
Tegoroczna sytuacja związa-
na z pandemią covid-19 spowo-
dowała konieczność anulowa-
nia przez Lokalną Grupę Dzia-
łania aż 5 spośród 6 ogłoszo-
nych w marcu naborów i ich 
ponownego ogłoszenia. W ra-
mach zakresów tematycznych 
związanych między innymi 
z podejmowaniem działalno-
ści gospodarczej, rozwojem 
usług wyrównujących szanse 
edukacyjne i zawodowe miesz-
kańców, budową i remontami 
obiektów pełniących ważne 

funkcje publiczne lub budową 
i przebudową infrastruktury 
drogowej, złożono łącznie 16 
wniosków w powtórzonych we 
wrześniu naborach. Powtórze-
nie naszych działań spowodo-
wało, że nie wszystkie z zapla-
nowanych w tym roku nabo-
ry zostaną ogłoszone w prze-
widzianym terminie i odbędą 
się w I półroczu 2021 r.

Od momentu zawarcia 
przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Brynica to nie granica” 
umowy ramowej złożono 105 

wniosków podczas 34 nabo-
rów. Do chwili obecnej pod-
pisano 40 umów na realizację 
operacji, a kolejnych 20 wnio-
skodawców oczekuje na wyni-
ki ostatecznej oceny projek-
tów w Urzędzie Marszałkow-
skim. Wszystkie, te zawarte 
umowy to 11 nowych lub do-
posażonych przedsiębiorstw, 
2 inkubatory produktu lokal-
nego, 21 nowych miejsc pra-
cy, 21 nowych lub zmoder-
nizowanych obiektów kultu-
ralnych, rekreacyjnych, spor-

towych, cennych dla zacho-
wania dziedzictwa lokalnego, 
szkolenia wyrównujące szan-
se zawodowe mieszkańców. 
Łączna wartość zawartych 
umów to ponad 6 milionów 
złotych, a do wykorzystania 
w ramach budżetu Lokalnej 
Strategii Rozwoju pozostało 
2 miliny złotych, które bene-
ficjenci przekształcą w kolej-
ne innowacyjne przedsiębior-
stwa, miejsca pracy i ważne 
publiczne obiekty. 

(ak) 

Realizacja lokalnej 
Strategii rozwoju 2016-2020

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
jest uznawany za jeden z najbardziej wia-
rygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja 
„Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lo-
kalnych władz w Polsce, pozwala wyło-
nić i pokazać te samorządy, które najle-
piej dbają o swój zrównoważony rozwój. 
Zasady rankingu ustala niezależna Kapi-
tuła, której przewodniczy były premier RP 
prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą 
także przedstawiciele organizacji samo-
rządowych, organizacji pozarządowych, 
władz publicznych oraz przedstawicie-
le redakcji „Rzeczpospolitej”. Ranking 
Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmu-
je wszystkie gminy, miasta i miasta na 
prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem 
Warszawy). Źródłem danych podlegają-
cych ocenie są informacje udostępniane 
przez Główny Urząd Statystyczny, Mini-
sterstwo Finansów oraz informacje poda-
ne przez władze lokalne w specjalnej an-
kiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorzą-
dów 2020 to ok. 50 wskaźników, (w 4 fila-
rach: obejmujących: trwałość ekonomicz-
no-społeczną, trwałość społeczną, trwałość 
środowiskową i jakość zarządzania). Do 
wskaźników należą m.in. inwestycje, wy-
datki na transport i drogi, zakres planów 

zagospodarowania przestrzennego, wydat-
ki na oświatę, wydatki na kulturę, sport i 
rekreację, liczba miejsc w przedszkolach i 
żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów 
książek w bibliotekach, wydatki na współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi, 
wartość budżetu partycypacyjnego, wy-
datki na ochronę środowiska, powietrza 
i klimatu, wydatki na utrzymanie ziele-
ni, poziom selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, poziom rozwoju sieci wod-
no-kanalizacyjnej, wydatki na instalacje 
OZE, na wymianę pieców, na infrastruk-
turę rowerową, na rewitalizacją obszarów 
zdegradowanych, współpraca między sa-
morządami, jakość zarządzania magistra-
tem, proces uchwałodawczy. 

29 października br. odbyła się wirtual-
na gala XVI edycji Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej”, na której zapre-
zentowano zwycięskie miasta i gminy w 
poszczególnych kategoriach. W trakcie 
rankingu weryfikowana była skutecz-
ność działań władz samorządowych w 
kształtowaniu zrównoważonego rozwoju 
wspólnoty lokalnej. Gmina Psary zajęła 4. 
miejsce w woj. śląskim i 26. w Polsce na 
ok. 1,5 tys. gmin wiejskich. Łączna punk-
tacja, którą zgromadziła Gmina Psary to 

49,59 pkt na 100 możliwych do zdobycia. 
Rywalizacja była bardzo duża i warto tu-
taj zaznaczyć, że Gmina Kleszczów, która 
została tegorocznym zwycięzcą w katego-
rii gminy wiejskie – uzyskała 71,06 pkt, a 
Gmina Buczkowice będąca na 1. miejscu 
w woj. śląskim otrzymała 56,67 pkt. 

