
12 czerwca br. przypadła dwunasta rocz-
nica powstania Lokalnej Grupy Działania 
„Brynica to nie granica”. Od samego po-
czątku celem działania LGD jest poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich ze 
szczególnym uwzględnieniem zasobów hi-
storyczno-kulturowych, zastosowania no-
wych technologii oraz popularyzacji pro-
duktów lokalnych.

Początkowo LGD funkcjonowała jako zwią-
zek stowarzyszeń, ale chcąc ubiegać się 
o środki finansowe dostępne w nowym okre-
sie programowania przypadającym na lata 
2014-2020 musiała dostosować się do przepi-
sów prawa warunkujących funkcjonowa-
nie lokalnych grup działania, w tym Usta-
wy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności. W dniu 25 maja 2015 r. na mocy 
uchwały Walnego Zebrania Członków LGD, 
dokonano zmiany Statutu, polegającej m.in. 
na zmianie formy prawnej LGD ze związku 
stowarzyszeń na stowarzyszenie.

Obecnie LGD realizuje Lokalną Strategię 
Rozwoju na lata 2014-2020, która wyznacza 
kierunek działań grupy. Do końca czerw-
ca 2018 r. ogłoszonych zostało 11 naborów 
wniosków na wsparcie operacji na terenach 
wiejskich, należących do obszaru działania 
grupy. Wnioski złożone w naborach w 2017 
r. zostały ocenione i podpisano 17 umów 
o przyznanie pomocy.

Od lutego br. LGD „Brynica to nie gra-
nica” wraz z partnerem Stowarzyszeniem 
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” reali-
zuje projekt współpracy pn. „Stwórzmy Ra-

zem Markę Lokalną”. W kwietniu br. w ra-
mach konkursu „Pomysł na produkt lokal-
ny”, komisja konkursowa pod przewodnic-
twem Arkadiusza Rybaka – Dyrektora Mu-
zeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie 
Górniczej - wyłoniła 29 laureatów, w tym 
zwycięzców, w trzech kategoriach kon-
kursowych: sztuka/rękodzieło/rzemiosło, 
produkt spożywczy i dziedzictwo kulturo-
we. Zgłoszenia do konkursu mogły przesy-
łać osoby z terenu działania Stowarzysze-
nia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
oraz LGD „Brynica to nie granica”, czyli 
aż z 23 gmin. 

-Wyróżnione godłem MARKI LOKALNEJ 
produkty i usługi, spełniają wszystkie stan-
dardy i polecane są osobom z obszaru kraju 
i zagranicy jako wzorcowe z terenu dwóch 
Lokalnych Grup Działania. Laureaci mogą 
posługiwać się marką w kampaniach rekla-
mowych i materiałach promocyjnych - mówi 
Jerzy Jóźwik, Przewodniczący Zarządu LGD 
i członek Komisji konkursowej.

Także w kwietniu zorganizowane zostało 
szkolenie wyjazdowe w Ustroniu pt. „Kre-
owanie i promocja produktu lokalnego” dla 
zwycięzców oraz laureatów konkursu „Po-
mysł na produkt lokalny”, natomiast w maju 
odbyła się uroczysta Gala finałowa rozdania 
Certyfikatów MARKI LOKALNEJ. Galę po-
prowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” Piotr 
Leksy i Przewodniczący Zarządu LGD „Bry-
nica to nie granica” Jerzy Jóźwik. Oprócz 
certyfikatów, zwycięzcy i laureaci otrzymali 

niespodziankę w postaci kosza piknikowe-
go lub wiklinowego.

Jedną z nagród dla zwycięzców i laure-
atów konkursu był udział w wyjeździe stu-
dyjnym do Sandomierza. Celem wyjazdu 
było poznanie lokalnych pracowni, pro-
duktów lokalnych, technik wytwarzania, 
okolicznych miejsc dziedzictwa kulturo-
wego oraz atrakcji turystycznych. Wizy-
ta studyjna, która została zorganizowana 
w ramach projektu współpracy „Stwórzmy 
Razem Markę Lokalną”, pozwoliła uczestni-
kom zobaczyć działania Ośrodka Promowa-
nia Przedsiębiorczości, stowarzyszeń oraz 
mieszkańców, które realizowane są przy 
udziale funduszy unijnych m.in. w Sando-
mierzu, Obrazowie, Dwikozach, Garbowie 
i Górach Wysokich. Dużym zainteresowa-
niem uczestników cieszyły się atrakcje tu-
rystyczne Sandomierza oraz spacer po Gó-
rach Pieprzowych.

