
Lokalna Grupa Działania 
„Brynica to nie granica” w part-
nerstwie z Lokalną Grupą Dzia-
łania „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” obecnie realizuje pro-
jekt współpracy pn. „Stwórz-
my razem markę lokalną” w ra-
mach poddziałania 19.3 „Przy-
gotowanie i realizacja działań 
w zakresie współpracy z lokal-
ną grupą działania”. 

-Celem projektu jest wykreowa-
nie marki lokalnej produktów 
i usług opartych na tradycjach 
kulturowych, regionalnych i hi-
storycznych mieszkańców obsza-
ru - mówi Jerzy Jóźwik, Przewod-
niczący Zarządu LGD.

W ramach projektu przewi-
dziano szereg zadań do realiza-
cji. Jednym z nich jest konkurs 
„Pomysł na produkt lokalny”. 
Konkurs pozwoli wybrać pro-
dukty lokalne z terenu partner-
skich LGD, czyli aż z 23 gmin. 

Konkurs obejmuje trzy katego-
rie: sztukę-rękodzieło-rzemio-
sło, produkt spożywczy oraz 
dziedzictwo kulturowe.

Laureatom konkursu zostanie 
nadane godło promocyjne, któ-
re będzie promowało 15 najlep-
szych produktów z obszaru LGD 

„Brynica to nie granica” oraz 15 
z obszaru LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”. Dla laureatów 
przewidziano atrakcyjne nagro-
dy, m.in. sesję zdjęciową pro-
duktową, możliwość posługiwa-
nia się nadaną marką w swoich 
kampaniach reklamowych i ma-

teriałach promocyjnych, pro-
mocję w wydawnictwach LGD, 
prezentację i promocję w trak-
cie trwania czterech wydarzeń 
kulturalnych organizowanych 
w czerwcu 2018 r., prezentację 
w zakładce na stronie interne-
towej LGD oraz w folderze pro-
duktów i na mapie szlaku pro-
duktów i usług lokalnych.

Laureaci będą mieć możliwość 
uczestniczenia w dwudniowym 
szkoleniu z zakresu kreowania 
i promocji produktu lokalnego 
oraz w dwudniowym wyjeździe 
studyjnym, podczas którego od-
wiedzą pracownie, miejsca dzie-
dzictwa kulturowego oraz atrak-
cje turystyczne, poznają przykła-
dy produktów lokalnych oraz 
techniki ich wytwarzania.

16 marca br. w Koszęcinie od-
była się konferencja dot. wspo-
mnianego projektu. Jej celem 
było przedstawienie idei oraz 

zachęcenie do promocji kon-
kursu „Pomysł na produkt lo-
kalny”. Uczestnicy konferencji 
zostali zapoznani z prezentacją, 
po której nastąpiła dyskusja 
dotycząca kwestii organizacyj-
nych konkursu. Ze strony ze-
branych gości pojawiły się licz-
ne pytania, na które odpowia-
dali przedstawiciele LGD.

-Serdecznie zachęcamy 
wszystkich, którzy chcieliby 
się podzielić swoją twórczo-
ścią i pasją oraz miejscami, 
które warto poznać do udziału 
w konkursie „Pomysł na pro-
dukt lokalny”. Jest to świet-
na okazja do zaprezentowania 
lokalnych produktów i usług - 
mówi Przewodniczący Zarządu 
LGD. Zgłoszenia można przesy-
łać do 4 kwietnia br. Szczegóły 
znajdują się na stronie interne-
towej  www.lgd-brynica.pl

(mk)

KONKURS „POMYSŁ NA PRODUKT LOKALNY”

Blisko 400 pań gościło na 
spotkaniu w Mierzęcicach 
z okazji Dnia Kobiet - z Ro-
bertem Janowskim, piosenka-
rzem, aktorem i prezenterem 
telewizyjnym prowadzącym 
popularny teleturniej „Jaka 
to melodia?”. Na spotkanie 
z artystą zaprosili Wójt Gmi-
ny Mierzęcice Grzegorz Pod-

lejski oraz mierzęcicki  Gmin-
ny Ośrodek Kultury. 

Podczas występu artysta za-
prezentował wiele przebojów, 
które jak sam powiedział, dzię-
ki wyjątkowej melodii  i tek-
stowi pozostaną w naszej pa-
mięci pomimo upływu lat. Po-
nadto występ okraszony zo-
stał dowcipnymi komentarza-
mi na tematy damsko-męskie. 
Piosenkarz wystąpił z towa-
rzyszeniem Roberta Osama, 
pianisty z teleturnieju „Jaka 
to melodia?” i gitarzysty ba-
sowego i kontrabasisty Miro-
sława Wiśniewskiego.

Na zakończenie Panie otrzy-
mały kwiaty, które wręczyli: 
Robert Janowski, Wójt Gmi-
ny Grzegorz Podlejski, Zastęp-
ca Wójta Andrzej Cembrzyń-
ski oraz Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach Marcin Czapla.

