
Podczas XXI Walnego Zebra-
nia przedstawiono i zatwier-
dzono sprawozdania Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Rady za 
2017 r., udzielono absolutorium 
Zarządowi, odwołano członka 
Rady, przyjęto zmiany w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju i in-
nych dokumentach związa-
nych z procedurami i nabora-
mi wniosków. Ostatnim punk-
tem zebrania, które odbyło się 
21 czerwca br. były wybory do 
Zarządu LGD, Komisji Rewizyj-
nej i powołanie członka Rady 
LGD. Pan Jerzy Jóźwik, po 12 
latach pełnienia funkcji Prze-
wodniczącego Lokalnej Grupy 
Działania „Brynica to nie gra-
nica” postanowił nie kandy-
dować w wyborach do Zarzą-
du. Wśród osób rekomendowa-
nych nie znalazł się kandydat 
na Przewodniczącego nowego 
Zarządu, dlatego wybory prze-

łożono na kolejne Walne Zebra-
nie Członków. 4 lipca, podczas 
kolejnego Zebrania, powołano 
członka Rady LGD, wybrano 
Komisję Rewizyjną i Zarząd, 
które będą sprawowały swo-
ją kadencję do 2021 r. Funkcję 
Przewodniczącego LGD powie-
rzono Panu Januszowi Majcza-
kowi, rekomendowanemu przez 
gminę Bobrowniki.

Od początku 2018 r. Lokalna 
Grupa Działania ogłosiła 8 na-
borów wniosków o przyzna-
nie pomocy w zakresie: roz-
woju infrastruktury cyfrowej, 
wyrównania szans edukacyj-
nych i zawodowych (2 nabory), 
podniesienia wiedzy o ochro-
nie środowiska, imprez kultu-
ralno-rozrywkowych, poprawy 
bezpieczeństwa w przestrze-
ni publicznej (2 nabory) oraz 
budowy i remontów obiektów 
kulturalnych oraz związanych 

z zachowaniem dziedzictwa lo-
kalnego. Łącznie wpłynęło 10  
wniosków. 

- W 2018 r. zaplanowano jesz-
cze ogłoszenie naborów wnio-
sków w następujących zakre-
sach: tworzenie i rozwój przed-
siębiorstw oraz inkubatorów 
produktu lokalnego, budowa 
i remonty obiektów użyteczno-
ści publicznej i sportowo-rekre-
acyjnych oraz imprezy kultu-
ralno-rozrywkowe – mówi Sta-
nisław Paks, Przewodniczący 
Rady LGD.

We wrześniu LGD „Brynica to 
nie granica” wraz z partnerem 
Stowarzyszeniem LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska” zakoń-
czyła realizację  projektu współ-
pracy pn. „Stwórzmy Razem 
Markę Lokalną”, który był re-
alizowany od lutego 2018 r.

Lokalna Grupa Działania 
w I połowie października bę-

dzie przeprowadzać spotka-
nia informacyjne dla miesz-
kańców gminy: Bobrowniki, 
Mierzęcice, Ożarowice, Psa-
ry, Siewierz, Świerklaniec 
i Woźniki. 

-Celem spotkań jest przeka-
zanie informacji na temat sta-
nu realizacji założeń Lokal-
nej Strategii Rozwoju, czy-
li informacji o osiąganych 
wskaźnikach oraz zdiagno-
zowanych i zgłaszanych pro-
blemach związanych z reali-
zacją przyjętych procedur. 
Pracownicy biura przekażą 
także informacje o planowa-
nych na najbliższy okres na-
borach wniosków – mówi Ja-
nusz Majczak, Przewodniczą-
cy Zarządu LGD. 

Więcej informacji o LGD moż-
na znaleźć na stronie www.lgd-
brynica.pl

(mk)

Z dZiałalności lGd
Odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

Zakończył się gruntowny remont i termomodernizacja remi-
zy OSP w Górze Siewierskiej, w gminie Psary. Ta warta prawie 
2,25 mln zł inwestycja została wsparta dotacjami sięgającymi 
1,5 mln zł.