Zwycięzcy i laureaci uczestniczyli także 
w imprezach promujących projekt współ-
pracy pn. „Festiwal Produktów Lokalnych”, 
które odbyły się w Koszęcinie, Ciasnej, Sie-
wierzu i Tworogu. Program imprez prze-
widywał prezentację zwycięzców i laure-
atów konkursu „Pomysł na produkt lokal-
ny”, występy lokalnych artystów, gwiazdę 
imprezy, stoiska zwycięzców i laureatów 
konkursu, degustację lokalnych produk-
tów, konkursy LGD z nagrodami oraz gry 
i zabawy dla dzieci.

Więcej informacji na temat działalności 
LGD można znaleźć na stronie www.lgd-
brynica.pl

Marcin Kołodziejczyk

Wdrażanie LokaLnej 
Strategii rozWoju

Po zakończeniu największego projektu inwestycyjnego w Gmi-
nie Mierzęcice dotyczącego budowy kanalizacji, nadszedł czas 
na inwestycje w infrastrukturę drogową.

W połowie maja br. rozpoczęto przebudowę dwóch gminnych 
dróg – ul. Młyńskiej w Przeczycach (zdjęcie nr 1) i ul. Sokołów 
w Boguchwałowicach (zdjęcie nr 2). 

Na remontowanych odcinkach dróg o łącznej długości ok. 1 km 
zostaną wykonane nawierzchnie bitumiczne obramowane kra-
wężnikami. Drogi zostaną oznakowane i jednocześnie uregulo-
wane będą pobocza.

Trasa nie ulegnie zmianie i będzie biegła po śladzie istnieją-
cych obecnie dróg.

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie niewątpliwie komfort  
życia  mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę. Istotne 
znaczenie ma również zmniejszenie emisji m.in. hałasu i pyłu. 

Koszt budowy dróg to ok 1 mln zł. Dofinansowanie w wysoko-
ści 80 proc. Gmina Mierzęcice otrzymała z  Programu „Metropo-
litalny Fundusz Solidarności” Związku Metropolitalnego „Gór-
nośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.

Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na sier-
pień bieżącego roku.

(mk)
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W Psarach ruszyły prace przy budowie 
gminnego żłobka i przedszkola. Inwestycja 
powstanie do 28 czerwca 2019 r., a jej koszt 
wyniesie 6 696 158,04 zł. 3 czerwca, podczas 
Gminnego Dnia Dziecka, uroczyście wmu-
rowano akt erekcyjny. 

W bliskim sąsiedztwie Urzędu Gminy po-
wstanie dwukondygnacyjny budynek o wy-
miarach 42,54 x 19,44 m, wysokości 9,42 m 
oraz powierzchni użytkowej 1418,44 m kw. 
Na parterze budynku powstaną dwa oddziały 
żłobka dla 32 dzieci w wieku od 6 do 36 mie-
sięcy. Każdy z nich będzie miał własną salę 
zabaw, łazienkę oraz bezpośrednie wyjście 
na taras. Wspólna będzie sala do odpoczyn-
ku. Na piętrze pojawią się cztery oddziały 
przedszkolne dla 100 dzieci w wieku od 3 do 

6 lat. Każdy oddział będzie mieć salę zabaw 
oraz pomieszczenie sanitarne i pomieści po 
25 maluchów. Budynek będzie przyjazny 
dla osób niepełnosprawnych, a poruszanie 
się pomiędzy piętrami umożliwi winda. Po-
wstanie również parking z drogą dojazdową, 
chodniki. Pojawi się również plac zabaw dla 
dzieci. W budynku powstanie kuchnia z za-
pleczem gastronomicznym. 

Budowa żłobka i przedszkola jest dla psar-
skiego samorządu priorytetowym zadaniem. 
Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach złoży-
li wnioski o dofinansowanie przedsięwzię-
cia w formie dotacji w wysokości 1 127 200 
zł i w formie pożyczki w wysokości 1 127 200 
zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

oraz o dotację w kwocie 433 784,06 zł w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. W tym roku planują również zło-
żyć wniosek o dofinansowanie w formie do-
tacji celowej z budżetu państwa w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 
plus”, który zostanie ogłoszony pod koniec 
roku. W ramach tego programu gmina liczy 
na kolejne 600 tys. zł dotacji. 

Prace przy budowie obiektu prowadzi kon-
sorcjum firm AZI-BUD Sp. z o.o. oraz Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego BANIMEX 
Sp. z o.o. z Będzina.

(mk)

PoWStaje gminny żłobek i PrzedSzkoLe

Budowa kanalizacji, największej inwesty-
cji w Gminie Świerklaniec, stała się fak-
tem! Projekt zostanie zakończony w 2022 
roku. Inwestycja ma też najwyższe dofi-
nansowanie w historii Gminy.