(mk)

W XIII Rankingu Najlepszych 
Samorządów „Rzeczpospolitej” 
2017 Gmina Ożarowice uplaso-
wała się na IV miejscu pośród 
wszystkich gmin wiejskich. Na 
gali podsumowującej ranking, 
która   odbyła się 23 listopa-
da 2017 roku w Jarocinie, dy-
plom  dla Gminy Ożarowice 
odebrał Wójt Gminy Grzegorz 
Czapla. 

Więcej o Rankingu…
Zasady i metodologię Rankin-

gu Samorządów ustala jego ka-
pituła, której przewodniczącym 
jest Jerzy Buzek. Zestawienie 
najlepszych samorządów przy-
gotowywane jest  w podziale 
na trzy główne kategorie: mia-
sta na prawach powiatu, gminy 
miejskie i miejsko- wiejskie oraz 
gminy wiejskie. Ranking ma 
charakter dwuetapowy. 

W pierwszym etapie analizowa-
ne były sprawozdania budżetowe 

wszystkich gmin i miast w Pol-
sce (poza Warszawą). Pod uwa-
gę brano między innymi takie 
wskaźniki jak: dynamika wzro-
stu wydatków majątkowych (po-
mniejszonych o środki unijne) 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca (w latach 2013–2016), war-
tość środków unijnych w budże-
cie gminy w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca (w latach 2014–
2016) oraz dynamikę wzrostu 

dochodów własnych (w latach 
2013–2016) i przyznawano odpo-
wiednią ilość punktów.

Po przeliczeniach 250 gmin 
miejskich i wiejsko-miejskich 
oraz 250 gmin wiejskich, któ-
re uzyskały najlepsze wyniki 
oraz wszystkie miasta na pra-
wach powiatu zakwalifi kowa-
ły się do II etatu. Do tych jed-
nostek wysyłano ankietę z ze-
stawem 37 pytań.

W II etapie wskaźniki wynika-
jące ze sprawozdań budżetowych  
(bez wskaźnika dotyczącego li-
mitu zadłużenia) zostały przeli-
czone ponownie. Przyznano tak-
że punkty wynikające z udzielo-
nych odpowiedzi na zadane w an-
kiecie pytania. Uzyskane przez 
poszczególne jednostki samorzą-
du terytorialnego punkty zsumo-
wano i opublikowano ostateczne 
wyniki rankingu.

(mk)

IV MIEJSCE GMINY OŻAROWICERECITAL ROBERTA JANOWSKIEGO

Zdrowych, Pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, serdecznych 

spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego 

„Alleluja”
składa Zarząd 

Stowarzyszenia LGD
„Brynica to nie granica” 

Pyrzowice

Pełnych radości, pokoju Świąt 
Wielkiej Nocy oraz wiele 
pomyślności i sukcesów 
mieszkańcom regionu
Życzy
Stanisław Paks,
przewodniczący Rady 
Stowarzyszenia LGD „Brynica to 
nie granica” Pyrzowice

Członkowie i sympatycy Towa-
rzystwa Przyjaciół Dąbrowy Gór-
niczej odbyli wycieczkę krajo-
znawczą na trasie: Centawa, Je-
mielnica, Toszek. Jej organizato-
rem był Zbigniew Bujnowski.

- Mimo mrozu odbyliśmy cie-
kawą wycieczkę, zwiedziliśmy 
kościoły w Centawie i Jemielni-
cy oraz zamek w Toszku. Kon-
serwator zabytków Sylwia Na-
myślak zapoznała nas z nowy-
mi odkryciami w kościele po-
klasztornym w Jemielnicy. Mo-
gliśmy tam zobaczyć XIII-wiecz-
ne rzeźby z czasów klasztoru 
cysterskiego. Wkrótce kolejne 
wyjazdy, na które serdecznie 
zapraszam - tłumaczy Arka-
diusz Rybak, prezes TPDG.

(mk)

WYCIECZKA 
PO ZIEMI 
OPOLSKIEJ
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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 współfi nansowana 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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Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego złożony przez Gmi-
nę Siewierz projekt pt. „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i 
restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewie-
rzu”, na który składają się mury obronne wraz z tarasem arty-
leryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do 
kazamatów barbakanu został pozytywnie oceniony i wybrany 
do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Na realizację zadania przyznano Gminie kwotę 2 592 101,87 zł 
dofi nansowania, które będzie stanowiło 85% kosztów kwalifi -
kowanych. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Urzędu Mar-
szałkowskiego konkurs w ramach działania 5.3.1 Dziedzictwo 
kulturowe miał być jedynym w tej perspektywie budżetowej 
Unii Europejskiej, dlatego sukces siewierskiego samorządu jest 
tym większy.

