
Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Solidarności Górnośląsko - Zagłębiow-
skiej  Metropolii na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej budowy centrum przesiadkowe-
go pod nazwą „PARK-uję w Świerklańcu - Gminie 
z widokiem na Metropolię”. Koncepcję terenu przy 
parku można już zobaczyć na grafikach dostępnych 
m.in. na stronie www.swierklaniec.pl.

Inwestycja będzie obejmować czterostanowiskowy 
peron o lekkiej konstrukcji dla autobusów przegubo-
wych, wyposażony w dwie elektroniczne tablice LED, 
stanowiące element systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej. Obok znajdować się będzie stanowisko ła-
dowania samochodów elektrycznych oraz miejsce prze-
znaczone dla metropolitalnego roweru wraz z budka-
mi serwisowymi dla rowerów. Całość dopełniać będą 
elementy małej architektury (kosze na śmieci, ław-
ki, stojaki na rowery). Przewidywana jest geometria 
skrzyżowań i zjazdów oraz oświetlenie istniejących 
i projektowanych miejsc dla pieszych. W ramach in-
westycji powstanie także jak największa ilość miejsc 
postojowych.

- Koncepcja wygląda wspaniale, ale co ważne jest 
przyjazna środowisku. Mieszkańcy naszej gminy 
będą mogli przesiąść się tutaj z samochodu na inny, 
bardziej ekologiczny środek transportu. Jeśli wy-
biorą rower, to w bliskim sąsiedztwie jest nasz za-
bytkowy park, leżący przecież na szlaku sieci dróg 
rowerowych leżący przecież na szlaku sieci dróg 
rowerowych „Leśno Rajza”. Jeśli wybiorą autobus, 

to bez problemu dostaną się nim do innych miast 
i gmin w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, 
bo komunikacja miejska jest u nas na bardzo wy-
sokim poziomie – powiedział Wójt Gminy Świer-
klaniec Marek Cyl.

Realizacja koncepcji centrum przesiadkowego ma 
nastąpić w 2019 r. 

(mk)

Nowe CeNtrum Przesiadkowe 

20 listopada, w sączowskim 
Domu Kultury, odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy 
z udziałem Tomasza Bednarka, 
Prezesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. Umowę w imieniu gmin-
nych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych podpisywali 

prezesi oraz skarbnicy. W spo-
tkaniu uczestniczył także Wójt 
Gminy Bobrowniki Arkadiusz 
Ziemba i Komendant Gminne-
go Związku OSP, Rafał Kocot.

Dofinansowanie pozyskane 
w ramach naboru wniosków 
na powierzenie realizacji za-
dań zostanie przeznaczone na 
zakup wyposażenia dla jedno-

stek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu Gminy Bo-
browniki, OSP Bobrowniki, 
OSP Sączów, OSP Siemonia, 
OSP Twardowice.

-Zgodnie ze złożonymi wnio-
skami jednostki OSP nabędą 
wyposażenie i sprzęt ratow-
nictwa technicznego na łącz-
ną kwotę dotacji 47 500,00 zł 
z WFOŚiGW. Zdajemy sobie 
sprawę, że strażacy ochotnicy 
wzywani są nie tylko do poża-
rów, ale w dużej mierze też do 
wypadków drogowych i róż-
nych zdarzeń także związanych 
z żywiołami. Dlatego wiemy jak 
ten sprzęt jest potrzebny, bo 
wiemy, że to strażacy ochotnicy 
w pierwszej kolejności zazwy-
czaj pojawiają się wtedy kie-
dy te sytuacje kryzysowe są - 
komentuje Tomasz Bednarek, 
Prezes WFOŚiGW.

(mk)

Siewierz to miasto o bo-
gatej tradycji jarmarcz-
nej. W dzieje regionu wpi-
sane są liczne przykłady 
kontaktów handlowych, 
które kształtowały się na 
przestrzeni minionych lat 
za sprawą rzemieślników 
i wytwórców ludowych. 