W Górze Siewierskiej powstało nowoczesne miejsce, w którym 
będą m.in. organizowane spotkania integrujące mieszkańców. W 
budynku znajduje się sala widowiskowa ze sceną i oświetloną an-
tresolą, której ścianę zdobi fototapeta przedstawiająca panoramę 
gminy. Ponadto przebudowano kuchnię z zapleczem socjalnym, 
magazynem oraz pomieszczeniem przygotowalni i zmywalni. Roz-
budowano również zaplecze sanitarne i pomieszczenie klubowe 
dla młodzieży, które jest połączone z salą komputerową.

W remizie wymieniono wszystkie instalacje, drzwi i okna oraz 
zamontowano klimatyzację. Do ogrzewania użyto kotła gazo-
wego i odnawialnych źródeł energii w postaci pompy ciepła. Bu-
dynek zmienił się również na zewnątrz. Przeprowadzona termo-
modernizacja zabezpieczy przede wszystkim remizę przed utra-
tą ciepła i zmniejszy zużycie energii potrzebnej do jej ogrzania 
czy wychłodzenia.

(mk)

odnowiona 
remiZa w GórZe 
SiewierSkiej

-Co będzie dla Pana najważ-
niejsze w realizacji nowych 
obowiązków?

-Celem działania Lokalnej 
Grupy Działania „Brynica to 
nie granica” jest poprawa ja-
kości życia na obszarach wiej-
skich ze szczególnym uwzględ-
nieniem: zasobów historyczno-
kulturowych, zastosowania no-
wych technologii oraz popula-
ryzacji produktów lokalnych. 
LGD „Brynica to nie granica” 
realizuje swoje cele statutowe 
przede wszystkim poprzez: re-
alizację i wspieranie działań 
na rzecz wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Dalej po-
przez działalność wspomagają-
cą rozwój wspólnot i społeczno-

ści lokalnych; promocję obsza-
rów wiejskich i mobilizowanie 
ludności do wzięcia aktywnego 
udziału w procesie rozwoju ob-
szarów wiejskich; upowszech-
nianie i wymianę informacji 
o inicjatywach związanych 
z aktywizacją ludności na ob-
szarach wiejskich oraz prowa-
dzenie innych działań przewi-
dzianych dla LGD w przepisach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wymiernym skut-
kiem naszej pracy, Zarządu, 
Rady oraz Biura, są wskaźni-
ki rzeczowe i finansowe. Teraz 
w nowej perspektywie finanso-

wej Lokalna Grupa Działania 
kontynuuje działania pierw-
szej LSR, nową Lokalną Strate-
gię Rozwoju będzie realizowała 
do końca 2023 r. Na pewno pod-
stawową bolączką będzie zabie-
ganie o uproszczenie procedur, 
które są obecnie skomplikowa-
ne. Trudność polega też na tym, 
że jeszcze nie wiemy jak w ko-
lejnym okresie programowa-
nia będą dokładnie wyglądać 
kryteria realizacji niektórych 
projektów, np. czy będą to wy-
łącznie pożyczki, czy również 
dotacje.

Dokończenie na str. 4

naSZe StowarZySZenie tworZą 
podmioty kreatywne i dynamicZne

Rozmowa z Januszem Majczakiem, nowym Przewodniczącym Zarządu LGD „Brynica to nie granica” 
z siedzibą w Pyrzowicach
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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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Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego 
Siewierz Jeziorna, będące członkiem Lokal-
nej Grupy Działania „Brynica to nie grani-
ca” działające na rzecz mieszkańców dzielni-
cy Siewierz Jeziorna wraz z Panem Krzysz-
tofem Kajdas prowadzącym Sklep ABC zgło-
siło inicjatywę w konkursie herosiprzedsię-
biorczości.pl

Celem inicjatywy jest stworzenie miejsca 
spotkań dorosłych o rożnych potrzebach ak-
tywności fizycznej, nie wymagających du-
żej sprawności. Miejsce to będzie położo-
ne  w parku przy ul. Dzikiej Wiśni i Jezior-
nej w Siewierzu i będzie służyło wszystkim 
mieszkańcom.