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybu-
duj, gdzie jeden Generalny Wykonawca będzie odpowiedzial-

NA ZAMKU W SIEWIERZU BĘDĄ PROWADZONE 
PRACE KONSERWATORSKIE 

ny za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego po-
przedzonego wykonaniem wszelkich uzgodnień i uzyskaniem 
odpowiednich pozwoleń a następnie wykonanie robót budow-
lanych. Pozwoli to na kompleksową realizację zadania, któ-
rego celem jest  przeprowadzenie kompleksowych prac kon-
serwatorsko-restauratorskich w obrębie Zamku Biskupów 
Krakowskich w Siewierzu. Dla zabezpieczenia całego obiek-
tu przewiduje się odsłonięcie i zabezpieczenie pierwszej li-
nii murów obronnych oraz dawnego tarasu artyleryjskiego. 
Przewidziano wyeksponowanie, konserwację i zachowawczą 
rekonstrukcję reliktów dwóch bastei, znajdujących się w po-
łudniowej części systemu murów. Jednocześnie, dla zabez-
pieczenia ścian zewnętrznych zamku, nastąpi ustabilizowa-
nie skarp i nasypów, stanowiących zabezpieczenie murów. 
Wykonane zostaną także schody umożliwiające przejście z 
poziomu międzymurza (tarasu artyleryjskiego) do podziemi 
barbakanu, znajdującego się przy bramie wjazdowej.

Procedura wyłonienia Wykonawcy zadania zostanie rozpoczę-
ta na przełomie marca i kwietnia tego roku, a zakończenie zada-
nia planuje się na 2021 rok.

(mk)

Gmina Bobrowniki uzyskała nominację do Pol-
skiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w ka-
tegorii „Polscy liderzy wykorzystywania fundu-
szy europejskich”, za projekt „Remont budyn-
ku amfi teatru w Rogoźniku z przeznaczeniem 
na Centrum Usług Społecznych”.

Przedstawiciele dziennika „Rzeczpospolita”, 
podkreślali w uzasadnieniu nominacji, że gmi-
na ma na koncie już bardzo wiele innych sku-
tecznych realizacji, mimo to, a może właśnie 
dlatego nie spoczywa na laurach, co idealnie 
wpisuje się w strategię Inteligentnego Rozwo-
ju. Głównym inicjatorem nagrody jest Centrum 
Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym 
oraz współorganizatorem wyróżnienia jest sek-
cja „Rzecz o Innowacjach/Rzecz o Inwestycjach/
goPL”. Partnerem merytorycznym nagrody jest 
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważo-
nego Rozwoju działające przy Politechnice Ślą-
skiej. Laureatami tego prestiżowego wyróżnie-
nia zostają podmioty, które w pracy wykazują się 
nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, 
stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwo-
ju gospodarczego kraju. Laureatem edycji 2017 
w kategorii „Człowiek roku” został ówczesny 
Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Mora-
wiecki. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwo-
ju jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 
2014-2020. Laureatami zostają podmioty realizu-
jące innowacyjne projekty w skali krajowej, eu-
ropejskiej i globalnej, a także podmioty realizu-
jące nowatorskie inwestycje przekładające się 
na zrównoważony i inteligentny rozwój kraju, 
a tym samym podniesienie standardu życia lo-

kalnej społeczności. Projekty mogą być realizo-
wane ze środków europejskich, krajowych lub 
z budżetu własnego. Celem PNIR jest wyróżnie-
nie innowacyjnych i nowatorskich działań oraz 
ich promocja wśród jak najszerszego grona opi-
nii publicznej, jak zakłada polityka unijna.

-Nominacja jest dla naszej Gminy olbrzymim 
wyróżnieniem. Cieszymy się, że lata pracy nad 
jej rozwojem i wdrażanie optymalnych, a jed-
nocześnie wielowymiarowych rozwiązań pro-
centuje. Pracujemy w ten sposób na przyszłość 
naszej Gminy, bo gdzie chcieć osiedlić się i two-
rzyć swoją przyszłość, jak nie w gminie utytu-
łowanej mianem Inteligentnie Rozwijającej się 
– podsumowuje nominację Małgorzata Bedna-
rek, Zastępca Wójta.

(mk)

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE 
DLA GMINY BOBROWNIKI W środę 21 lutego odbyło się uroczyste otwarcie wyremonto-

wanego budynku Przedszkola w Woźnikach. 
Rozbudowa fi nansowana była ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XII - Infrastruktu-
ra edukacyjna, Działanie:12.1Infrastruktura wychowania przed-
szkolnego, Poddziałanie 12.1.1 - Infrastruktura wychowania przed-
szkolnego. Całkowity koszt budowy wyniósł: 1 559 153,64, kwota 
dofi nansowania: 1 000 000,00.

Do istniejącego budynku przedszkola dobudowany został dwu-
kondygnacyjny budynek z zapleczem sanitarnym oraz dodat-
kowymi pomieszczeniami administracyjnymi, a także gabine-
ty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, 
tj. 3 sale, w tym jedna dla oddziału integracyjnego, salę gimna-
styczną oraz pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycz-
nych (logopedia, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, za-
jęcia z psychologiem).

(ak)

OTWARTO WYREMONTOWANE 
PRZEDSZKOLE W WOŹNIKACH

Uczniowie Zespołu Szkół im. 
A. Wańkowicza w Błoniu trium-
fowali w zawodach ratownic-
twa medycznego, które odby-
ły się 21 marca w Wyższej Szko-
le Planowania Strategicznego 
w Dąbrowie Górniczej. Z wyni-
kiem 86 punktów (na 92 możli-
we) pokonali uczniów III LO im. 
Wł. Andersa w Dąbrowie Górni-
czej (82 punkty). III miejsce na 
podium wywalczyli uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu 
Zdroju (81 punktów). 