Tegoroczny Jarmark 
Świąteczny odbędzie się 
w sobotę 22 grudnia na 
siewierskim Rynku. Jar-
mark będzie miał charak-
ter handlowy, ale poprzez 
prezentacje artystyczne, 
zajęcia warsztatowe po-
kazy oraz degustacje kuli-
narne będzie również przy-
bliżał gościom odwiedzają-
cym Siewierz, jego barw-
ną kulturę, smaki i piękną 
tradycję. 

Odwiedzający kramy 
będą mogli poznać trady-
cyjne smaki kuchni regio-
nalnej, a także zakupić wy-
jątkowe produkty spożyw-
cze oraz oryginalne ręko-
dzieło od wytwórców. 

Szczegółowe informacje 
zamieszczone są na: www.
siewierz.pl

(mk)

Jarmark 
Świąteczny

dotaCja dla jedNostek 
osP w Gm. BoBrowNiki

W imieniu Rady LGD „Brynica to nie granica” 
Wszystkim Mieszkańcom naszego regionu życzę, 
by zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz 

czas Nowego Roku - spędzone w gronie najbliższych 
przyniosły wiele radości, ciepła i optymizmu

Stanisław Paks, 
Przewodniczący Rady LGD „Brynica to nie granica”

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę 
Państwu, aby radość, szczęście i dostatek zagościły 

w Państwa domach. Niech ten piękny, rodzinny czas, 
w blasku świec i przy dźwiękach staropolskich kolęd, 

po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Państwa czasem 
wytchnienia i dobrych refleksji. Tradycyjnie życzę 

Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2019 roku. Oby nowy rok spełnił 

pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji 
osobistych planów. Dużo optymizmu i wiary w pogodne 

jutro, Wszystkiego Najlepszego!

Życzy 

Janusz Majczak 
Przewodniczący Lokalnej Grupy Działania 

„Brynica to nie granica”

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Ukazuje się na terenie 7 gmin: Bobrownik, Ożarowic, 
Mierzęcic, Psar, Siewierza, Świerklańca, Woźnik. 
i on-line: www.lgd-brynica.pl
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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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W tym roku przebudowano plac przy BiOK Tąpkowice, został 
powiększony parking oraz wydzielony teren rekreacyjny z ziele-
nią. Był to projekt „Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Operacja pn. „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stwo-
rzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kultural-
nej” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej miej-
scowości Tąpkowice poprzez poprawę jakości infrastruktury re-
kreacyjnej i kulturalnej, współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

(mk)

Gmina Mierzęcice otrzymała dofinansowanie na projekt zło-
żony w konkursie nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 z poddziała-
nia 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Sub-
regionu Centralnego, dotyczący budowy filii bibliotecznej w so-
łectwie Mierzęcice Osiedle.

Biblioteka powstanie przy Szkole Podstawowej nr 2 w sołec-
twie Mierzęcice Osiedle. Koszty tej inwestycji oszacowano na 
1 409 366,32 zł. Gmina wnioskowała o maksymalny poziom do-
finansowania wynoszący 1 299 717,63zł.  Było to możliwe dzięki 
opracowaniu wymaganego, obligatoryjnego w tym konkursie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice. Jesz-
cze w tym roku planuje się dokonać wyboru wykonawcy zada-
nia, tak aby wiosną mieszkańcy mogli w komfortowych warun-
kach korzystać z przygotowanej oferty kulturalnej.

(mk)