- Wysoka pozycja Gminy Psary w kate-
gorii gmin wiejskich, jak i fakt, że nasza 
praca w psarskim samorządzie jest do-
ceniana przez fachowców bardzo cieszy. 
To ważne, że dziennik „Rzeczpospolita” 
organizuje tak rzetelny i profesjonalny 
ranking – mówi Wójt Gminy Psary To-
masz Sadłoń.  

Gmina Ożarowice w rankingu „Rzecz-
pospolitej” zajęła 51 miejsce w katego-
rii gmin wiejskich w Polsce. Znalazła się 
natomiast na 1 miejscu wśród gmin wiej-
skich w Polsce w rankingu czasopisma 
„Wspólnota”, które opublikowało ran-
king samorządów w zakresie pozyska-
nia środków unijnych w przeliczeniu na 
1 mieszkańca. Zestawienie obejmuje war-
tość dotacji pozyskanych przez samorzą-
dy w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na 
dotacje inwestycyjne i te związane z wy-
datkami bieżącymi.  

(ak) 

SukceSy Gmin 
Psary i OżarOwice 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości, ale i refleksji 
dotyczących czasu minionego
oraz planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcę życzyć 
mieszkańcom regionu, wiele zadowolenia 
i sukcesów z podjętych wyzwań. 

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

Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, 
co minęło i nad tym, co nas czeka.  
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej 
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność 

życzy 

Janusz Majczak, 
Przewodniczący Zarządu LGD „Brynica to nie granica” 

Niech Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i szczęścia, 
spędzone w atmosferze miłości i wzajemnej życzliwości, 

a nadchodzący 2021 rok będzie wolny od trosk oraz przyniesie to,  
co najcenniejsze: dobre zdrowie, pomyślność i spełnienie marzeń.  

Przewodnicząca Rady 
Gminy Mierzęcice 

Monika Dyraga

Wójt 
Gminy Mierzęcice 

Grzegorz Podlejski 

Wielu wspaniałych chwil, zdrowia i optymizmu na każdy 
dzień, satysfakcji z podejmowanych wyzwań i powodzenia 

w życiu prywatnym i zawodowym oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku 2021 

życzą 

Przewodniczący Rady 
Gminy Ożarowice
Marian Czernikarz

Wójt Gminy Ożarowice 
Grzegorz Czapla
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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 lipcu br. dokonano odbioru końcowego kom-
pleksu sportowego w Ożarowicach przy ul. Spor-
towej 1 w ramach zadania X. Rewitalizacja oraz in-
frastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, pod-
działania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegra-
dowanych – wsparcie działań wynikających z Lo-
kalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary 
wiejskie i rybackie dofinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego) pn. „UKSZTAŁTO-
WANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCU 
ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POWOJSKO-
WYCH W OŻAROWICACH”. W ramach kolejne-
go etapu rewitalizacji tereny powojskowe zyskały 
nowe funkcje społeczne, sportowe i kulturalne. Od 
teraz będą stanowiły całoroczną przestrzeń publicz-
ną na potrzeby aktywnej integracji mieszkańców. 

W ramach zadania wybudowano dwa pełnowy-
miarowe boiska piłkarskie jedno o nawierzchni ze 
sztucznej trawy, drugie o nawierzchni naturalnej, 
ogrodzono cały obiekt wraz z bramami wjazdowy-
mi, zainstalowano nowe oświetlenie, zamontowa-
no urządzenia monitoringu oraz bezprzewodową 
sieć WI-FI, zbudowano układ fotowoltaiczny oraz 
wykonano odwodnienie. Na boisku zainstalowano 
2 bramki wraz siatkami, 2 boksy dla zawodników 
oraz piłkochwyty.  

Powstała także nowa zadaszona trybuna dla 
kibiców z 406 miejscami siedzącymi. Na potrze-
by stworzenia zaplecza administracyjno-socjal-
nego dla pracowników obsługi i artystów ko-
rzystających z obiektu rozbudowano budynek 
po byłej wartowni wojskowej oraz dobudowa-
no do niego scenę widowiskową. Zagospodaro-
wano również przestrzeń piknikową, na której 
utwardzono teren i postawiono altany wypo-

czynkowe. Nowoczesny obiekt posiada idealne 
warunki do prezentacji plenerowych całorocz-
nych imprez artystycznych, multimedialnych, 
rozrywkowych i sportowych.  

Mieszkańcy będą mieli możliwość całorocz-
nego korzystania z niego do późnych godzin 
wieczornych. 

(ak) 

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz 
z oświetleniem w Gródkowie została zrealizowana. 