- To już siódma edycja zawo-
dów „I Ty możesz zostać ratow-

nikiem”, organizowanych przez 
dąbrowską WSPS. Wypraco-
wana przez lata formuła  w za-
sadzie się nie zmienia: chodzi 
o sprawdzenie podstawowych 
umiejętności w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy, choć 
co roku staramy się czymś na-
szych uczestników zaskoczyć. 
Tak samo było i tym razem, bo 
oprócz konkurencji praktycz-
nych, każda z drużyn musiała 
odpowiedzieć też na jedno wy-
losowane pytanie teoretyczne 
- mówi Katarzyna Wąchała-
Glinka, dyrektor marketingu 

WSPS. -W zawodach uczestni-
czyły 52 drużyny ze szkół  po-
nadgimnazjalnych.

Wyższa Szkoła Planowania 
Strategicznego w Dąbrowie Gór-
niczej jest pierwszą niepubliczną 
uczelnią o charakterze medycz-
nym w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Prowadzi studia na kierunkach: 
ratownictwo medyczne, fi zjote-
rapia, kosmetologia zdrowie pu-
bliczne. Jako jedyna niepublicz-
na szkoła w regionie, dąbrowska 
WSPS posiada nowoczesne Cen-
trum Symulacji Medycznej.

(mk)

ZAWODY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM 

Lekarze weterynarii Daria i Woj-
ciech Wróblewscy otworzyli w Dą-
browie Górniczej klinikę weteryna-
ryjną dla zwierząt. Kompleks oferu-
je zwierzakom całodobową opiekę 
z pełną diagnostyką. Działa tu też 
laboratorium. Klinika została wy-
posażona m.in. w USG z kolorowym 
Dopplerem, który pozwala wyko-
nać echo serca, czy aparat do wyko-
nania wziewnego znieczulenia.

-Naszymi pacjentami są nie tylko 
psy i koty, ale też zwierzęta egzo-
tyczne: papugi, legwany, gekony, 
lotopałanka oraz gryzonie. Aby 
skutecznie pomagać domowym pu-
pilom musieliśmy rozbudować i do-
posażyć obiekt - podkreśla lek. we-
terynarii Daria Wróblewska.

(ak)

PROFESJONALNIE 
DLA ZWIERZĄT

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
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-Jednostka OSP w Przeczy-
cach od początku pełniła waż-
ne funkcje w życiu mieszkań-
ców. W jakich okolicznościach 
została utworzona?

-Początek XX wieku to burz-
liwy okres w historii Przeczyc. 
Kończy się I wojna światowa, 
odradza niepodległa Ojczyzna. 
Zaczynają powstawać liczne or-
ganizacje zrzeszające mieszkań-
ców i jedną z nich jest  Ochot-
nicza Straż Pożarna, która po-
wstaje w 1918 r. Jak wskazuje 
historyk Jacek Malikowski, od-
dział Straż y Ogniowej Gminnej 
w Przeczycach uformował się  
20 wrześ nia 1918 r., na wniosek 
Antoniego Kajdasa, któ ry był 
ó wczesnym sekretarzem Gmi-
ny i skarbnikiem Zarzą du gmin-
nego Straż y. Pierwszy Zarząd 
OSP tworzą: Feliks Głażewski 
– Prezes, Franciszek Jędrusik, 
Antoni Kyrcz, Antoni Kajdas, 
Jan Lis, Jan Góra. Komisja Re-
wizyjna to Władysław Knapik 
- Przewodniczący, Jan Jędru-
sik, Kajetan Hyla. Jednostka 
liczy 21 druhów, którzy działa-
ją jako Straż Bezpieczeństwa 
Krajowego rozbrajając żołnierzy 
niemieckich i patrolując teren 
wsi. Na wyposażeniu jednost-
ka ma 20 karabinów i 500 sztuk 
naboi. Umundurowanie i sprzęt 
pożarniczy pozyskuje się z róż-
nych źródeł, m.in. organizując 
zabawy taneczne. W 1919 r. jed-
nostka posiada już mundury 
i hełmy, a także pompę ręczną, 
węże, linki, topory i drabiny. 
Rozpoczyna się okres prężnej 
działalności jednostki. W 1920 r. 

druhowie Stanisław Góra, Syl-
wester Jędrusik, Stefan Kajdas, 
Jan Sobczyk biorą udział w Kra-
jowym Zjeździe Straży Pożar-
nych w Warszawie.

-Jakie są dalsze działania stra-
żaków?