Gmina Woźniki otrzymała informację o wyborze do dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej projektu „Rewitalizacja 
terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki”. Przedmiotem 
projektu jest remont budynku po byłym PGR na potrzeby wy-
korzystania wolnych pomieszczeń do prowadzenia działalności 
społecznej, utworzenia punktu awaryjnego noclegu, oraz moder-
nizację części wspólnej wielorodzinnego budynku mieszkalne-
go. Projekt zakłada nadanie nowej funkcji publicznej przedmio-
towemu obiektowi oraz otoczeniu. Zmodernizowany i zaadapto-
wany na prowadzenie działalności społecznej obiekt pozwoli na 
prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji osób defary-
zowanych (będących w trudnej sytuacji na rynku pracy) w tym 
prowadzenie odpowiednich zajęć dla wskazanej grupy, w obiek-
cie i jego otoczeniu. Rewitalizacja przyległego terenu polegać bę-
dzie na zagospodarowaniu zdegradowanego terenu na potrzeby 
utworzenia przestrzeni publicznej, ciągu spacerowo parkowego 
wzdłuż potoku Łana łączącego dawne tereny PGR z resztą mia-
sta poprzez dostęp do funkcjonalnego pasażu pieszego miedzy 
Rynkiem a północną częścią Woźnik. Teren będzie oświetlony 
i monitorowany, wyposażony w zieloną siłownię, mały amfiteatr, 
ławki w tym jedną „ławkę wifi” z panelem słonecznym. Termin  
zakończenia realizacji projektu: październik 2020 r. 

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020: www.rpo.slaskie.pl

(mk) 

Powstanie filia 
biblioteki

nowa 
infrastruktura

rewitalizacja terenów PoPegeerowskich

-Rozmawiamy u progu nowego 2019 
roku. Co będzie najważniejsze dla miesz-
kańców obszaru działania LGD w no-
wym roku? 

-Zanim przejdę do planów na przyszły rok 
chciałbym podsumować mijający okres 
zwłaszcza, że koniec 2018 r., zgodnie z za-
wartą przez LGD umową ramową, jest ro-
kiem podsumowującym realizacje zadań 
zaplanowanych w Lokalnej Strategii Roz-
woju na lata 2016-2018.

W ramach ogłoszonych do tej pory, przez 
LGD, 19 naborów zostało złożonych 71 
wniosków. Do chwili obecnej 17 beneficjen-
tów zawarło umowy na łączną kwotę dofi-
nansowania przeszło 3 mln 900 tys. zł. 

Przeważająca większość ze złożonych 
wniosków, to projekty związane z reali-
zacją infrastruktury: rekreacyjnej, kultu-
ralnej czy też mającej na celu zachowanie 
dziedzictwa lokalnego. Także infrastruktu-
ry dla przyszłych i obecnych przedsiębior-
ców związanej z podejmowaną i rozwijaną 
działalnością gospodarczą.

Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi 
o nabory zaplanowane na 2019 i 2020 r. To 
głównie nabory związane z tzw. miękki-
mi projektami, czyli działania szkolenio-
wo-edukacyjne, kulturalne, wychowawcze 
i rozrywkowe oraz projekty grantowe w za-
kresie promocji walorów przyrodniczych 
i kulturalnych obszaru LGD, wsparcia ak-
tywności społeczności obszaru LGD, a tak-
że promocji lokalnych produktów i produ-
centów. Otwiera to większe możliwości 
ubiegania się o środki przez stowarzysze-

nia, czy grupy nieformalne. Zależy nam, 
by jak największa grupa podmiotów sko-
rzystała z pomocy, często barierą jest to, 
że wsparcie ma charakter refundacji i pod-
miotom brak środków, by się zaangażować. 
Warto to jednak zrobić! Podmioty ubiega-
jące się o dofinansowanie mogą liczyć na 
naszą pomoc, moją i pracowników Biura. 
Tu oczywiście także wielka rola gmin, by 
zadbały o wsparcie merytoryczne i finan-
sowe dla podmiotów chcących skorzystać 
z pomocy.

-Co budzi Państwa obawy, a które kwe-
stie mogą okazać się atutem?

-Realizujemy nasze cele poprzez osiągnię-
cia beneficjentów. Myślę, że najważniej-
sze będą stabilizacja i wytrwałość, które 
gwarantują rozwój obszaru Lokalnej Gru-
py Działania. Niestety w ciągu ostatnich 
dwóch lat doświadczyliśmy braku spój-
ności i jasności procedury i przepisów 
w związku z czym znacznie wydłużył się 
okres oceny projektów przez Urząd Mar-
szałkowski. Projekty oceniane są przez 
LGD do 2 miesięcy, a dochodzą do nas sy-
gnały, że wnioski przekazane do Urzędu 
Marszałkowskiego w końcówce marca do-
piero na dniach mogą doczekać się podpi-
sania umów. To bardzo długo. Dla przed-
siębiorcy, który walczy o klientów z no-
wym projektem taki czas może oznaczać, 
że ktoś go ubiegnie i jego staranie pójdzie 
na marne. 