Równolegle do ul. Wspólnej, przy ogrodzeniu tartaku został 
wybudowany ciąg pieszy oraz dojazdy do posesji mieszkańców. 
Powstał chodnik o szerokości 2 m z energooszczędnym oświetle-
niem LED oraz ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,2 m.  

Chodnik został wybudowany z myślą o mieszkańcach, aby uła-
twić im bezpieczne przejście do DW 913, GOK-u, przystanków au-
tobusowych, sklepów oraz apteki.  

Dzięki dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysoko-
ści 201.000 zł, wybudowano 315 m ciągu pieszo-jezdnego i ciągu pie-
szego wraz z oświetleniem. Całość inwestycji wyniosła 243.290,42 zł. 
Wykonawcą robót był Zakład Usług Brukarskich-Produkcyjno 
Handlowych Władysław Gawron z Brzękowic Górnych. 

(ak)

Dobiegła końca komplek-
sowa termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
im. Kai Mireckiej w Nakle 
Śląskim. Teraz szkołę moż-
na już oficjalnie wpisać na 
listę przyjaznych środowi-
sku obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Świer-
klaniec. 

Termomodernizację rozdzie-
lono na dwa etapy. Pierwszym 
była wymiana stolarki okien-
nej w budynku. Drugi etap 
rozpoczął się 8 maja i dotyczył 
ocieplenia ścian zewnętrznych 
oraz dachów i stropu, wykona-
nia nowej elewacji oraz zmiany 
ogrzewania. W czasie wakacji 
stary węglowy piec w szkole 
został zdemontowany, a nowy 
piec zasilany gazem umiesz-
czony w kotłowni hali sporto-
wej. Tym samym jeden kocioł 
centralny ogrzewa budynek 
szkoły i hali. 

Prace obejmowały także m.in. 
wymianę drzwi wejściowych 
do szkoły oraz przygotowanie 

nowych schodów, drzwi i za-
daszenia budynku Gminne-
go Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych, a także drob-
ne remonty wewnętrzne i ze-
wnętrze budynku szkoły oraz 
GZOPO. 

Inwestycję wykonała fir-
ma NSI Nowoczesne Syste-
my Instalacyjne Michał Ki-
nor z Tarnowskich Gór, któ-
ra złożyła najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu. Projekt 
został w całości sfinansowa-
ny ze środków Górnośląsko 
- Zagłębiowskiej Metropo-
lii w ramach programu dzia-
łań na rzecz ograniczenia ni-
skiej emisji w roku 2020. War-
tość robót opiewa na kwotę 
1.372.062,00 zł. 

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku w ramach Programu „Me-
tropolitalny Fundusz Solidar-
ności” Górnośląsko – Zagłę-
biowska Metropolia dofinan-
sowała także budowę instala-
cji fotowoltaicznej na budyn-
ku Szkoły Podstawowej im. Kai 

Mireckiej w Nakle Śląskim. 
Dzięki instalacjom typu „on-
grid” energia promieniowania 
słonecznego pokrywa zapotrze-
bowanie na energię elektrycz-
ną budynku. 

Po zakończeniu nauki zdal-
nej uczniowie nakielskiej 
podstawówki wrócą do cie-
płej, estetycznej i ekologicz-
nej szkoły. 

(ak)

ZakOńcZOnO Prace w GróDkOwie  sZkOła w nakLe ŚLąskim 
PrZyjaZna ŚrODOwisku

W ramach kolejnego etapu rewitalizacji tereny powojskowe w Gminie Ożarowice zyskały nowe funkcje społeczne, sportowe i kulturalne. 

Rewitalizacja teRenów zdegRadowanych 

O poświęceniu lekarzy i pielęgniarek walczących z COVID-19, ale i o roli właścicieli lokali gastronomicznych serwujących darmo-
we posiłki pracownikom szpitali napisała w swojej pracy Ola Liebich z ZSP nr 2 w Sarnowie zdobywczyni I miejsca w grupie klas 
IV-VI w III Powiatowym Konkursie Dziennikarskim w Mierzęcicach pn. „Współczesny patriotyzm. Pamięć i codzienność” zorgani-
zowanym przez GOK pod patronatem Grzegorza Podlejskiego, Wójta Gminy Mierzęcice. Z kolei Kamila Gawron z mierzęcickiej SP 
nr 2 (II miejsce w kategorii klasy VII-VIII) wskazywała jako postawę patriotyczną działalność druhów z OSP w Nowej Wsi.  

- „Tegoroczne rocznice przypominają nam o okolicznościach, dzięki którym żyjemy dzisiaj w Polsce, czyli w kraju wolnym, za 
który walczyli nasi przodkowie. Właśnie te sytuacje i ludzie biorący w nich udział dają nam siłę do walki i przezwyciężania najgor-
szych przypadków, takich jak koronawirus” - podsumowała swój reportaż Sara Huk z ZS im. Jana Pawła II w Sławkowie, zdobyw-
czyni I miejsca w kategorii szkół średnich.    