Inicjatywa „herosi przedsiębiorczości” za-
kłada realizację 100 lokalnych inicjatyw na 
100-lecie Odzyskania Niepodległości. Na osta-
teczny wybór do realizacji inicjatyw mamy 
wpływ, My wszyscy poprzez głosowanie Inter-
netowe na stornie 

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/pro-
ject/aktywny-relaks-w-parku-przy-ul-dzikiej-
wisni/

Każdy, z jednego IP, może głosować raz dzien-
nie, a głosy z paragonem powyżej 15 zł ze sklepu 
„abc” w Przeczycach przy ul. 21 stycznia liczo-

ne są 10-krotnie. Zachęcamy więc do głosowa-
nia na inicjatywę z naszego terenu codziennie 
do 14 października.

(mk)

HeroSi prZedSiębiorcZości

Widząc duże zapotrzebo-
wanie na miejsca szczegól-
nie dla przedszkolaków, Gmi-
na Świerklaniec w tym roku 
rozpoczęła szereg inwestycji 
związanych z poprawą warun-
ków do nauki.

Trwa drugi etap termomoder-
nizacji budynku byłego gimna-
zjum w Świerklańcu przy ul. 
Źródlanej, obecnie to budynek 
szkoły podstawowej, (na foto-
grafii). W trakcie wakacji ukoń-
czony został pierwszy etap, czy-
li między innymi wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej, do-
cieplenie ścian, ścian piwnic, 
cokołu, stropodachów i remont 
wejścia głównego. II etap obej-
muje wymianę źródła ciepła na 
nowoczesną instalację gazową 

(do tej pory budynek ogrzewa-
ny jest węglem).

Zakończono rozbudowę Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Orzechu. Została zrealizowa-
na ze środków własnych gmi-
ny. Inwestycja watra niemal 2,7 
mln zł zawiera między innymi 
powiększenie oraz przebudowę 
części przedszkolnej na parte-
rze budynku oraz części szkol-
nej o dodatkowe sale lekcyjne. 
Przebudowana jest klatka scho-
dowa i zaadaptowane pomiesz-
czenie na szatnie. Powiększone 
oraz przebudowane zostało tak-
że zaplecze kuchenne. Zmoder-
nizowane zostały sanitariaty, 
a wejście zostało dostosowa-
ne do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Zakończyła się także inwesty-
cja przebudowy i rozbudowy 
budynku Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza zlokalizowa-
nego przy ul. Młyńskiej 7.

Przebudowa umożliwiła po-
wstanie w tym miejscu oddzia-
łów przedszkolnych. Zakres 
prac objął między innymi dobu-
dowę nowej, zewnętrznej klat-
ki schodowej i likwidację istnie-
jącej wewnętrznej klatki, wy-
mianę stolarki drzwiowej oraz 
przebudowę istniejących toalet. 
Na zewnątrz budynku powsta-
ły także nowe chodniki z kost-
ki betonowej oraz podjazd dla 
osób niepełnosprawnych.

Na budowę przedszkola w No-
wym Chechle od dawna czeka-
ją uczniowie. Tym razem uda-
ło się pozyskać unijne dofinan-
sowanie w wysokości niemal 
4 mln zł (65 proc. całkowitej 
kwoty inwestycji). Przedszko-
le będzie przeznaczone dla ok. 
100 dzieci. Inwestycja obejmie 
częściową przebudowę oraz roz-
budowę istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej im. Królo-
wej Jadwigi w kierunku połu-
dniowym o cześć przeznaczoną 
właśnie dla przedszkolaków. 
Powstanie także plac zabaw 
i nowe miejsca postojowe.

(mk)

Gmina świerklaniec inweStuje 
w baZę edukacyjną Uczestnicy warsztatów dzien-

nikarskich Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Mierzęcicach 
oraz zwycięzcy I Powiatowe-
go Konkursu Dziennikarskie-
go „Współczesny patriotyzm” 
(którego organizatorem był 
GOK) odwiedzili 18 września 
br. drukarnię „Polska Press”, 
wydawcy m.in. „Dziennika Za-
chodniego” w Sosnowcu-Milo-
wicach.

Przyszli reporterzy to ucznio-
wie SP nr 1 w Mierzęcicach z 
oddziałami gimnazjalnymi, SP 
nr 2 w Mierzęcicach; SP w Prze-
czycach, ZSP w Nowej Wsi, LO 
im. Kopernika w Będzinie oraz 
Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie. 
Dzieci i młodzież z wielkim za-
interesowaniem obejrzały dru-
karnię. To najnowocześniej-
szy obiekt tego typu w Polsce 
i drugi pod względem zaawan-

sowania technicznego w Euro-
pie. Jego sercem jest maszyna 
drukarska COLORMAN 4-1 fir-
my MAN Roland, która druku-
je ponad 90 tys. gazet na godzi-
nę. Podobne możliwości dru-
ku mają na świecie urządze-
nia w Nowym Jorku w USA 

i w Abu Dhabi w Emiratach 
Arabskich. 