-Lata 20. to bardzo trudny 
okres. Wielu młodych druhów 
zostaje powołanych w szeregi 
wojska, a teren nawiedzają licz-
ne pożary lasów. Mimo to, aby 
zabezpieczyć pozyskany sprzęt 
rozpoczęto przygotowania do 
budowy remizy. Przygotowano 
materiały budowlane, zgroma-
dzono fundusze poprzez organi-
zowanie zabaw tanecznych, na 
których grała własna orkiestra. 
Budowa rusza w 1930 r., zosta-
je ukończona w 1938 r. Jednost-
ka otrzymuje też sztandar, któ-
ry jest do dzisiaj przechowywa-
ny. W 20-leciu międzywojennym 
jednostka działa bardzo prężnie 
biorąc udział w licznych akcjach 
pożarniczych, za co zostaje od-
znaczona w 1927 r. Srebrnym 
Medalem, a poszczególni druho-
wie otrzymują Złote Medale.

-A II wojna światowa?
-W tym czasie następuje za-

wieszenie działalności. W re-
mizie OSP znaleźli schronienie 
ludzie poszkodowani w wyniku 
działań wojennych. W styczniu 
1945 r. przez wieś przetacza się 
linia frontu powodując bardzo 
znaczne szkody. Mimo to jed-
nostka szybko się odradza li-
cząc 30 druhów, z czasem po-
wstaje też sekcja żeńska, którą 
tworzy 18 pań. Dzięki staraniom  
Naczelnika  Bogusława Kajdasa 

przeprowadzono kurs I stopnia 
dla nowych druhów. Ponownie 
organizowano zabawy, aby po-
zyskać fundusze na zakup po-
trzebnego sprzętu. Dużą część 
funduszu stanowiły dobrowol-
ne wpłaty mieszkańców wsi. Po-

zwoliło to zakupić m.in. nową 
motopompę.

-Opiszmy historię jednostki 
w latach 60., 70. i 80.

-W 1963 r. wybrano nowy Za-
rząd, na czele którego stanął 
Prezes Bogusław Kajdas. Dzięki 
jego staraniom jednostka otrzy-
muje wóz bojowy. Na wniosek 
Zarządu w 1970 r. rozpoczyna 
się gruntowna rozbudowa re-
mizy. Większość prac wykonu-
ją w czynie społecznym miesz-
kańcy. Obiekt zostaje oddany 
do użytku w 1974 r. Na uroczy-
stość przybywają m.in. Jan Ma-
chura, przedstawiciel Zarządu 
Głównego OSP w Warszawie, 
przedstawiciele władz powiato-
wych i gminnych. W budynku 

znajdują się pomieszczenia sali 
widowiskowej ze sceną, garaże, 
zaplecze techniczne, kuchnia, 
sanitariaty,  świetlica, biblio-
teka i klub „Ruch”. Swoje po-
mieszczenia ma tu także Koło 
Gospodyń Wiejskich.

Na przełomie lat 70. i 80. jed-
nostka działa bardzo aktywnie. 
W tym czasie druhowie wygry-
wają kilkakrotnie gminne za-
wody pożarnicze zdobywając 
na własność Puchar Przechod-
ni. Jednostka otrzymuje samo-
chód pożarniczy Star 266 i inny 
sprzęt. W 1982 r. umiera nieste-
ty długoletni Prezes OSP Prze-
czyce Bogusław Kajdas, co jest 
wielką stratą dla druhów. Po 
jego śmierci na czele jednostki 
stanął druh Ireneusz Dęboń. 
W latach 1983-85 przeprowadzo-
no modernizację remizy. Wy-
mieniono pokrycie dachu, za-
instalowano dwa piece gazowe 
centralnego ogrzewania, odno-
wiono pomieszczenia.

Dzięki zaangażowaniu druha 
Stanisława Rogosia w 1985 r. 
powstaje orkiestra dęta Jej dy-
rygentem jest Józef Juszczyk, 
a następnie jego syn Włady-
sław. W jej skład wchodzą głów-
nie uczniowie SP w Przeczy-
cach. Orkiestra osiąga liczne 
sukcesy na festiwalach muzycz-
nych, występami uświetnia im-
prezy gminne i kościelne. Wielu 
wychowanków gra w zespołach 
muzycznych do dziś. W latach 
90. powstaje bardzo prężna sek-
cja młodzieżowa OSP. W 1988 r. 
obchodzono jubileusz 70 - lecia 
jednostki, w czasie którego wrę-
czono jej nowy sztandar. Uro-
czystość ta zgromadziła miesz-
kańców gminy, a także liczne 
grono przedstawicieli władz i za-
przyjaźnionych jednostek OSP 
z terenu powiatów będzińskie-
go i zawierciańskiego.

-Jak wygląda działalność jed-
nostki współcześnie? W 2018 
r. obchodzi ona przecież swo-
je stulecie.

-W latach 90. druhowie uczest-
niczyli w licznych akcjach ra-
tunkowych. Brali udział m.in. 
w akcji powodziowej w okoli-
cach Raciborza, zabezpieczali 
także liczne podtopienia w na-
szym rejonie. Już w XXI w. 
oprócz zabezpieczenia pożaro-
wego i powodziowego druhowie 
modernizują lokal i otoczenie 
remizy. Dzięki staraniom Za-
rządu OSP i pomocy Zarządu 
Gminnego OSP, a także Urzę-
du Gminy doposażono jednost-
kę w nowy sprzęt i umunduro-
wanie. Pomogli tez sponsorzy. 