W lutym 2018 r. podpisano umowę na pod-
stawie, której Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie przyznał Gminie dofinansowanie na 
projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”. 
Środki pochodzą z funduszy unijnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej ruszy jeszcze w tym roku. Potrwa do 
roku 2022. Środki dotacji pochodzą z Fun-
duszu Spójności w ramach działania 2.3. 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. Plano-
wany całkowity koszt realizacji Projek-
tu wynosi 74 454 020,06 zł. Gminie udzie-

lone zostanie dofinansowanie na realiza-
cję Projektu, w kwocie nie większej niż 39 
143 721,24 zł, natomiast maksymalna kwo-
ta wydatków kwalifikowalnych wynosi 46 
051 436,76 zł.

- Te wartości robią wrażenie, ale najważniej-
sze jest to, że nareszcie poprawi się komfort 
życia mieszkańców naszej Gminy. Cieszę się, 
że tak dużą inwestycję uda nam się zamknąć 
w tak krótkim czasie. Sprawa skanalizowa-
nia Gminy Świerklaniec pojawiała się w dys-
kusjach od dobrych kilkunastu lat. Tym bar-
dziej jestem zadowolony z tego, że uda się za 
jednym razem skanalizować niemal całą Gmi-
nę. Dotacja, która została nam przyznana to 
realne pieniądze na realny cel – mówił Wójt 
Gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Planowana inwestycja ma na celu zapro-
jektowanie i wykonanie nowej sieci kana-
lizacji sanitarnej, modernizację kanalizacji 
deszczowej i wodociągu na terenie gminy 

Świerklaniec. Dodatkowo w ramach zada-
nia zakupiony będzie specjalistyczny sa-
mochód do monitoringu i naprawy sieci. 
Wszystkie ulice uszkodzone podczas re-
alizacji prac zostaną odtworzone po ich 
zakończeniu.

Powstanie ponad 40 km nowej sieci ka-
nalizacji, do której podłączonych zosta-
nie ponad 4 tys. mieszkańców. Celem jest 
skanalizowanie ok. 95 proc. gminy. Nowa 
sieć dostarczy ścieki do przebudowanej 
w 2015 r. oczyszczalni w Świerklańcu (na 
zdjęciu).

Realizacja inwestycji pozwoli na dostoso-
wanie gminnej infrastruktury do potrzeb 
społeczności lokalnej oraz zrównoważone-
go rozwoju gospodarczego, co w dalszej per-
spektywie wpłynie na wysoką jakość wód 
powierzchniowych, podziemnych oraz na 
racjonalizację ich wykorzystania. 

(mk)

najWiękSza inWeStyCja W gminie! 

Zagospodarowano teren w Parku Żurawiniec w Psarach, gdzie 
powstała m.in. ścieżka zdrowia składająca się z urządzeń rekreacji 
ruchowej oraz blisko 1,5 km alejek utwardzonych kruszywem.

Ścieżka zdrowia to 10 urządzeń sportowo-rekreacyjnych, które 
usytuowano wzdłuż alejek parku. Składa się z: drabinki pionowej, 
podwójnych i pojedynczych poręczy gimnastycznych, drążka do 
podciągania, zestawu do podciągania, słupków sprawnościowych, 
drabiny poziomej oraz zestawu sprawnościowego. 

W ramach zagospodarowania terenu w Parku Żurawiniec wy-
korzystano 500 ton kruszywa na utwardzenie 1430 metrów ale-
jek. Warto zaznaczyć, że jest to materiał naturalny i dopuszczo-
ny do stosowania na terenach leśnych, który wykorzystują m.in. 
nadleśnictwa do utwardzania leśnych szlaków. 

Wzdłuż alejek pojawiło się 20 ławek i koszy na śmieci. Zamon-
towano dwie tablice informacyjne, na których znajduje się m.in. 
regulamin korzystania z parku oraz jego mapa z zaznaczonymi 
proponowanym trasami. Wykonawcą tej inwestycji był Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Psarach, a łączny koszt wyniósł 106 
100,85 zł. 

(mk)

Park żuraWinieC zaPraSza 
Po reWitaLizaCji

15 maja br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęci-
cach odbył się finał I Powiato-
wego Konkursu Dziennikar-
skiego „Współczesny patrio-
tyzm” pod patronatem Grzego-
rza Podlejskiego, Wójta Gminy 
Mierzęcice i Arkadiusza Wato-
ły, Starosty Będzińskiego.

Konkurs wpisywał się w ob-
chody 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści. Cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Najlepsze prace 
przedstawili: Bartosz Turlej 
i Piotr Konieczny  z SP nr 9 
w Będzinie (kat. wywiad wideo) 
oraz w kategorii tekstu praso-
wego: Agata Gdak z SP nr 1 
w Mierzęcicach, Krystian Ku-

lasik z PMDK w Będzinie, Iga 
Flak z ZSP w Strzyżowicach; 
wyróżnienia ex aequo Małgo-
rzata Płatek z SP nr 2 w Mie-
rzęcicach, Anna Jewak z ZSP 
nr 2 w Sarnowie; Dominika 
Purchała i Oliwia Pawłowska 
z ZSP w Nowej Wsi oraz Patry-
cja Pulikowska z SP nr 1 w Mie-
rzęcicach.