W tym roku w konkursie wzięło udział kilkadziesiąt osób z powiatu będzińskiego, uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Poziom prac był dobry i wyrównany. Jury oceniając prace brało pod uwagę m.in. wrażliwość dziennikarską, umiejętność 
obserwacji bieżących wydarzeń, znajomość form i gatunków językowych, styl i poprawność językową. 

- W dobie pandemii i trudności, z którymi mierzymy się obecnie (nauka na odległość, zachowanie dystansu społecznego, wyko-
rzystywanie komunikatorów online zamiast spotkań twarzą w twarz itd.) tak duże zainteresowanie młodych ludzi tematyką pa-
triotyzmu szczególnie cieszy - ocenili jurorzy konkursu. 

(ak)

W całej Polsce trwa epidemia. 
Mimo to organizatorom ogólno-
polskiego konkursu „Do hym-
nu” udało się doprowadzić do 
jego finału i wyłonić zwycięz-
ców. SP nr 2 w Mierzęcicach im. 
Lotników Polskich zajęła I miej-
sce w woj. śląskim zdobywając 
nagrodę główną. Uczniowie SP 
nr 2 zostali zgłoszeni do wzię-
cia udziału w tym, ważnym dla 
każdego Polaka, przedsięwzięciu 
w listopadzie 2019 r. Wraz z nimi 
zgłosiło się ponad 500 szkół, z któ-
rych 300 zostało zakwalifikowa-
nych do konkursu.  

11 marca 2020 r. uczniowie SP nr 2 zaśpiewali a’capella „Marsz 
Pierwszej Brygady”, „Rotę” oraz „Mazurka Dąbrowskiego”. Ko-
misja konkursowa, złożona ze znakomitych pedagogów, profe-
sorów uczelni muzycznych, autorytetów polskiej chóralistyki 
pod przewodnictwem Krzysztofa Kozłowskiego podjęła decyzję 
po długich i burzliwych naradach. Przesłuchano 136 szkół z 12 
województw, w których wzięło udział 18 tys. dzieci.  

(ak) 

rozśpiewani 

pamięć i codzienność 
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Szkoły w Gminie Psary, jak i w całej Polsce 
od początku listopada znowu pracują zdalnie. 
By takie nauczanie mogło być realizowane nie-
zbędny jest nowoczesny sprzęt komputerowy. 
Gmina Psary pomaga uczniom użyczając im 
37 zestawów komputerowych, które wcześniej 
służyły w Publicznych Punktach Dostępu do 
Internetu w filiach bibliotecznych i ośrodkach 
kultury. W 2020 r. gmina zakupiła także 45 no-
wych komputerów 
przenośnych dla 
szkół i uczniów. 
Zakup ten został 
w całości sfinan-
sowany unijną do-
tacją. 

Wprowadzony na 
wiosnę obowiązek 
nauki zdalnej spo-
wodował, że każdy 
uczeń musi mieć do 
dyspozycji sprzęt 
komputerowy, za 
pomocą którego 
może być w ciągłym kontakcie z nauczyciela-
mi. Często się zdarza, że w jednym domu miesz-
ka kilkoro uczniów i uczennic, z których każde 
potrzebuje dziś komputer praktycznie wyłącz-
nie dla siebie. Jest oczywiste, że wówczas po-
jawiają się problemy z zapewnieniem każde-
mu dziecku osobnego sprzętu. Trzeba pamię-
tać również, że w tym samym czasie część ro-
dziców pracuje zdalnie, wykorzystując do tego 
domowe komputery. 

Chcąc pomóc uczniom władze Gminy Psary 
postanowiły wyposażyć potrzebujących w nie-
zbędny sprzęt. 37 komputerów wyposażonych 
w słuchawki i mikrofony zostało przekazane do 
gminnych szkół, które bezpłatnie użyczyły je po-
trzebującym. Zestawy komputerowe pochodzą 
z zakończonego już projektu unijnego, polegają-
cego na utworzeniu publicznych punktów dostę-
pu do internetu w placówkach Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Psarach oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury. Takie punkty oczywiście nadal funk-

cjonują i w każdym z nich pozostała wystarcza-
jąca ilość stanowisk komputerowych.  

Warto wspomnieć, że gmina już w 2015 r. dzię-
ki unijnej dotacji z Programu Cyfrowa Polska 
zadbała o odpowiednie wyposażenie jednostek 
oświatowych. W tamtym czasie do wszystkich 
szkół z w gminie trafiło 89 zestawów komputero-
wych z dotykowymi ekranami oraz 12 laptopów. 
30 komputerów przenośnych zostało także prze-

kazanych do rodzin 
uczestniczących 
w tym projekcie 
mającym na celu 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfro-
wemu. Koszt zaku-
pu i montażu sprzę-
tu wyniósł ponad 
672 tys. zł i w cało-
ści został dofinan-
sowany ze środków 
unijnych. 