-W jaki sposób posiadane przez Pana do-
świadczenie samorządowe i w pracy przy 
pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych bę-

dzie przydatne w wypełnianiu nowych 
obowiązków? 

-Z samorządem Gm. Mierzęcice byłem 
związany od 1993 r., gdy jeszcze środki 
unijne nie istniały, ale zdobyłem wówczas 
cenne doświadczenie w pracy w admini-
stracji. Dopiero przed 2004 r. pojawiły się 
fundusze przedakcesyjne, przy których 
pozyskiwaniu i rozliczaniu, pracowałem. 
Następnie byłem związany z firmą con-
sultingową w zakresie pozyskania środ-
ków dla instytucji. Potem ponownie pra-
cowałem w samorządzie, tym razem w Gm. 
Bobrowniki. Od prawie trzech lat pracuję 
w Biurze LGD, najpierw jako specjalista 
ds. projektów, a od października br. pełnię 
funkcję Dyrektora. Moje współpracownicz-
ki to także osoby z doświadczeniem zawo-
dowym. Pani Magdalena Beśka, również 
była związana z pozyskiwaniem i rozlicza-
niem środków unijnych, a Pani Agniesz-
ka Cienciała, ma duże doświadczenie w za-
kresie promocji.

-Jak będzie wyglądać polityka informa-
cyjna LGD? W jaki sposób chcecie Pań-
stwo wykorzystać media społecznościo-
we w swojej pracy? 

-Media społecznościowe pełnią niezwy-
kle ważną role we współczesnym świecie. 
Pozwalają szybko dotrzeć do dużej grupy 
osób, w różnym wieku. Mieliśmy już wcze-
śniej profil na portalu Facebook, ale teraz 
postanowiliśmy go rozbudować i co bar-
dzo nas cieszy jesteśmy widoczni na co-
raz szerszym forum!

rozmowa: Marcin Kołodziejczyk

realizujemy Nasze Cele PoPrzez 
osiągnięcia beneficjentów!

Rozmowa z Grzegorzem Gawrońskim, Dyrektorem Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

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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Gmina Ożarowice brała udział w Konkursie „Przedsięwzięć ini-
cjatyw lokalnych” na realizację zadań istotnych dla sołectw woje-
wództwa śląskiego w 2018 r. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu 
w Celinach powstała alejka spacerowa łącząca świetlicę wiejską 
z placem zabaw; w Niezdarze i Ossach  doposażono place zabaw 
o wyciąg linowy i huśtawkę „Bocianie gniazdo”; w Ożarowicach 
zamontowano altany parkowe obok budynku OSP; w Pyrzowi-
cach utwardzono teren przy placu zabaw i oczku wodnym. Na-
tomiast w Tąpkowicach odbyły się obchody Jubileuszu 40-lecia 
Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice oraz  zakupiono stroje dla człon-
ków OSP i KGW w Tąpkowicach, a w Zendku doposażono plac za-
baw przy szkole o zjeżdżalnię, huśtawkę i bujaki. Zadania te były 
współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego.

(mk)

Zakończono już wszystkie prace związane z termomodernizacją 
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach w Gminie Psary, a w paź-
dzierniku rozpoczęto kolejną inwestycję w tej placówce, jaką 
jest montaż paneli fotowoltaicznych. Dzięki tym przedsięwzię-
ciom, które są wsparte unijnymi dotacjami, w szkole będzie cie-
plej, a opłaty za ogrzewanie będą niższe.