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a laureaci nagrody oraz 
puchary. Uczestnicy konkur-
su spotkali się też z Grzego-
rzem Lisieckim, Redaktorem - 
Wydawcą „Dziennika Zachod-
niego” i Blogerem, Autorem 
„TechnoBlogii”.

(ak)

młodzi dziennikarze 
o Patriotyzmie

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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Gmina Woźniki otrzymała dofinansowanie na przebudowę ul. 
Lipowej w Psarach. Dotacja w wysokości 1 402 180,00 zł pocho-
dzi ze środków „Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infra-
struktury Drogowej”. 

Pozostałe koszty przedsięwzięcia w wysokości 352 245 zł zosta-
ną pokryte z budżetu Gminy Woźniki. W ramach inwestycji zo-
stanie przebudowana ulica na długości 812,00 m (szerokość jezd-
ni 6,00 m) o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaplanowano też 
wykonanie: chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m z wjaz-
dami na posesje, (długość 580 m); pobocza z kruszywa łamane-
go o szerokości 1 m (długość 580 m); nowego oznakowania pio-
nowego oraz poziomego w postaci linii segregacyjnych, jak rów-
nież 2 przejść dla pieszych. Powstanie też sieć kanalizacji desz-
czowej o łącznej długości 392,00 m; oczyszczone i wyprofilowa-
ne będą też rowy.

Planowane zakończenie inwestycji: październik 2018 r.
(mk)

PrzebudoWa uLiCy LiPoWej 
W PSaraCh W gminie Woźniki

15 czerwca br. członkowie TPDG przygotowali uroczyste spotka-
nie pn. „Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej dla Niepod-
ległej”. Odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej. Pomysłodawcą uroczystości był Arkadiusz Rybak, Pre-
zes TPDG, a scenariusz przygotowała Marta Gabryś. W przygoto-
waniach brali też udział: Henryka Cecha, Zofia Rolnik, Zbigniew 
Bujnowski, Jan Kozak, Włodzimierz Kalinowski i Rafał Kozieł. 
Uroczystość uświetnił swoim występem Łukasz Baruch.

Arkadiusz Rybak przedstawił prezentacje historyczne na temat 
lat 1914 – 1918 w Dąbrowie Górniczej, tradycji święta 11 Listopa-
da i film o dąbrowskim Pomniku Kościuszki. Zaprezentowano 
też patriotyczną działalność TPDG.

-Towarzystwo od lat dba o upamiętnienie ważnych miejsc dla 
historii Dąbrowy Górniczej. Naszym staraniem odbudowane 
zostały: Pomnik Żołnierza Zwycięzcy w Gołonogu i „Krzyż Po-
wstańczy” w Dąbrowie Górniczej - Mariankach. W centrum mia-
sta upamiętniony został 11. Pułk Piechoty Zagłębiaków. Dbamy 
też o odnawianie zabytkowych nagrobków ważnych dla miasta 
postaci, m.in. rodziny Adama Piwowara, I prezydenta miasta - 
tłumaczy Arkadiusz Rybak.

(ak)

tPdg dLa niePodLegłej

Początek XX wieku to burzli-
wy okres w historii wsi Przeczy-
ce. Kończy się I wojna światowa, 
odradza niepodległa Ojczyzna. 
Zaczynają powstawać liczne 
organizacje zrzeszające ludzi, 
którzy pragną uaktywnić życie 
środowiska wsi. Jedną z nich 
jest Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przeczycach.

Powstała ona w 1918 roku. 
Antoni Kajdas przedstawił 
projekt założenia OSP w Prze-
czycach na zebraniu wiej-
skim 7 września 1918 r. Jed-
nostka rozwijała się prężnie. 
W 1919 r. posiadała już mun-
dury i hełmy, a także m.in. 
pompę ręczną i drabiny. Z cza-
sem szeregi strażaków wzro-
sły, co pozwoliło stworzyć 20-
osobową orkiestrę dętą przy 
OSP Przeczyce. Dyrygentem 
został Stefan Słowiński. W la-
tach 20. ub.w. rozpoczęto przy-
gotowania do budowy remizy. 
Budowę rozpoczęto w 1930 r, 
a ukończono w 1938 r. Jednost-
ka otrzymała wówczas sztan-
dar, który służy jej do dzisiaj. 
Okres II wojny światowej 
spowodował zawieszenie 
działalności jednostki. W stycz-
niu 1945 r. przez wieś przetoczy-