O historii i współczesności dru-
ku opowiedzieli: Stanisław To-
mal, szef produkcji sosnowiec-
kiej drukarni oraz pracownik 
drukarni Michał Majchrzak.

(mk)

drukarnia dZ od kucHni

Strażacy Ochotniczych Straży 
Pożarnych działających na te-
renie Gminy Mierzęcice otrzy-
mali nowy sprzęt ratowniczy. 
Aktu przekazania sprzętu i wy-
posażenia w formie darowizny 
dokonał Wójt Gminy Mierzęci-
ce Grzegorz Podlejski.

W uroczystym przekazaniu 
sprzętu uczestniczyły dele-
gacje druhów strażaków ze 
wszystkich jednostek z terenu 
Gminy Mierzęcice, druh Sta-
nisław Paks, Sekretarz Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej 
na kadencję 2017-22, Członek 
Zarządu Oddziału Powiatowe-
go w Będzinie, Prezes Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Mierzę-
cicach, a także st. bryg. Adam 
Wilk Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Będzinie.

W marcu br. Ministerstwo 
Sprawiedliwości ogłosiło kon-
kurs w zakresie nabycia wypo-
sażenia urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielania po-
mocy poszkodowanym. Gmi-
na Mierzęcice przystąpiła do 
konkursu i uzyskała dofinan-
sowanie w kwocie prawie 190 
tys. zł. Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski przy kontr-
asygnacie Skarbnika Gminy 
Agnieszki Frączek podpisali 
w Komendzie Wojewódzkiej 
PSP w Katowicach umowę o do-
finansowanie na zakup sprzętu 
dla wszystkich jednostek z te-
renu gminy, OSP Boguchwa-

łowice, OSP Mierzęcice, OSP 
Mierzęcice II, OSP Przeczyce, 
OSP Nowa Wieś, OSP Sadowie 
oraz OSP Toporowice. Zakupio-
ne zostały defibrylatory i torby 
ratownictwa medycznego R-1, 
parawany, łomy wielofunkcyj-
ne, urządzenia typu hooligan 
dielektryczny, bosaki dielek-
tryczne, agregaty prądotwór-
cze, akumulatorowe zestawy 
oświetleniowe, pałki do kiero-
wania ruchem, resQrench, la-
tarki kątowe, reflektory, prze-
cinarki tarczowe, aparaty po-
wietrzne ODO, prądownice 
wodno – pianowe, prądownice  
wysokociśnieniowe, prądowni-
ce do piany ciężkiej, kolumny 
rozpierające, taśmy zabezpie-
czające ostre krawędzie oraz 
folie do zabezpieczania, a tak-
że znaki drogowe oznaczające 
miejsce zdarzenia.

- OSP w woj. śląskim zrze-
szają prawie 70 tys. osób 
i chętnych do pracy w stra-
żach przybywa. Idee ruchu są 
atrakcyjne wśród ludzi mło-
dych, co oznacza że ratowanie 
życia, zdrowia i mienia ludzi 
jest dla nich ważne. A trze-
ba pamiętać że spośród mło-
dzieży właśnie - rekrutowa-
ne są potem osoby do jed-
nostek operacyjno-technicz-
nych czy też oddziałów bojo-
wych. Ochotnicy biorą udział 
w licznych akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, udzielają 
pomocy ofiarom wypadków 
drogowych czy uczestnicząc 
w przeciwdziałaniu skutkom 
klęsk żywiołowych. Strażacy 
aktywnie włączają się w życie 
społeczności - podkreśla druh 
Stanisław Paks.

(mk)

pomoc dla druHów

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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Po powrocie z wakacji na dzieci z Przedszkola w Sarnowie cze-
kała wielka niespodzianka - nowy plac zabaw oraz altana i plac 
wygrodzony pergolą, które pozwolą prowadzić zajęcia na świe-
żym powietrzu. To z pewnością wzbogaci ofertę edukacyjną pla-
cówki.