Dobiegła końca kompleksowa modernizacja energetyczna strzy-
żowickiej szkoły. W ramach inwestycji wymieniono w placów-
ce wszystkie grzejniki, okna i drzwi zewnętrzne, a dotychczaso-
we oświetlenie zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED. 
Budynek został ocieplony i zyskał nową elewację. Wykonano 
również nowe ocieplenie i pokrycie dachu oraz dobudowano do 
sali gimnastycznej magazynek na sprzęt sportowy. Koszt przed-
sięwzięcia wyniósł 1 187 000 zł, z czego aż 918 856,46 zł stanowi 
pozyskana dotacja. Wykonawcą było konsorcjum firm NORM-
HAUS Sp. z o.o. oraz NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz 
Jelonek z Olesna.

W październiku rozpoczęto kolejną inwestycję jaką jest mon-
taż odnawialnych źródeł energii na dachu szkoły. W ramach tego 
zadania zostanie zamontowanych 55 paneli fotowoltaicznych do 
produkcji energii elektrycznej. Również ta, warta 58 993 zł in-

westycja, została objęta dofinansowaniem sięgającym 85 proc. 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. Wykonawcą jest EKON PV Sp. z o.o. z Dą-
browy Górniczej.

(mk)

Uczniowie ze szkół w Sarnowie i Dąbiu w ciekawy sposób zdo-
bywają wiedzę z przedmiotów związanych ze środowiskiem na-
turalnym. Wszystko dzięki nowoczesnym pracowniom biolo-
gicznym, tzw. zielonym pracowniom, które są współfinansowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. 

Zielone pracownie powstają z myślą o uatrakcyjnieniu wa-
runków nauczania oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej 
uczniów. W gminie Psary pierwsza ekopracownia została otwar-
ta na początku 2017 r. w szkole w Gródkowie, a jesienią tego roku 
dwie kolejne w Sarnowie i w Dąbiu. 

W szkole w Sarnowie powstał „Ocean wiedzy”, który pozwala 
uczniom w atrakcyjny sposób przyswajać wiedzę z biologii, przy-
rody i geografii. Przestrzeń ekopracowni składa się z trzech stref: 
multimedialnej, edukacyjnej i doświadczalno-eksperymentalnej, 
a jedną ze ścian zdobi fototapeta obrazująca dno oceanu. W kla-
sie znajduje się nowoczesne wyposażenie i sprzęt, m.in. tablica 
interaktywna, projektor, drukarka 3D, wizualizer i mobilne la-
boratorium. Dużą atrakcją dla uczniów jest kącik złotej rybki, 

w którym mieści się akwarium. Koszt pracowni wyniósł 33 960 zł 
i w całości został sfinansowany ze środków, które szkoła wygrała 
w dwóch konkursach: 27 168 zł w konkursie Zielona Pracownia 
2018, a 6 792 zł w konkursie Zielona pracownia_projekt’2018.

W szkole w Dąbiu powstała pracownia „Dary natury”, w któ-
rej uczniowie zdobywają wiedzę z przyrody, chemii, fizyki i eko-
logii. Ekopracownia jest wyposażona m.in. w 2 tablice – interak-
tywną i suchościeralną, projektor, wizualizer i kącik hodowla-
ny z mikroskopami. Jedną ze ścian klasy zdobi fototapeta przed-
stawiająca morski krajobraz, a na pozostałych zawisły plansze 
z układem okresowym Mendelejewa, mapy świata i Polski, roz-
wój ewolucyjny człowieka oraz cztery zegary wskazujące stre-
fy czasowe świata. Pojawiły się także naklejki nawiązujące do 
wzorów fizycznych, chemicznych i matematycznych z wizerun-
kiem Einsteina. Całość dopełni ogród botaniczny, który powsta-
nie wiosną. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 37 310,48 zł z cze-
go 29 848,38 zł stanowi dofinansowanie. 

(mk)

termomodernizacja 
szkoły w strzyżowicach

koNkurs iNiCjatyw 
lokalNyCh

Ciekawe lekCje w zieloNyCh PraCowNiaCh w Gm. Psary

Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Ożarowice” został laureatem 
konkursu „Pomysł na produkt lokalny” w kategorii – dziedzic-
two kulturowe. Konkurs był organizowany przez Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
i Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica”. Otrzymał 
certyfikat „Marka Lokalna” edycja 2018 za wysoką jakość, ory-
ginalność, przemyślaną i wyjątkowo ciekawą ofertę propono-
wanych produktów.