Dokonano wymiany pokrycia 
dachu, wybudowano nowe sa-
nitariaty, zmodernizowano po-
mieszczenia kuchni i szatni. 
Nowy kształt i wygląd otrzyma-
ły schody wejściowe oraz ogro-
dzenie. Chlubę jednostki stano-
wi wyremontowany w 2007 r. 
samochód pożarniczy, którego 
wyposażenie spełnia najwyższe 
wymagania. Prace remontowe 
i modernizacyjne samochodu 
przeprowadzono z funduszy Za-
rządu Wojewódzkiego Związku 
OSP, a także Gminy Mierzęci-
ce i własnych OSP Przeczyce. 
Za swoją działalność druhowie 
otrzymują najwyższe odzna-
czenia resortowe. Złote Znaki 
Związku nadane przez Zarząd 
Główny OSP w Warszawie po-
siadają  Stanisław Rogoś (od 
1999 r.) i Antoni Kajdas (od 2007 
r.) W ostatnim czasie w szeregi 
OSP Przeczyce wstępuje wielu 
młodych ludzi, co bardzo cieszy. 
Biorą oni udział m.in. w zawo-
dach sportowo-pożarniczych. 
Najbardziej aktywni druhowie 
jednostki to: Antoni Kajdas, Al-
bin Pilarz, Kazimierz i Mar-
cin Lis, Stefan Folek, Paweł 
Adamczyk, Łukasz Salamon, 
Zbigniew Kyrcz. Zarząd two-
rzą obecnie: Antoni Kajdas – 
Prezes OSP oraz Sławomir Li-
piński; Krzysztof Hyla; Marcin 
Lis; Kazimierz Lis; Stefan Fo-
lek; Albin Pilarz. W skład Ko-
misji Rewizyjnej wchodzą: Zbi-
gniew Kyrcz, Jerzy Pawełczyk 
i Dariusz Przewoźniak.

Rozmawiał:
Marcin Kołodziejczyk

Rozmowa z Druhem Stanisławem Paksem, Sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-22, Członkiem Zarządu 
Oddziału Powiatowego w Będzinie, Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mierzęcicach

DRUHOWIE Z PRZECZYC PRZED SETNYM JUBILEUSZEM

-Zima to czas, gdy oddychamy smogiem. Jak 
Pan ocenia tegoroczny sezon pod względem ja-
kości powietrza?

-Analiza dostępnych danych wskazuje, iż smog 
niestety nie jest opanowany, ba nawet brak lo-
gistyki prewencyjnej i informacyjnej dotyczą-
cej zmniejszania substancji niebezpiecznych 
dla zdrowia w procesie spalania. Oczywiście są 
prowadzone prace związane z wymianą nieefek-
tywnych pieców CO niespełniających norm na 
piece w klasie 5. Jednakże świadomość społe-
czeństwa jest dalej niska w kwestii tego czym 
palimy w piecach, jak proces spalania ma być 
ustawiany indywidualnie w zależności od wsa-
du, np. węglowego. Patrząc na mapę jakości po-
wietrza w województwie śląskim jestem przera-
żony, gdyż spektrum zanieczyszczenia ciągle 
pozostaje w przedziale bardzo wysoki, a nawet 
ekstremalny.

-W marcu w Czeladzi odbył się Zagłębiowski 
Okragły Stół dla Czystego Powietrza (spotkanie 
samorządowców z Zagłębia). Co w Pana opinii 
należy zrobić, by sytuacja się zmieniła?

-Dużo jest rozmów i spotkań, brak jest imple-
mentacji działań zmierzających do realnej popra-
wy powietrza w naszym obszarze geografi cznym. 
Nie mówię, iż ich w ogóle nie ma. Ale ich jakość 
oceniam w skali od 0 – 5, na poziomie 2.  Natomiast 
podejmowane działania są za bardzo rozproszone 
i w efekcie smog wygrywa. Jednostki Samorządu, 
Władze województwa powinny wyznaczyć priory-
tety działań w aspekcie zmniejszenia powstawa-
nia smogu, a w rezultacie do poprawy jakości po-
wietrza. Działania na płaszczyźnie samorządów, 
gmin w województwie śląskim muszą być lepiej 
skoordynowane. Nie wystarczy pokazać, że są 
drony pozwalające on – line mierzyć poziom za-
nieczyszczeń. Nie zawsze Nowak, czy Kowalski są 
przyczynkiem do zanieczyszczeń powietrza w pro-
cesie spalania w gospodarstwie domowym. Nale-
ży zadać sobie pytanie jaki jest nam sprzedawa-
ny węgiel i jego pochodne? Czy nie należy zwrócić 
uwagę na fakt „dodatków” uzupełniających tonę 
węgla, czy tonę eko-groszku?

-Politechnika Częstochowska organizowa-
ła niedawno seminarium o gminach Samo-

wystarczalnych Energetycznie. Na czym po-
lega projekt?