W kwietniu i sierp-
niu 2020 r. gmina 

otrzymała dofinansowanie na zakup 45 laptopów 
dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych 
lekcji. Dzięki dotacji w wysokości 115 tys. zł, do 
każdej ze szkół dostarczono po 9 sztuk kompu-
terów. W pierwszej kolejności komputery trafi-
ły do uczniów z rodzin wielodzietnych lub znaj-
dujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz 
nauczycieli. Po powrocie szkół do stacjonarnego 
nauczania będą wykorzystywane przez placówki 
oświatowe w pracy codziennej. Dotacja pochodzi-
ła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i w całości 
pokryła koszty zakupu sprzętu. 

Jeżeli są jeszcze uczniowie w Gminie Psary, 
którzy potrzebują komputerów do nauki zdal-
nej, mogą zgłaszać zapotrzebowanie dyrektorom 
szkół, którzy zadbają o to, by sprzęt trafił do nich 
szybko. Przygotowane zestawy czekają. 

(ak)

W Szkole Podstawowej im. Po-
wstańców Śląskich w Kamieni-
cy i w Szkole Podstawowej im. 
Józefa Lompy w Lubszy w przy-
szłym roku rozpocznie się budo-
wa sal gimnastycznych z zaple-
czem sportowym i sanitarnym. 
20 listopada w Urzędzie Miej-
skim w Woźnikach uroczyście 
podpisano umowy z wykonaw-
cami inwestycji. 

Sala gimnastyczna w Kamie-
nicy będzie miała zaplecze oraz 
łącznik umożliwiający funkcjo-
nalne połączenie z istniejącym 
budynkiem szkoły. Maksymal-
na wysokość sali i jej wielkość 
umożliwią wyznaczenie boisk 
do siatkówki i koszykówki. Sala 
nie będzie posiadać miejsc dla 
widzów. 

Natomiast w Lubszy obiekt, 
również z łącznikiem, podzielony 
będzie na salę sportową i część to-
warzyszącą – a więc szatnie, wę-
zły sanitarne, natryski, pomiesz-
czenia techniczne, gospodarcze 
i magazyn sprzętu sportowego. Parametry obu 
sal są identyczne. 

Dla tych dwóch przyszłorocznych inwesty-
cji środki zewnętrzne będą sporym zastrzy-
kiem finansowym. Budowa sali gimnastycz-
nej w Lubszy to koszt 2,75 mln zł. Natomiast 
budowa obiektu w Kamienicy sięgnie niemal 
2,6 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł to dofinan-
sowanie ze środków zawartych w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (CO-
VID 19). 

– To spore inwestycje. Rozbudowa infrastruk-
tury sportowej, w tym budowa sal gimnastycz-
nych, jest jednym z punktów mojego progra-
mu wyborczego. Cieszę się, że mimo trudno-
ści, mogę go zrealizować. Dołożę też starań, 
aby środki z dofinansowania rozłożyć na bu-
dowę sal w obu placówkach – podkreśla Bur-
mistrz Woźnik Michał Aloszko.  

Termin ukończenia obu inwestycji wyznaczo-
no na koniec listopada 2021 r. 

(ak)

„Spotkanie po latach” to ty-
tuł wystawy, której organiza-
torami są Stowarzyszenie Mi-
łośników Nakła Śląskiego im. 
Jana Bursiga oraz Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Ślą-
skim. Prezentuje ona sylwetki 
i wspomnienia o osobach pra-
cujących dla - oraz wokół na-
kielskich hrabiów Henckel von 
Donnersmarck. 

Kiedy widzimy piękny pałac 
czy okazały dwór to pierwsze 
skojarzenie, jakie nam się na-
suwa, to mieszkający w nich 
ludzie, czyli ich właściciele – 
majętni książęta i hrabiowie. 
A przecież ogromną rolę w ich 
życiu odgrywali służący, ku-
charze czy ogrodnicy. Zazwy-
czaj nie przeczytamy o nich 
w kronikach, a przecież to oni 
sprawiali, że dwór odpowied-
nio funkcjonował. Nie ina-
czej było w przypadku pała-
cu hrabiów Henckel von Don-
nersmarck w Nakle Śląskim. 
Ci, którzy tam pracowali, już 
odeszli, ale pozostały po nich 
wspomnienia czy fotografie, 
może nawet inne pamiątki. To 

właśnie ich postacie zostały 
pokazane na wystawie otwar-
tej 13 grudnia br. Wernisaż był 
transmitowany online na Fa-
cebooku Centrum. Wystawa 
będzie w całości prezentowana 
do połowy lutego 2021 r., póź-
niej jej znakomita część sta-
nie się ekspozycją stałą Cen-
trum Kultury Śląskiej. Podob-
ną rolę będzie pełnić katalog 
wystawy, który będzie można 
wykorzystać do celów badaw-
czych, edukacyjnych czy po-
pularyzatorskich. 