(mk)

Laury dLa zespołu 
„ożarowice”

Obchody 100-lecia odbyły się przed pomnikiem przy Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Zendku. Zostały odsłonięte dwie 
tablice pamiątkowe ku czci mieszkańcom Zendka poległym w 
obronie Ojczyzny. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zaprezentowa-
ły ciekawy program artystyczny, który przybliżył historię przy-
byłym gościom.

(mk)

100-lecie odzyskania 
niePodległoŚci

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach 
oraz  Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach po raz kolejny 
zorganizowały Konkurs Potraw Tradycyjnych i Regionalnych, 
który odbył się 14 listopada 2018 r. w sali BiOK. Tematem tego-
rocznego konkursu była gęsina o wdzięcznym tytule „Na Mor-
cina nojlepszo gynsina”.

(mk)

konkurs Potraw  
tradycyjnych i regionalnych
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w trosce o środowisko
Gmina Mierzęcice znajduje się w czołówce pod względem pozyskiwania środków unijnych. Wnio-

sek pn. ”Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice” złożony przez 
Gminę został oceniony bardzo wysoko, uplasował się na drugim miejscu, wśród wszystkich wnio-
sków w woj. śląskim. Projekt przewiduje demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz 
odtworzenie pokrycia dachowego z 87 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wnioskowana 
kwota dofinansowania to 1 722 624,18 zł. Obecnie trwa proces podpisywania umowy o dofinanso-
wanie z Samorządem Województwa Śląskiego, jednocześnie wszczęto postępowanie przetargowe 
na wybór wykonawcy zadania.

Do końca września 2019 r. planuje się usunięcie blisko 165 ton rakotwórczego azbestu oraz wykona-
nie nowych pokryć z blachodachówki w 87 budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gminie.

modernizacja 
dróg gminnych

W ostatnim czasie sukcesywnie remontowane są drogi na terenie Gminy Mierzęcice. Nowe na-
wierzchnie wykonano na ul. Młyńskiej w Przeczycach oraz Sokołów i Tulipanów w Boguchwało-
wicach. Inwestycje te sfinansowano z dotacji pozyskanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii oraz z budżetu Gminy. Nawierzchnię asfaltową wykonano także w centrum Mierzęcic na tere-
nie przy kapliczce.

We wrześniu br. Gmina Mierzęcice złożyła wniosek o dofinansowanie na remont drogi do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.

Wniosek opiewa na kwotę blisko 270 tys. zł. 
Poziom dofinansowania inwestycji wynosi ok. 63 proc. Wniosek został już wybrany do dofinan-

sowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” 
i przekazany do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

(mk)

Polityka młodzieżowa - pod takim hasłem odbył się 21 listopada br. w sali widowiskowej Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach wykład i warsztaty prowadzone przez Dorotę Żyro 
i Michał Czerwińskiego z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie oraz Leszka Szawiń-
skiego, pedagoga i konsultanta ds. uzależnień w gminie Woźniki.

Polityka młodzieżowa jako ważny element lokalnej strategii rozwoju społecznego w ujęciu 7 
Dźwigni Skutecznej Profilaktyki, opracowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej pod kie-
runkiem dr Szymona Grzelaka,  wspiera instytucje samorządowe w budowaniu spójnej strategii 
dotyczącej różnych obszarów i poziomów życia społecznego związanych z edukacją, wychowa-
niem, zdrowiem oraz profilaktyką. Model proponuje także metodykę oraz narzędzia wspierające 
szkołę w zakresie budowania skutecznych programów wychowawczo-profilaktycznych, odpowia-
dającym szerokiej grupie dzieci i młodzieży.