ła się linia frontu, powodując 
znaczące szkody. Po wojnie 
reaktywowano działalność 
jednostki powołując nowy 
zarząd, w skład którego 
wszedł m.in. prezes Jan Krzy-
kawski. Jednostka liczyła 30 
druhów. Z czasem powołano 
sekcję żeńską, którą tworzy-
ło 18 pań. Jednostka otrzyma-
ła wóz bojowy. Na wniosek 
zarządu w 1970 r. rozpoczęto 
gruntowną rozbudowę remi-
zy. Większość prac wykonano 
w czynie społecznym. Obiekt 
został oddany do użytku 26 
maja 1974 r. W budynku zna-
lazły się pomieszczenia sali wi-
dowiskowej ze sceną, garaży, 
zaplecza technicznego, kuchni, 

sanitariatów, świetlicy, biblio-
teki i klubu Ruch. Swoje po-
mieszczenia otrzymało także 
Koło Gospodyń Wiejskich. 
W latach 70. i 80. jednostka 
działała bardzo aktywnie. Uda-
ło jej się pozyskać w swoje sze-
regi liczne grono młodzieży. 
W tym czasie druhowie wygry-
wali kilkakrotnie gminne za-
wody pożarnicze zdobywając 
na własność Puchar Przechod-
ni. W 1979 r. jednostka otrzy-
mała samochód pożarniczy 
Star 266 i sprzęt. W 1982 r. na-
gle zmarł długoletni Prezes 
OSP Przeczyce Bogusław Kaj-
das. Co było wielka stratą dla 
druhów. Po jego śmierci na 
czele nowego zarządu OSP 

Przeczyce stanął dh Irene-
usz Dęboń. (W 1985 r. dzięki 
zaangażowaniu druha Stani-
sława Rogosia przy jednost-
ce powstała orkiestra dęta). 
Od 2001 do 2012 roku zarząd 
OSP Przeczyce pracował pod 
kierunkiem prezesa Antonie-
go Kajdasa. Obecnie prezesem 
OSP Przeczyce jest dh Sławo-
mir Lipiński. Oprócz zabezpie-
czenia pożarowego i powodzio-
wego druhowie modernizują 
wnętrze i otoczenie remizy. 
Jednostka posiada wyremon-
towany w 2007 r. samochód 
pożarniczy. Prace remonto-
we i modernizacyjne samo-
chodu przeprowadzono z fun-
duszy Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP, a także Gmi-
ny Mierzęcice i własnych OSP 
Przeczyce. Działalność jednost-
ki OSP Przeczyce wspierają 
także sponsorzy.

Za swoją działalność druho-
wie otrzymali najwyższe od-
znaczenia resortowe. Złote 
Znaki Związku nadane przez 
Zarząd Główny OSP w Warsza-
wie otrzymali Stanisław Rogoś 
(nadana w 1999 r.) i Antoni 
Kajdas (nadana w 2007 r.).

(mk)

Setny jubiLeuSz oSP W PrzeCzyCaCh
Druh Stanisław Paks, Sekretarz 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
na kadencję 2017-22, Członek Zarzą-
du Oddziału Powiatowego w Będzi-
nie, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Mierzęcicach

OSP w woj. śląskim zrzeszają pra-
wie 70 tys. osób i chętnych do pracy 
w strażach przybywa. Idee ruchu są 

atrakcyjne wśród ludzi młodych, co oznacza że ratowanie ży-
cia, zdrowia i mienia ludzi jest dla nich ważne. A trzeba pa-
miętać że spośród młodzieży właśnie - rekrutowane są potem 
osoby do jednostek operacyjno-technicznych czy też oddzia-
łów bojowych. Ochotnicy biorą udział w licznych akcjach ra-
towniczo-gaśniczych, udzielają pomocy ofiarom wypadków 
drogowych czy uczestnicząc w przeciwdziałaniu skutkom 
klęsk żywiołowych. Strażacy aktywnie włączają się w życie 
społeczności. Wiele jednostek, co bardzo cenne może pochwa-
lić się jak Przeczyce, stuletnią tradycją. Jubileusze są wielki-
mi świętami całych miejscowości, w których straże działają. 
W Przeczycach uroczystość odbędzie się 30 czerwca br. na bo-
isku sportowym KS „Zapora”. Rozpocznie ją uroczysta Msza 
Św. w intencji strażaków. W trakcie obchodów sztandar jed-
nostki zostanie uhonorowany Złotym Znakiem Związku OSP 
RP, odznaczenia otrzymają także druhowie. Udział w jubile-
uszu zapowiedziało wielu znakomitych gości. Dla zebranych 
wystąpi Orkiestra Dęta KW Policji w Katowicach.

(mk)

Mówi dr inż. Janusz Flasza z Zakładu Wy-
twarzania, Urządzeń i Gospodarki Elektro-
energetycznej, Instytutu Elektroenergety-
ki na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Częstochowskiej

-Czy Polacy rozumieją wagę elektro-
mobilności?