W sierpniu zakończono zagospodarowanie przestrzeni przy 
przedszkolu w Sarnowie w gm. Psary. Dzięki tej inwestycji ma-
luchy od nowego roku szkolnego mogą korzystać z nowego pla-
cu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, która pokryta jest sztuczną 
trawą. Przy przedszkolu stanęły również zasilana elektrycznie 
drewniana altana ze sceną i zapleczem gospodarczym oraz plac 
wygrodzony drewnianą pergolą, na którym będą prowadzone za-
jęcia w ramach programu „Szkoła letnia”. Warto przypomnieć, 
że ta „zielona klasa” to pomysł studentów z Wydziału Architek-
tury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z którymi psarski samo-
rząd nawiązał współpracę w 2011 r. Dodatkowo na placu przed-
szkolnym pojawiły się nowe chodniki i oświetlenie. Koszt prac 
wyniósł 405 121,75 zł.

Warto wspomnieć, że w lipcu podpisano umowę na budowę 
oświetlenia przy chodniku, który przebiega wzdłuż budynku 
przedszkola i łączy ul. Szkolną z ul. Wiejską w rejonie skrzyżo-
wania z DK 86.

(mk)

odmieniony teren 
wokół prZedSZkola 
w Sarnowie

W tym roku minęła 75 rocznica likwidacji getta w Dąbrowie Górniczej. Pomysłodawcą uczcze-
nia tego wydarzenia był Arkadiusz Rybak, Prezes TPDG. Spotkanie zostało przygotowane przez 
Zbigniewa Bujnowskiego i Jana Kozaka członków Komisji Ochrony Miejsc Pamięci, która działa 
przy Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 
w Polsce z przewodniczącą Anną Katz-Wojciechowską na czele. Prezydenta Dąbrowy Górniczej 
reprezentował Wojciech Czyżewski. Członkowie TPDG oraz goście zebrali się przy pomniku upa-
miętniającym dąbrowski cmentarz żydowski przy ul. Ludowej. 

-W 1941 r. w wyniku przesiedleń w Dąbrowie mieszkało prawie 10 tys. Żydów. W ten sposób dą-
browskie getto zaczęło pełnić funkcję getta przejściowego w drodze do komór gazowych niemiec-
kiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Z Dąbrowy w 1943 r. zostali przeniesie-
ni do getta w Środuli, obecnie dzielnicy Sosnowca. A jesienią zostali wywiezieni do Auschwitz-
Birkenau) - mówił Arkadiusz Rybak.

Zebrani podczas uroczystości zapoznali się ze słuchowiskiem pt. „Opowieści nieobecnych”, do-
tyczącym historii cmentarza. Po tym wszyscy przejechali w rejon ul. Chopina 32, gdzie do 1981 r. 
zlokalizowany był budynek dawnej synagogi. Następnie zgromadzeni udali się do Strzemieszyc 
Wielkich, gdzie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą getto strzemieszyckie.

(mk)

ucZcili pamięć pomordowanycH

Zbliża się kolejny sezon grzewczy i pro-
blem smogu. Co można zrobić, by  w re-
gionie lepiej wykorzystać OZE? 

O problemie smogu musimy mówić jak 
najwięcej. Niestety smog to efekt tzw. 
ubóstwa energetycznego mieszkańców. 
Pali się śmieciami, opałem kiepskiej ja-
kości, w starych piecach kopciuchach. 
Efekt? To właśnie fatalny stan powie-
trza jesienią i zimą. Rząd chce przezna-
czyć aż 103 mld zł na walkę ze smogiem, 
oferując dofinansowanie dla gmin, in-
stytucji, firm, osób prywatnych. Np. 
korzystne dofinansowanie do zakupu 

nowoczesnych kotłów grzewczych moż-
na uzyskać poprzez dotacje ze źródeł ze-
wnętrznych, z NFOŚiGW w Warszawie, 
czy WFOŚiGW w Katowicach. Potrzeb-
na jest tylko dobra współpraca rządu 
i samorządu, władz gminy. Podam przy-
kład mojego rodzinnego Sławkowa, gdy-
by wprowadzić system ulg dla mieszkań-
ców inwestujących w energooszczędność 
w budynkach i lepiej wykorzystać źródła 
odnawialne wydatki z budżetu gminy by-
łyby niższe. I udałoby się powstrzymać 
zjawisko tzw. niskiej emisji.