Wystawa jest dofinansowana 
ze środków Samorządu Woje-
wództwa Śląskiego. 

BęDą nOwe saLe 
GimnaStyczne 

komPuteRy od Gminy 

Oliwka Hyla z Boguchwa-
łowic, w Gminie Mierzęcice 
(o której pisaliśmy już w na-
szym poprzednim wydaniu) 
cierpi na rdzeniowy zanik mię-
śni, (SMA typu 1). Dziewczyn-
ce pomóc może tylko warta 9,5 
mln zł terapia genowa. Wolon-
tariusze skupieni w grupach 
w portalach społecznościowych 
m.in. „Rycerze Oliwii” zebra-
li już ok. 3 mln zł dla chorej 
dziewczynki. 

- Jesteśmy rycerzami Oliwki. 
Skoro dziewczynka jest „Księż-
niczką” musi mieć swoich ry-
cerzy, którzy będą ją wspierać. 
Czy wierzymy w to, że uda się 
zebrać taką sumę? Tak! Inaczej 
nie prowadzilibyśmy akcji po-
mocy - mówi Paulina Satora, 
na co dzień sąsiadka rodziców 
chorej dziewczynki i wolonta-
riuszka, która organizuje zbiór-
ki m.in. w Internecie. 

Oliwce pomaga „cały świat”, 
jak czytamy we wpisach w Gru-
pach na Facebooku. Są to: Licy-

tacje dla Oliwii SMA1 #Ry-
cerzeOliwki i  Rycerze Oli-
wii z SMA  -”Waleczni Ry-
cerze! Dziś wyjątkowa nie-
dziela, gdyż spadł pierwszy 
śnieg... Jest to pierwszy 
śnieg w życiu Oliwii. Nie-
bawem święta, magiczny 
czas cudów... Wierzymy 
głęboko w to, że wspólny-
mi siłami uda nam się spra-
wić naszej Księżniczce naj-
ważniejszy prezent i uzbie-
rać na wymarzony lek”. 
I dalej: -”Waleczni Rycerze! 
Dziś mija dokładnie 3 mie-
siące, od czasu gdy powsta-
ła ta grupa. Grupa, gdzie 
ludzie z całego świata pragnę-
li dołożyć swoją cegiełkę w po-
mocy dla Księżniczki Oliwii. Je-
steśmy nieopisanie wzruszeni, 
że jest Was aż tylu”... 

Osoby, które chcą pomóc 
maleńkiej Oliwce Hyli mogą 
przesłać pieniądze na jedną ze 
zbiórek: www.siepomaga.pl/
oliwka; www.siepomaga.pl/li-

cytacjedlaoliwii lub wpłacić 
pieniądze przelewem trady-
cyjnym: Odbiorca: Fundacja 
Siepomaga; Nr konta: 89 2490 
0005 0000 4530 6240 7892; Tytu-
łem: 23649 Oliwia Hyla darowi-
zna. Wpłaty zza granicy: IBAN: 
PL89249000050000453062407892; 
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW 

(ak)

„księżnicZka”, „kOnicZynka”, OLiwka 

SpotKanie po LatacH 
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Trwają prace przy budowie przedszko-
la wraz ze żłobkiem przy ul. Sikorskiego 
w Siewierzu. Wykonawca - firma STB Sp. 
z o.o. z Częstochowy kończy prace przy 
pokryciu stropodachu. Na terenie obiek-
tu wykonywane są niezbędne instalacje: 
centralnego ogrzewania, wodociągowa, 
sanitarna, gazowa i elektryczna. W bu-
dynku wykonywane są wylewki cemen-
towe. Na zewnątrz prowadzone są prace 
przy wykonywaniu elewacji oraz utwar-
dzaniu terenu.  

-To największe zadanie inwestycyjne sa-
morządu Miasta i Gminy Siewierz w hi-
storii, warte ponad 16,5 mln zł. To ogrom-
na kwota, ale też ogromny zakres inwe-
stycji, bo jest to ponad 3000 m kw. po-
wierzchni użytkowej dla naszych najmłod-
szych mieszkańców i prawie 1500 m kw. 
powierzchni zewnętrznej, placów, miejsc 
do rekreacji, miejsc parkingowych, dróg 
dojazdowych - mówi Burmistrz Zdzisław 
Banaś.- Zarówno przedszkole jak i żłobek 
będą w pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i wolne od barier ar-
chitektonicznych. W nowoczesnym bu-
dynku zostaną utworzone oddziały inte-
gracyjne.  

Na budowę żłobka 
Gmina Siewierz pozy-
skała dofinansowanie 
ze środków Funduszu 
Pracy w ramach Rzą-
dowego programu Ma-
luch+ 2020 w kwocie 
649.283,00 zł. Ze środ-
ków Funduszu Pracy, 
oprócz budowy budyn-
ku żłobka, sfinansowany zostanie w 80 
proc. zakup wyposażenia budynku. 