-Celem projektu była: analiza uwarunkowań 
efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów 
energetycznych, zwłaszcza Odnawialnych Źródeł 
Energii występujących na terenie gmin/miast pod 
kątem zwiększenia bezpieczeństwa energetyczne-
go, poprawy stanu środowiska i obniżenia kosz-
tów wytwarzania i dystrybucji energii elektrycz-
nej i ciepła, a tym samym obniżenie ceny energii 
dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Województwo śląskie posiada potencjał OZE 
(Odnawialne Źródła Energii). Musimy go tyl-
ko chcieć wykorzystać. Posiadamy rzeczywi-
ste rozwiązania jako Wydział Elektryczny i je 
na co dzień stosujemy. Służymy jako jednostka 
naukowa oraz jednostka pośrednicząca swoim 
doświadczeniem i możliwościami celem wpro-
wadzenia najlepszych rozwiązań, aby w jak 
największym stopniu zmniejszyć powstawa-
nie zanieczyszczeń powietrza w naszym obsza-
rze śląskim.

Rozmawiał: Marcin Kołodziejczyk

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA POTENCJAŁ OZE
Rozmowa z dr. inż. Januszem Flaszą z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej
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W Gminie Mierzęcice po wybudowaniu kana-
lizacji zadbano o to by realizować specjalny pro-
jekt środowiskowy mający na celu ograniczenie 
niskiej emisji i poprawę jakości powietrza, po-
legający na sfi nansowaniu odnawialnych źró-
deł energii w postaci instalacji solarnych i fo-
towoltaicznych.

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrze-
bowanie na energię, przy wyczerpywaniu się 
jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw (wę-
giel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzy-
szący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia śro-

dowiska naturalnego, powodują coraz większe 
problemy energetyczne. Można je rozwiązać po-
przez racjonalne gospodarowanie energią oraz 
pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych. 

W tym celu wychodząc naprzeciw tym wy-
zwaniom pozyskano dla mieszkańców 2 mln 
900 tys. zł w konkursie ogłoszonym przez Za-
rząd Województwa Śląskiego na zadanie obej-
mujące dostawę i montaż instalacji solarnych 
i fotowoltaicznych. 

Gmina Mierzęcice złożyła projekt, który uzy-
skał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich 

wniosków złożonych w ogłoszonym naborze 
i tym samym otrzymała dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. 

Projekt ten przewiduje montaż instalacji foto-
woltaicznych w 114 budynkach mieszkalnych 
i 9 budynkach użyteczności publicznej a także 
instalacji kolektorów słonecznych w 76 budyn-
kach mieszkalnych.

Instalacja fotowoltaiczna polega na konwersji 
energii promieniowania słonecznego w energię 
elektryczną. Zakłada się, że 1 kW zainstalowanej 
mocy wyprodukuje 900-1000 kWh energii elek-
trycznej a budowane instalacje w domach pry-
watnych będą produkować do 3000 kWh energii 
elektrycznej. Natomiast zasada działania kolek-
torów słonecznych polega na konwersji energii 

promieniowania słonecznego w energię cieplną, 
a w konsekwencji np. do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. 

Gmina Mierzęcice jest już po przetargu i pod-
pisała umowy z Wykonawcami instalacji, z fi r-
mą z Rzeszowa na instalacje solarne oraz fi rmą 
z Tarnowa na instalacje fotowoltaiczne.

Obecnie trwają prace projektowe w budyn-
kach mieszkalnych. Przewidywany termin za-
kończenia realizacji projektu to lipiec 2018 r. 
Realizacja projektu ma na celu przede wszyst-
kim ograniczenie emisji szkodliwych substan-
cji do atmosfery, zwłaszcza gazów cieplarnia-
nych oraz obniżenie kosztów wytwarzania ener-
gii cieplnej i elektrycznej w gospodarstwach 
domowych. 

(ak)

MIERZĘCICE DBAJĄ O ŚRODOWISKO

16 lutego odbyło się uroczyste otwarcie nowe-
go przedszkola w Gródkowie, którego budowa 
zakończyła się w grudniu ub.r. 

Przedszkole powstało przy istniejącym budyn-
ku szkoły podstawowej. Jego powierzchnia wy-
nosi 280,90 m kw., a przestrzeń została podzielo-
na na trzy sale dla poszczególnych grup dzieci. 
Pozwoliło to na utworzenie dodatkowej klasy dla 
3. i 4-latków. Przebudowano także część budyn-
ku szkoły, gdzie m.in. położono nowe ocieplenie 
ścian przy wejściu głównym oraz przebudowano 
schody zewnętrzne przy wejściu do kuchni.