Współcześnie podstawą rozwoju go-
spodarczego jest dobry, ekologiczny 
transport. Co należy zrobić, by poten-
cjał naszego regionu został właściwie 
wykorzystany?

Potrzebne będą nowe centra logistyczne 
z dobrą bazą infrastrukturalną, co w pro-
sty sposób przekłada się na nowe miej-
sca pracy dla wielu regionów Polski. Mó-
wimy o przyszłości w perspektywie 10-15 
lat, ale ona zaczyna się już teraz. Doty-
czy to również obszaru Śląska i Zagłębia 
w tym miasta Sławkowa. Główne trakty 
na terenie Polski powinny przypominać 
stojącego człowieka, rozłożone ręce sym-
bolizowałyby połączenie Wschód Zachód, 
sylwetka od czubka głowy do stóp - Pół-
noc Południe). Rząd chce zainwestować 
w użeglownienie Odry i Wisły (nowe dro-
gi wodne to: E-30 Olza-Odra-Bałtyk; tra-
sa Dunaj-Odra-Łaba, E-40 Dniepr Wisła; 
wreszcie Kanał Śląski Oświęcim - Kuźnia 
Raciborska). Nowe trasy wodne obejmu-
ją nasz region! Na użeglownienie Odry 
i Wisły ma zostać przeznaczonych 60 mld 
zł. Transport wodny jest ekologiczny, 

funkcjonalny. Kolejny transport przy-
szłości to połączenia kolejowe, przy wy-
korzystaniu już istniejącego szerokiego 
toru, który obecnie biegnąc ze Wschodu 
- kończy się w Sławkowie. To „żyła zło-
ta”. Na razie brak stąd jednak szybkich 
nowoczesnych połączeń - nawet drogo-
wych, choćby z autostradą A1, czy DK94, 
co jest oczywistym zaniedbaniem i zamy-
ka plany rozwoju miasta Sławkowa. Je-
śli szeroki tor zostałby przedłużony do 
Gorzyczek (63 km), tam towary bezpo-
średnio mogłyby zostać przeładowane na 
barki w nowym Centrum Logistycznym. 
W naszym regionie docelowo powstanie 
kilka takich „suchych” i „mokrych” por-
tów, połączonych także z rozbudowywa-
nym Cargo na lotnisku - w Katowicach-
Pyrzowicach. Zyskają na tym wszyscy, 
to oczywiste. Jesteśmy obszarem uprze-
mysłowionym o wielkim potencjale, ale 
potrzeba racjonalnego planu działania, 
by to wykorzystać. 

Myśli Pan o stworzeniu tzw. „Smart 
city”?

Położenie Polski i naszego regionu może 
przełożyć się na sukces. Nie możemy jed-
nak zapomnieć o ekologii. Wpisuje się 
w to idea „Smart City”, inteligentnych 
i przyjaznych środowisku miast przy-
szłości opartych, m.in. na nowoczesnym 
transporcie pojazdów elektrycznych. Jest 
to tylko jedno z rozwiązań w szerokim 
aspekcie możliwości technicznych, któ-
re może służyć jedynie rozwojowi nasze-
go regionu, ale potrzeba mądrego spoj-
rzenia w przyszłość i odpowiedzialnego 
gospodarza.

(mk)

prZySZłość ZacZyna 
Się już teraZ!

Rozmowa z dr. inż. Januszem Flaszą, pracownikiem naukowym Politechniki Częstochowskiej; ekspertem 
think-tanku programu „Polska3.0” związanego m.in. z powstaniem „Nowego Jedwabnego Szlaku” - 
i Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz NFOŚiGW w Warszawie (w zakresie elektromobilności 
i Odnawialnych Źródeł Energii)

Od 12 do 31 października br. w Muzeum Miejskim „Sztygarka” 
w Dąbrowie Górniczej można będzie oglądać wystawę „Błękitny 
generał” poświęconą osobie generała Józefa Hallera, który położył 
wielkie zasługi w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości. 