Specjaliści, którzy na co dzień z pasją i zaangażowaniem pracują z młodzieżą, rodzinami, na-
uczycielami i samorządami, przedstawiali opracowaną przez badaczy i praktyków związanych 
z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, spójną wizję, w  której ich zdaniem chodzi o coś więcej 
niż zwykłe programowanie zdrowego stylu życia. Chodzi o to, aby dorośli skutecznie wspierali 
młodych ludzi w budowaniu dojrzałego świata wartości i realizację ich najgłębszych marzeń oraz 
życiowych celów. Z badań bowiem wynika, że wciąż na szczycie celów życiowych młodzieży jest 
miłość, przyjaźń, rodzina i dzieci. Warto więc prowadzić działania na rzecz młodych, wydobywa-
jąc z nich piękne cele życiowe, a wtedy  programy profilaktyczne jakim jest 7 Dźwigni Skutecz-
nej Profilaktyki będą  potraktowane jako pomoc w  realizacji celów osobistych młodych ludzi. Pu-
entą spotkania jest zdanie, że troska o młodzież jest troską o przyszłość. Dlatego ważne jest, aby 
w okresie intensywnego rozwoju otrzymali oni potrzebne wsparcie, które pomoże im rozwiązy-
wać napotykane problemy i unikać zachowań ryzykownych.

(mk)

W budynku OSP Sadowie od-
było się szkolenie straży. Dru-
howie i druhny z gminnych 
jednostek OSP mieli okazję 
zaznajomić się z technikami 
udzielania pierwszej pomocy, 
wziąć udział w zajęciach z wy-
korzystaniem specjalistyczne-
go sprzętu ratowniczego oraz 
uczestniczyć w wykładzie na te-
mat bezpieczeństwa pracy.

Ćwiczenia zostały zorgani-
zowane przez Zarząd Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Mie-
rzęcicach przy wsparciu Wójta 
Gminy Mierzęcice Grzegorza 
Podlejskiego. Spotkanie rozpo-
czął Komendant Gminny OSP 
dh Mieczysław Filipek, witając 
przybyłych gości, wśród któ-
rych znaleźli się p.o. Komen-
dant Powiatowy PSP w Będzi-

nie st. kpt. Arkadiusz Spera, 
Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski, Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Mierzęcicach dh Stani-
sław Paks, kapelan strażaków 
powiatu będzińskiego dh ks. 
Janusz Rakoczy, członkowie 
Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Mierzęcicach oraz 
delegacje druhów ze wszystkich 
okolicznych jednostek: OSP Bo-
guchwałowice, OSP Mierzęcice, 
OSP Mierzęcice II, OSP Przeczy-
ce, OSP Nowa Wieś, OSP Sado-
wie oraz OSP Toporowice.

Ćwiczenia prowadzone były 
przez delegowanych z KP PSP 
asp. Mateusza Dyragę, powia-
towego koordynatora ratow-
nictwa medycznego i asp. Ad-
riana Kocybę z KP PSP Będzin 
– część dotycząca kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy oraz 
przez mł. asp. Jakuba Pałga-
na z KP PSP Tarnowskie Góry 
i Naczelnika dh Marka Kańto-
cha z OSP Mierzęcice – część do-
tycząca ratownictwa technicz-
nego. Zarówno uczestnicy, jak i 
obserwatorzy ćwiczeń zgodnie 
przyznali, iż należy je kontynu-
ować w latach kolejnych. Dzię-
ki współpracy z Komendą Po-
wiatową PSP w Będzinie, dru-
howie z Gminy Mierzęcice pod-
noszą swoje umiejętności i za-
kres posiadanej wiedzy. Wpły-
wa to niewątpliwie na poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy oraz całego po-
wiatu będzińskiego.

(mk)

Ćwiczenia gminnych 
jednostek osP

o poLityce młodzieżowej w woźnikach

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym naszą gminę 

składamy najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych i pogodnych świąt 
spędzonych w gronie najbliższych. Niech te święta przyniosą dużo ciepła, 

optymizmu i satysfakcji a nadchodzący Nowy 2019 Rok 
niech będzie czasem pomyślności, szczęścia i dostatku,

by spełniły się wszystkie nadzieje, marzenia i plany.

Przewodnicząca rady gminy 
mierzęcice

Monika Dyraga
wójt gminy mierzęcice 

Grzegorz Podlejski