Ponadto placówka zyskała nowe ogrodzenie, 
oświetlenie oraz ogrodzony plac zabaw o nawierzch-
ni syntetycznej, który wyposażono w urządzenia 
rekreacyjno-edukacyjne przeznaczone dla dzieci 
w różnym wieku. Przebudowano również istniejące 
i wybudowano nowe chodniki oraz drogi wraz z 14 
miejscami postojowymi, (w tym jedno dla osób nie-
pełnosprawnych). Warto zaznaczyć, że zarówno bu-
dynek jak i przestrzeń wokół niego zostały w pełni 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą inwestycji, wartej 1 392 234,25 zł, była 
fi rma Biuro Serwis Izabela Jędrzejewska z Kato-
wic. Psarski samorząd pozyskał unijne dofi nan-
sowanie na budowę przedszkola w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego w wysokości 864 318,74 zł. Gmina Psary 
zdobyła również dofi nansowanie do projektu pn. 
„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród 
dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świad-
czonych usług w placówce wychowania przedszkol-
nego na terenie Gminy Psary”. Wartość projektu 
to 510 266,46 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 
433 726,49 zł. Pieniądze te pozwoliły na kompletne 
wyposażenie trzech sal tematycznych: językowej 
(zajęcia z czytania i pisania, nauka języka obce-
go, zajęcia logopedyczne), do zajęć wychowania 
przez sztukę oraz do zajęć przyrodniczo-matema-
tycznych (wychowanie dla poszanowania roślin 
i zwierząt, wspomaganie rozwoju intelektualnego 
dzieci wraz z edukacją matematyczną).

(mk)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
ruszy jeszcze w tym roku. Potrwa do roku 2022. 
Środki dotacji pochodzą z Funduszu Spójności 
w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowa-
ny całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 
74 454 020,06 zł. Gminie udzielone zostanie do-
fi nansowanie na realizację Projektu, w kwocie 
nie większej niż 39 143 721,24 zł, natomiast mak-
symalna kwota wydatków kwalifi kowalnych 
wynosi 46 051 436,76 zł.

- Te wartości robią wrażenie, ale najważniej-
sze jest to, że nareszcie poprawi się komfort ży-
cia mieszkańców naszej gminy. Cieszę się, że 
tak dużą inwestycję uda nam się zamknąć w tak 
krótkim czasie. Sprawa skanalizowania gminy 
Świerklaniec pojawiała się w dyskusjach od do-
brych kilkunastu lat. Tym bardziej jestem za-
dowolony z tego, że uda się za jednym razem 
skanalizować niemal całą gminę. Dotacja, któ-
ra została nam przyznana to realne pieniądze 

na realny cel – mówił Wójt Gminy Świerkla-
niec Marek Cyl.

Planowana inwestycja ma na celu zaprojekto-
wanie i wykonanie nowej sieci kanalizacji sani-
tarnej, modernizację kanalizacji deszczowej i wo-
dociągu na terenie Gminy Świerklaniec. Dodatko-
wo w ramach zadania zakupiony będzie specjali-
styczny samochód do monitoringu i naprawy sie-
ci. Wszystkie ulice uszkodzone podczas realizacji 
prac zostaną odtworzone po ich zakończeniu.

Powstanie ponad 40 km nowej sieci kanaliza-
cji, do której podłączonych zostanie ponad 4 ty-
siące mieszkańców. Celem jest skanalizowanie 
ok. 95 proc. gminy.

Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowa-
nie gminnej infrastruktury do potrzeb społecz-
ności lokalnej oraz zrównoważonego rozwo-
ju gospodarczego, co w dalszej perspektywie 
wpłynie na wysoką jakość wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz na racjonalizację ich 
wykorzystania.

(mk)

40 MILIONÓW 
DOFINANSOWANIA NA 
KANALIZACJĘ TO JUŻ FAKT!

PRZEDSZKOLE 
W GRÓDKOWIE OTWARTE

Najwyższe dofi nansowanie w historii Gminy Świerklaniec stało się faktem. 19 lutego 2018 r. 
podpisano umowę na podstawie, której NFOŚiGW w Warszawie przyznał Gminie dofi nansowa-
nie na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”. 
Środki pochodzą funduszy unijnych.

W środę 4 marca 2018 roku od-
był się w Dąbrowie Górniczej Bieg 
Tropem Wilczym. W ramach akcji 
organizowanej od sześciu lat przez 
Fundację Wolność i Demokracja 
przeprowadzane są w całej Polsce 
biegi pamięci. dla upamiętnienia 
Żołnierzy Wyklętych, 1 marca 
przypada Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. 

-Towarzystwo Przyjaciół Dą-
browy Górniczej po raz drugi or-
ganizuje tego typu bieg. Inicjato-
rem tego wydarzenia jest Piotr 
Chałuda - Radny Rady Miejskiej. 
Partnerami tegorocznego biegu 
byli: Fundacja PGNiG im. Igna-
cego Łukasiewicza, Stowarzy-
szenie Pamięci Henryka Glas-

sa, III Liceum Ogólnokształcące 
im. Władysława Andersa, OSP 
Strzemieszyce i Stowarzysze-
nie „Pancernik”. Za pomoc w 
organizacji biegu dziękujemy 
szczególnie Panu Mariuszowi 
Gierczakowi. Bieg odbył się na 

dystansie 1963 metry, a uczest-
niczyło w nim 105 zawodników, 
którym także serdecznie dzię-
kujemy za udział w zawodach 
- tłumaczy Arkadiusz Rybak, 
Prezes TPDG.

(mk)

BIEG TROPEM WILCZYM

Fotografi a: Mariusz Burczyk