-Jest on patronem dąbrowskiego parku, a bywał w naszym mie-
ście w latach 30. XX wieku, goszcząc w Związku Hallerczyków. 
Na wystawie zaprezentowane będą oryginalne pamiątki związa-
ne z generałem ze zbiorów prywatnych Adama Woźniczki - mówi 
Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” 
w Dąbrowie Górniczej.

(mk)

błękitny Generał

Zdjęcie: Mariusz Burczyk
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Okres wakacyjny był czasem wytężonej pracy mierzęcickiego sa-
morządu, podczas którego wykonano wiele inwestycji związanych 
z udoskonaleniem infrastruktury placówek oświatowych.

Do najważniejszych należą: remont Przedszkola Publicznego 
„Radosny Zakątek” w Mierzęcicach, termomodernizacja budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach oraz montaż paneli 
fotowoltaicznych na budynkach oświatowych.

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców i zapewnić dzieciom bez-
pieczeństwo żywienia Gmina Mierzęcice pozyskała dofinansowa-
nie w kwocie 328.137 zł w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na remont kuchni w przed-
szkolu oraz zakup wyposażenia  odpowiadającego obecnym stan-
dardom (zdjęcia nr 1 i 2). 

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego wykonano prace termo-
modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzę-
cicach. Koszt tej inwestycji to ponad 420 tys. zł. (Zdjęcie nr 3).

W czasie wakacji zakończono również prace związane z mon-
tażem paneli fotowoltaicznych na budynkach pięciu placówek 
oświatowych w ramach projektu pn. „Montaż odnawialnych źró-
deł energii na terenie Gminy Mierzęcice”. Łącznie na tych bu-
dynkach zainstalowano 266 paneli fotowoltaicznych o mocy 67,9 
kWp. (Zdjęcia nr 4, 5 i 6).

Koszt montażu tych instalacji to ponad 350 tys. zł. Dofinanso-
wanie pochodzi z dwóch źródeł - Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko - Zagłębiow-
skiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz 
Solidarności”. 

Projekt przyniesie korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekono-
miczne, w postaci obniżenia rachunków za energię.

(mk)

inweStycje oświatowe 
w Gminie mierZęcice

Gmina Bobrowniki otrzymała certyfikat Gminy Przyjaznej 
Rowerzystom, który przyznawany jest przez Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajoznawcze. VII edycja tego ogólnopolskie-
go konkursu wyłoniła najbardziej przyjazne dla cyklistów gmi-
ny. W kategorii gmin do 20.000 mieszkańców Bobrowniki są je-
dyną Gminą z województwa śląskiego!

Jest to niesamowite wyróżnienie, ponieważ od 2013 r. Gmi-
na buduje od zera infrastrukturę rowerową. Warto przypo-
mnieć, że  w tamtym okresie nie było w gminie Bobrowniki 
ani jednej ścieżki dla cyklistów. Obecnie jest 9,2 km, a w naj-
bliższym czasie,  w ramach powstającego Centrum Przesiad-
kowego w Sączowie (wzdłuż ul. Leśnej, Ogrodowej i Przełaj-
ki) przybędzie ich 3,18 km.

Przez gminę Bobrowniki przebiega także 37,9 km szlaków ro-
werowych; Szlak Tysiąclecia – 5,2 km, Szlak Historii Górnictwa 
Górnośląskiego – 3 km, Szlak Świerklaniecki – 8,4 km, Szlak św. 
Jakuba - 7,3 km, Szlak Obszaru Warownego „Śląsk” - 5 km oraz 
szlaki w rogoźnickim parku (8 km).

Gmina zachęca cyklistów do korzystania z infrastruktury.  
Ścieżki zlokalizowane są przy ul. Podmiedze w Rogoźniku jak 
i w tamtejszym parku, przy ul. 1-go Maja z Drogą do Szybu oraz 
M. Dąbrowskiej w Bobrownikach. Nie można pominąć ścieżek  
związanych z Centrum Przesiadkowym w Dobieszowicach – łącz-
nie ponad pięciokilometrowa nitka biegnie wzdłuż ul. Mickie-
wicza w Dobieszowicach oraz ul. Kościuszki w Rogoźniku.

(mk)

Gmina bobrowniki Z certyfikatem 
Gminy prZyjaZnej rowerZyStom

Informacja z ostatniej chwili! 

-Czy podmioty tworzące LGD potrafią korzystać ze środków 
zewnętrznych?