Gmina Siewierz pozyskała również środki 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 w kwocie 1.208.211,46 zł oraz 
ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 
2020 w kwocie 1.558.835,00 zł.  

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wartość za-
dania związanego z budową budynku przed-
szkola, czynione są starania władz samorzą-
dowych, mające na celu zwiększenie dofinan-
sowania do realizacji tej inwestycji.  

-Przedszkole robi imponujące wraże-
nie i wszyscy deklarują wsparcie dla na-

szego samorządu na realizację tego za-
dania - mówi Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz.

- W dalszym ciągu zabiegamy o środki ze-
wnętrzne. Mimo obietnic rządu nie dostaliśmy 
do tej pory wsparcia. Liczę na to, że otrzyma-
my je w 2021 roku. Zabiegamy również o do-
datkowe środki unijne. Rozmawiałem ostat-
nio na ten temat z Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Śląskiego - dodaje Burmistrz. 

Prace związane z wykończeniem części 
żłobka powinny być zakończone do 31 mar-
ca 2021, a w zakresie budynku przedszkola 
do 31 maja 2021 r. 

Przy przedszkolu w przyszłym roku zmo-
dernizowany zostanie układ drogowy ul. 
Sikorskiego i Targowej.  

(ak) 

Zapraszamy do przeczytania 
kilku fraszek Pana Piotra Mej-
saka. Dwie dewizy życiowe au-
tora to: 1.Jak pomagać to bezin-
teresownie i 2. Jak bawić to bez 
polityki i wulgaryzmów. 

- Trudno mi cokolwiek napisać 
o sobie, więc wspomnę głównie 
o mojej działalności satyrycznej 
- mówi autor fraszek Piotr Mej-
sak. -W czasie studiów w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Pancer-
nych byłem redaktorem naczel-
nym miesięcznika p.t. „Ogni-
wa”. Publikowano mnie w dwu-
tygodniku Pomorskiego Okręgu 

Wojskowego p.t. „Wiarus”. Wydałem też książkę. Od grudnia ub. 
roku w kwartalniku Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku „Trzeci oddech” publikowany jest stały cykl mojego autor-
stwa z fraszkami i rysunkami mojego pomysłu.  

Hobby pana Piotra był także brydż sportowy. Zdobył brązowy 
medal na Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych 
i Radnych w 2001 r. w Dąbrowie Górniczej (grał w parze z wice-
mistrzem świata, wielokrotnym mistrzem Polski)... Z kolegą pro-
wadził też radiowęzeł w najnowszej (wtedy) kopalni w Polsce. 
Serwowali dowcipy w formie dialogów.

FrasZki, FrasZki, FrasZki 

BuDOwa PrZeDsZkOLa wraZ Ze żłOBkiem 

W Mieście i Gminie Siewierz 
w tym roku wykonano wie-
le prac m.in. w zakresie infra-
struktury drogowej, powstania 
nowych mieszkań, czy moder-
nizacji obiektów szkolnych. 

2 listopada 2020 r. została za-
warta umowa na realizację 
przebudowy drogi powiatowej 
ul. Krakowskiej (od Rynku do 
mostu – na odcinku o długości 
397 m) w Siewierzu. Wykonaw-
cą została firma JUNKOBUD 
Sp. z o.o. z Chorzowa. W ra-
mach zadania wybudowana 
zostanie jezdnia asfaltowa oraz 
nowe chodniki o nawierzchni 
z płyt granitowych oraz chod-
niki o nawierzchni z kostki be-
tonowej szlachetnej (w okolicy 
parkingu). 

Ponadto inwestycja obejmuje 
zagospodarowanie skweru po-
między ul. Krakowską i Ludo-
wą. Wykonana zostanie zielona 
ściana w formie paneli roślin-
nych po stronie północnej oraz 
nawierzchnia z paneli kompo-
zytowych. Liniowa kompozycja 
skweru zostanie uzupełniona 
poprzez nasadzenia różnych ga-
tunków traw o zróżnicowanej 
kolorystyce oraz drzew. 

Umowny termin realizacji 
inwestycji został ustalony na 
30 września 2021 r. Całkowi-
ty koszt robót budowlanych 
to 4.655.722,75 zł brutto. Inwe-
stycja ma w szczególności na 
celu poprawę wizerunku cen-

trum Siewierza oraz zapewnie-
nie komfortowego i bezpieczne-
go przejścia i przejazdu w oko-
licach Rynku. Na realizację 
Gmina Siewierz pozyskała do-
finansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego w kwocie 
2.677.261,11 zł brutto. 

Przebudowa drogi powiatowej 
na ul. Krakowskiej odbywa się 
na podstawie porozumienia po-
między Gminą Siewierz, a Po-
wiatem Będzińskim z 20 lipca 
2020 r., (Gmina Siewierz pełni 
rolę inwestora). 

