowych, ale i podejmują wiele innych interwencji. OSP 
zrzeszają prawie 70 tys. osób, w tym ok. 7 tys. to członko-
wie drużyn młodzieżowych. 

-Strażaków-ochotników przybywa, co jest dowodem 
tego, że wartości i zasady, którym hołduje ruch ochot-
niczy są atrakcyjne dla wielu osób. Istotne jest, że wie-
le jednostek może poszczycić się stuletnią historią. Mu-
simy pamiętać, że strażacy-ochotnicy odgrywali wielką 
rolę w umacnianiu państwowości polskiej w okresie II 
RP, szerząc idee patriotyczne. Dlatego będą aktywnie włą-
czać się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości 
przez Polskę - tłumaczy Druh Stanisław Paks Sekretarz 
Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Katowi-

cach na kadencję 2017-22, Członek zarządu Oddziału Po-
wiatowego w Będzinie, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Mierzęcicach 

Do jednych z najstarszych w regionie należą jednostki 
w Niezdarze i Tąpkowicach (powstały w 1911 r.), w gmi-
nie Ożarowice; w Dobieszowicach (rok powstania 1906) 
i Bobrownikach (powstała w 1911 r.) w gm. Bobrowniki; 
w Nowej Wsi (powstała w 1917 r.), Przeczycach (1918 r.), 
Mierzęcicach (1918 r.) w gm. Mierzęcice, czy w Siewierzu 
(powstała w 1911 r.).

-Ochotniczy ruch pożarniczy w woj. śląskim ma bardzo 
długą tradycję. Jednym z ważniejszych obszarów działal-
ności jest więc podejmowanie inicjatyw eksponujących do-
robek historyczny. W 2013 i 2016 r. odbyły się Wojewódzkie 
Przeglądy Kronik OSP, w których wyróżniono np. kronikę 
OSP Tąpkowice prowadzoną przez druha Czesława Zgajew-
skiego. Dumą jednostek są sztandary, w ciągu minionych 
5 lat nadano je 60 kolejnym jednostkom w regionie - doda-
je Druh Stanisław Paks.
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strażacy PrOmują PatriOtyZm
W czasie ostatniej w tym roku 

sesji Rady Miejskiej w Dąbro-
wie Górniczej radni zdecydo-
wali o tym, że woda w mieście 
w 2018 r. będzie tańsza. Propo-
zycję  poprawki przegłosowano 
12 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się i 10 prze-
ciw. Dopłaty w takiej wysoko-
ści poparli: Piotr Bobrowski, 
Edward Bober, Piotr Chałuda, 
Grzegorz Jaszczura, Zbigniew 
Piątek, Jerzy Reszke, Mate-
usz Stępień, Renata Solipiw-
ko, Piotr Ślusarczyk, Szymon 
Widera, Kazimierz Woźniczka, 
Katarzyna Zagajska.

-Miasto, co roku dopłaca 
mieszkańcom, do opłat za po-
bór wody i odprowadzenie ście-

ków. Teraz wysokość dopłaty 
wzrosła o ok. 20 proc., co skut-
kuje tym, że w 2018 roku dąbro-
wianie zamiast 17,98 zł brutto 
za 1 metr sześcienny wody i 1 
metr sześcienny odprowadzo-
nych ścieków, zapłacą 13,11 zł, 
a więc taniej - tłumaczy Radny 
Kazimierz Woźniczka.

W czasie sesji prezydent Dą-
browy Górn. Zbigniew Podra-
za apelował o wstrzymanie się 
z decyzjami, co do dopłat. Miało 
to mieć związek z wprowadze-
niem nowego prawa wodnego 
w kraju. Nowa regulacja praw-
na będzie miała bowiem wpływ 
na taryfy za wodę i ścieki w pol-
skich miastach. 
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tańsZa wOda 
w dąbrOwie górnicZej