-W dotychczasowej działalności pokazały, że potrafią to robić, za-
równo gminy (obecnie LGD tworzą: Mierzęcice, Ożarowice, Woźni-
ki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec), jak i inne podmio-
ty. Dowód? Jeśli chodzi o gminy to liczne nagrody i wyróżnienia dla 
najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów w regionie 
i kraju. Przesądza o tym dynamika rozwoju, kreatywność, i to, że do-
brze diagnozują potrzeby społeczne, to przekłada się też na jakość 
i kierunki działania całej Lokalnej Grupy Działania. Zresztą niema-
ła w tym zasługa poprzedniego Zarządu Grupy z Panem Przewod-
niczącym Jerzym Jóźwikiem na czele, oraz Rady i jej wieloletniego 
Przewodniczącego Pana Stanisława Paksa. Chcę kontynuować do-
tychczasowe działania Zarządu LGD, i wnieść do wspólnych dzia-
łań coś od siebie.

-Czy doświadczenie samorządowe, które Pan posiada będzie 
przydatne?

-Jestem prawnikiem, ukończyłem Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikację sędziowską. Ni-
gdy nie pracowałem jednak w sądzie. Od początku mojej pracy za-
wodowej, od 1990 roku, byłem związany z samorządem. Byłem rad-
nym gminnym, w latach 1990 - 2002 pełniłem funkcję Burmistrza 
Siewierza, z którego pochodzę. Później pełniłem także funkcję Za-
stępcy Wójta Gminy Psary i obecnie - Sekretarza Gminy Bobrow-
niki, która zresztą desygnowała mnie do Zarządu LGD. Walne Ze-
branie Członków powierzyło mi funkcję Przewodniczącego Zarządu 
w lipcu br. na kolejne trzy lata. Jestem przekonany, że nasza współ-
praca będzie przebiegać pozytywnie. Za sukces dotychczasowych 
władz LGD należy uznać to, że Grupa nieustannie się rozrasta, że 
przybywa osób, które chcą z nią współpracować. W 2006 roku Grupę 
tworzyło 14 członków założycieli, natomiast na koniec 2016 r. LGD 
liczyła 64 członków, w tym 7 gmin - Bobrowniki, Mierzęcice, Oża-
rowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki (sektor publiczny), 
39 organizacji pozarządowych (sektor społeczny), 7 przedsiębior-
ców (sektor gospodarczy) i 11 mieszkańców. W wyniku rozszerze-
nia, obszar grupy objął 480 km kw. zamieszkiwany przez ponad 70 
tys. mieszkańców. Teraz przyjęliśmy  właśnie nowego członka do 
LGD - Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna. 
Już wcześniej nawiązana została współpraca z Lokalnymi Grupami 
Działania z kraju i z zagranicy. W 2008 r. nasze LGD współpracowa-
ło z „Przymierzem Jeziorsko” z Dobrej k. Łodzi oraz „Żywieckim 
Rajem” z Żywca, a także z niemiecką grupą leaderowską z rejonu 
Frankfurt Hahn. Nawiązaliśmy także bliską współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Ślą-
ska” z Koszęcina, z którym zrealizowaliśmy projekt współpracy pn. 
„Stwórzmy Razem Markę Lokalną”.

-Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Marcin Kołodziejczyk

naSZe StowarZySZenie 
tworZą podmioty 
kreatywne i dynamicZne

Dokończenie ze str. 1

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jest dobro-
wolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarob-
kowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zo-
stała powołana 12 czerwca 2006 r.

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (do 2015 r.) LGD re-
alizowała Lokalną Strategię Rozwoju, poprzez następujące dzia-
łania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projek-
tów współpracy oraz Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 
Wnioski w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” do-
tyczyły projektów kwalifikujących się do udzielania pomocy w ra-
mach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój 
wsi, Małe projekty.

W 2015 r. LGD zorganizowała działania, które miały na celu 
wskazanie głównych kierunków rozwoju obszarów wiejskich 
w nowej perspektywie 2014-2020. W wyniku konsultacji społecz-
nych oraz podsumowującego warsztatu strategicznego powstał 
dokument -Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 (LSR).

10 maja 2016 r. Lokalna Grupa Działania podpisała umowę o wa-
runkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność. 

(mk)

więcej o lGd
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