-Elektromobilność jest nową, lecz co-
raz bardziej istotną gałęzią przemysłu 
motoryzacyjnego. Obserwuje się rozwój 
nowych usług i produktów, związanych 
z tym segmentem rynku. Wyzwania eko-
nomiczne w tym zakresie, szczególnie 

pokonywanie barier społecznych, finan-
sowych i technicznych wymagają koor-
dynacji na szczeblu rządowym, korpora-
cyjnym oraz społecznym. Jednocześnie 
niezbędna będzie rozbudowa infrastruktu-
ry umożliwiającej wzrost produkcji energii 
elektrycznej oraz jej przesył, która stwarzać 
będzie przestrzeń do rozwoju digitalizacji 
elektromobilności oraz branży informa-
tycznej (IT). Należy zauważyć, że wraz 
z rozwojem elektromobilności przyśpieszą 
prace badawcze oraz wdrożenia technolo-
gii magazynowania energii elektrycznej. 
Wyzwaniem staje się konieczność rozbu-
dowy infrastruktury elektroenergetycz-
nej, która będzie w stanie zapewniać od-
powiednie zasilanie w energię elektryczną 
do ładowania pojazdów, jak i bezpieczny 
przesył energii.

-Jak to wygląda w liczbach?
- Na koniec 2015 r. w Polsce park aut 

elektrycznych obejmował ok. 400 egzem-
plarzy, zakłada się, że do 2020 r. będzie ich 
w Polsce trzy razy tyle. Stacji ładowania 
ma być ok. 6 tys. Dla procesu wolnego ła-
dowania i 400 punktów ładowania dla pro-
cesu szybkiego i ultraszybkiego, (Obecnie 
są 332). Co ważne, dla Polaków mniej liczy 
się marka i wygląd pojazdu, a zniechęca ich 
jedynie do pojazdów elektrycznych koszt 
zakupu. Do pojazdów niskoemisyjnych 
przekonują nas niskie koszty eksploata-
cji i bezawaryjność. Chętnie korzystamy 
też z pojazdów niskoemisyjnych komuni-
kacji miejskiej. Przewiduje się, że w 2030 
r. ceny samochodów elektrycznych będą 

niższe niż ceny aut tradycyjnych. W 2025 
r. ok. 1 mln pojazdów EV będzie potrzebo-
wać prawie 2,3 mln MWh.

-14 czerwca b.r. w Politechnice Często-
chowskiej odbyła się konferencja tematycz-
na, pt. „Elektromobilność w Polsce poprzez 
rozwój inteligentnych miast Śląska”, któ-
rej był Pan współorganizatorem.

-W konferencji wzięli udział m.in. przed-
stawiciele „Tauron Dystrybucja” S.A, „Po-
zyton” Częstochowa, „GreenGoo”, „KMT 
Ecotap”  Zabrze oraz przyszli inżyniero-
wie kształceni dla przemysłu. Zaprezen-
towano warunki niezbędne do wdraża-
nia elektromobilności w Polsce, ukazano 
potencjał finansowy do roku 2020. Przed-
stawione zostały też wyniki ankiet, co do 
oczekiwań Polaków w aspekcie elektro-
mobilności. Nie zabrakło też analizy ba-
rier i korzyści rozwoju elektromobilności 
w Polsce, planowanych działań w zakresie 
wsparcia rozwoju elektromobilności, czy 
problematyki standardów mogących wpły-
wać na bezpieczeństwo ludzi i ratowników 
w trakcie akcji ratowniczej z udziałem po-
jazdów elektrycznych. Rozmowy zakoń-
czyły się podjęciem konkretnych działań 
zmierzających do wdrożenia elektromobil-
ności i inteligentnych miast. Oprócz pod-
miotów będących na konferencji do współ-
pracy są zaproszone i inne podmioty w ra-
mach wymiany doświadczeń i technologii. 
Przewidywany okres realizacji jest zgod-
ny z Planem Rozwoju Elektromobilności 
w Polsce i obejmuje lata 2018 – 2020.

rozmawiał: Marcin Kołodziejczyk

W 2030 r. auta eLektryCzne 
będą tańSze niż tradyCyjne



4
nr 13 czerwiec 2018

Mówi prof. dr hab. Czesław 
Martysz, Dziekan Wydzia-
łu Prawa i Administracji UŚ 
w Katowicach, były Prorek-
tor uczelni

-W tym roku Uniwersytet Ślą-
ski obchodzi swoje 50-lecie...

-Jest jedną z największych 
uczelni wyższych w Polsce. Po-
czątkowo śląska uczelnia była fi-
lią Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. Jako pierwszy 
powstał Wydział Prawa i Admi-
nistracji już w 1966 r., (50-lecie 
wydziału obchodzono w 2016 r.). 
Co istotne wydział jest w ścisłej 
czołówce Polski (zajmuje od 5 do 
7 miejsca), choćby pod wzglę-
dem liczby osób, które zostają 
radcami prawnymi, adwokata-
mi, czy notariuszami, co w spo-
sób obiektywny potwierdza po-
ziom nauczania. Liczba studen-
tów uniwersytetu wzrasta, co-
raz więcej osób chce studiować 
prawo i nauki humanistyczne 
(i w trybie stacjonarnym i nie-
stacjonarnym). 

-Jaką rolę pełni uniwersytet 
dla regionu?

-Każda szkoła wyższa pełni 
funkcję miasto- i centro-twór-
czą. Nawet jeśli w małym mie-
ście działa filia, oddział czy tylko 
punkt wyższej uczelni sprzyja to 
rozwojowi miejscowości. UŚ ma 
swoje wydziały w Katowicach, 
Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie 
i wszystkie miasta na tym zyska-
ły. (Niestety został zlikwidowany 
ośrodek w Rybniku). Związani 
z uczelnią studenci, wykładowcy 
i absolwenci szkoły wyższej two-
rzą elitę intelektualną: są sędzia-
mi, pracują w Najwyższej Izbie 
Kontroli, w administracji publicz-
nej, są ministrami, wiceministra-
mi. Są dumą swojej uczelni i spo-
łeczności lokalnej, z której się 
wywodzą. Studenci są skupieni 
blisko swojej uczelni, absolwen-

ci także najczęściej szukają póź-
niej zatrudnienia w jej pobliżu. 
Wokół uczelni powstaje nowa 
infrastruktura, (sale wykładowe, 
pracownie, laboratoria, biblio-
teki, ale też miejsca noclegowe, 
stołówki, puby, kluby studenc-
kie itd.). Miasta uniwersyteckie 
nigdy nie zasypiają. Wprawdzie 
w Katowicach domy studenckie 
są na razie rozrzucone, zlokalizo-
wane m.in. w Ligocie, ale to się 
zmienia. Na naszych oczach ro-
śnie campus akademicki wyzna-
czony ul. Pawła, Wodną, al. Kor-
fantego sięgający aż po ul. Bogu-
cicką i Murckowską.

-Jakie uniwersytet ma plany 
na przyszłość?

-Pierwszy przy ul. Bankowej 
11 B już na przełomie XX i XXI 
w. powstał nowy gmach Wy-
działu Prawa i Administracji 

w Katowicach oraz bibliote-
ka (CINIBA - Centrum Infor-
macji i Biblioteka Akademic-
ka), wspólna dla studentów UŚ 
i Uniwersytetu Ekonomiczne-
go. Potem rozbudowano też sie-
dzibę UE. To nowoczesne i cie-
kawe architektonicznie obiek-
ty. Obecnie planuje się przenie-
sienie tu Wydziałów Radia i Te-
lewizji, Biologii, Filologiczne-
go. Każdy z wydziałów ma mieć 
własny budynek z salami wy-
kładowymi. (Nowe obiekty wpi-
szą się w już obecne tu Między-
narodowe Centrum Kongreso-
we, Muzeum Śląskie, czy NO-
SPR, tworząc w sposób natu-
ralny Centrum Kultury i Na-
uki). Zostaną tu też przeniesio-
ne domy studenckie.

rozmawiał: Marcin 
Kołodziejczyk

WyżSze uCzeLnie Pełnią roLę miaStotWórCzą!

9 czerwca, mieszkańcy Gminy Bobrowniki, a także goście 
z miejscowości ościennych mogli po raz pierwszy zwiedzić 
rogoźnicki amfiteatr po remoncie. Otwarcie amfiteatru było 
bardzo ważnym wydarzeniem, biorąc pod uwagę przypada-
jący jubileusz 50-lecia parku w Rogoźniku. (Obchodzono też 
kolejne urodziny sołectwa Rogoźnik połączone z piknikiem 
szkolnym). Rekultywacja terenu rozpoczęła się w 1968 r., 
a oficjalne otwarcie pierwszych obiektów na terenie parku 
odbyło się 1 maja 1969 r.

Warto zaznaczyć, że remont amfiteatru rozpoczął się w maju 
ub.r. Robotami objęte zostały instalacje wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku – oświetlenie, monitoring, instalacja alarmo-
wa oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Niezwykle ważne 
z punktu widzenia zarówno potrzeb mieszkańców, jak i wi-
zerunku gminy była przebudowa zewnętrznych elementów 
obiektu – widowni i sceny. Inwestycja dofinansowana zosta-
ła ze środków UE. Całkowity jej koszt to 3,5 mln zł.

Dzień rozpoczął się oficjalnym otwarciem przez włodarzy 
Gminy. W uroczystości udział wzięli znakomici goście; Sena-
tor RP Arkadiusz Grabowski, Poseł na sejm RP Waldemar 
Andzel, Prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, Wiceprzewod-

niczący Rady Powiatu - Marian Kozieł, Radny Powiatu Bę-
dzińskiego Radosław Baran, Przewodniczący Rady Gminy 
Bobrowniki Zbigniew Binko wraz z Radnymi; Skarbnik i Se-
kretarz Gminy Bobrowniki oraz Przedstawiciel Patrona Me-
dialnego uroczystości – Radia Katowice, Aneta Ochman.

Podczas części oficjalnej Z-ca Wójta, Małgorzata Bednarek 
wręczyła wyjątkowe statuetki z podziękowaniem osobom, które 
przyczyniły się do modernizacji obiektu. Część oficjalna zakoń-
czyła się uroczystym przecięciem wstęgi przez włodarzy gminy 
oraz gości im towarzyszących.

Na deskach odnowionego amfiteatru można było zobaczyć wy-
stęp artystyczny grupy reprezentującej Publiczne Przedszkole 
w Rogoźniku, a także uczniów ze Szkoły Podstawowej z Rogoźni-
ka. Przed koncertem gwiazdy wieczoru, każdy obecny mógł prze-
nieść się w czasie. A to wszystko dzięki wspaniale przygotowane-
mu koncertowi wspomnień. Piosenki znakomitych artystów, któ-
rzy występowali niegdyś na rogoźnickiej scenie wykonały dziew-
czynki reprezentujące placówki oświatowe z terenu gminy.

Atrakcji tego dnia nie brakowało. Dla dzieci przygotowa-
no dmuchańce, gry oraz zabawy z animatorem.

Pod wieczór można było posłuchać utworów wykonanych przez wiel-
kich artystów. Na scenie amfiteatru dla mieszkańców gminy wystą-
pił zespół „Lombard”, który swoim repertuarem porwał publiczność 
do wspólnej zabawy. Obecni na trybunach goście kołysali się w takt 
piosenek podśpiewując wykonywane przez zespół utwory.

(mk)

W gminie bobroWniki otWarto amfiteatr Po remonCie

5 czerwca br. w Zakopanem 
podczas II Międzynarodowe-
go Forum Energetyka i Środo-
wisko EKOZAKOPANE zosta-
ły wręczone Krajowe Nagrody 
Ekologiczne „EKOJANOSIK – 
Zielona Wstęga Polski”.  Decy-
zją Narodowej Rady Ekologicz-
nej Gmina Ożarowice otrzyma-
ła tytuł „EKOJANOSIK” woje-
wództwa śląskiego w katego-
rii I. Samorząd, podkategorii 
I. gmina wiejska. Tę prestiżo-
wą nagrodę podczas uroczystej 
gali odebrała Skarbnik Gminy 
Justyna Gubała.

„EKOJANOSIK” to nagroda 
przyznawana jednostkom sa-
morządu terytorialnego, pod-
miotom gospodarczym, pla-
cówkom oświatowym oraz 
osobom fizycznym za reali-
zację działań mających istot-

ny i znaczący wpływ na po-
prawę i stan środowiska na-
turalnego, a także zwiększe-
nie świadomości ekologicz-
nej Polaków.

(mk)

gmina ożaroWiCe 
z tytułem ekojanoSik

„Metropolitalne Święto rodziny 2018. Ro-
dzina – radość miłości” to cykl imprez pro-
mujących rodziny. 

-Idea święta powstała podczas pielgrzym-
ki samorządowców i parlamentarzystów 
z Metropolitą Górnośląskim Damianem 
Zimoniem do Rzymu. Pielgrzymka była 
związana z rocznicą powołania Metropolii 

przez Jana Pawła II. W organizację świę-
ta włączają się władze samorządowe ślą-
skich i zagłębiowskich miast. Towarzystwo 
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej po raz szó-
sty  uczestniczyło czynnie w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu - tłumaczy Zbigniew 
Łukasik, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Dąbrowie Górniczej. 

W tym roku zostały zorganizowane trzy 
koncerty. W kościele pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Dąbrowie została odprawiona 
przez ks. proboszcza Sławomira Roznera 
Msza Św. w intencji dąbrowskich rodzin. 
Po mszy wystąpiła znakomita piosenkar-
ka „Eleni”, wraz zespołem.

(ak)

ŚWięto rodziny

uniWerSytet 
ŚLąSki W LiCzbaCh
• 75 - (w tym 3 w języku angielskim) to 
liczba kierunków (studia pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia oraz jedno-
lite magisterskie prowadzone w roku 
akademickim 2017/2018)
• 243 (w tym 9 w języku angielskim) 
- to liczba specjalności
• 4 - to liczba miast uniwersytec-
kich (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, 
Chorzów)
• 25 961 - to ogółem liczba studentów 
(łącznie z cudzoziemcami)
• 2019 (w tym mianowanych 628) to 
liczba nauczycieli akademickich (na 
etatach naukowo-dydaktycznych)
• ok. 15,2 mln zł to łączna wartość do-
finansowania przyznana Uniwersyte-
towi w ramach  projektów funduszy 
strukturalnych

(mk)
Dane: www.us.edu.pl