Z kolei Biuro projektowe 
przedstawiło wstępną doku-
mentację projektową przebu-
dowy ul. Bema i 3 Maja w Sie-
wierzu. Dokumentacja zosta-
ła sporządzona po przeanalizo-
waniu uwag i wniosków, jakie 
wpłynęły w ramach konsultacji 
z mieszkańcami i właścicielami 
nieruchomości przyległych. Pro-
jektowane zamierzenie inwesty-
cyjne uwzględnia kompleksową 
przebudowę dróg publicznych 
(powiatowych i gminnych) ul. 
3 Maja oraz Bema w Siewierzu 
wraz ze zjazdami, chodnikami, 
budową ścieżki rowerowej oraz 
zatok postojowych. Projektuje 
się również przebudowę parkin-
gu przy skrzyżowaniu ul. Bema, 
Targowej i Gietyngiera. 

Dokumentację podzielono 
na dwie części: Zakres części 
I (powiatowej) i Zakres części 

II (gminnej). W obu częściach 
dokumentacji projektowej prze-
widuje się budowę nowego od-
wodnienia wszystkich elemen-
tów pasa drogowego. Ponadto, 
zaprojektowane zostanie nowe, 
energooszczędne oświetlenie 
uliczne oraz kanał technolo-
giczny. Projekt przewiduje rów-
nież wykonanie zieleni.  

To nie koniec inwestycji. Wła-
śnie zakończyły przy ul. Sło-
wackiego oraz remoncie chod-
nika na Placu Wojska Polskie-
go w Siewierzu, realizowane 
w ramach budżetu obywatel-
skiego Gminy Siewierz na 2020 
rok. W listopadzie br. zakończy-
ło się również zadanie pn. „Za-
gospodarowanie terenu w oko-
licach kompleksu sportowego 
w Brudzowicach wraz z wymia-
ną ogrodzenia i nawierzchni 
placu zabaw oraz wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej na pla-
cu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Siewierzu”. O re-
alizacji obydwu inwestycji za-
decydowali mieszkańcy, odda-
jąc na nie swój głos w ramach 
budżetu obywatelskiego Gmi-
ny Siewierz na 2020 rok. 

Ponadto w Siewierzu ruszy-
ła budowa mieszkań socjal-
nych przy ul. Bema. Na tere-
nie inwestycji powstanie bu-
dynek mieszkalny wielorodzin-
ny, czterokondygnacyjny, skła-
dający się z 16 mieszkań socjal-
nych, 16 komórek lokatorskich 

oraz innych pomieszczeń gospo-
darczych i technicznych.  

Budynek zlokalizowany bę-
dzie w okolicy obecnego pla-
cu zabaw NIVEA i terenu OSP 
Siewierz Osiedle. W ramach 
przedsięwzięcia zachodzi więc 
konieczność przeniesienia pla-
cu zabaw w stronę północno-za-
chodnią, natomiast na tym eta-
pie nie będzie wymagane prze-
stawienie remizy OSP. 

Zadanie obejmuje budowę 
kompletnego budynku miesz-
kalnego wraz z niezbędnymi 
sieciami i przyłączami oraz 
instalacjami, zagospodaro-
waniem zieleni, ogrodzeniem 
i oświetleniem terenu. Budy-
nek ogrzewany będzie gazem. 
Zostaną również wykonane ro-
boty w zakresie dojazdu i dojść 
do budynku wraz z budową 8 
miejsc parkingowych i placem 
manewrowym. W celu budo-
wy zjazdu z ul. Bema koniecz-
ne będzie nieznaczne przesu-
nięcie istniejącej wiaty przy-
stankowej. 

Koszt inwestycji wyniesie 3,1 
mln zł. Na realizację zadania 
Gmina uzyskała dofinansowa-
nie z Funduszu Dopłat w wyso-
kości 897.503,48 zł. Wykonawcą 
robót jest firma „AMB Budow-
nictwo mgr inż. Krzysztof Pro-
kop” z Krasocina. Inwestycja 
powinna zostać zrealizowana 
do 30 września 2021 roku. 

(ak) 

prace w gminie Siewierz 

ŚWIĘTA
Jeśli święto się przytrafi 
Rodzina na... fotografii. 
Bywają również szczęściarze 
Bo mają rodzinę z... marzeń. 
Są kolędy i prezenty 
To czas piękny, niemal 
święty 

DAWNIEJ MIKOŁAJ 
RÓZGĘ PRZYNOSIŁ 

TERAZ KIJEM DO 
BEJSBOLA... „PROSIŁ”

ODGRYWA ROLĘ... 
WATAŻKI 
CHOCIAŻ JEST 
SZCZYTEM... PORAŻKI

TYCH SIĘ NIE 
WYBIERA 
Straszna bieda ich spotkała 
Bo rodzina przyjechała. 
Po królewsku obsłużeni 
Zawsze ... niezadowoleni. 
Gdy dostatek zobaczyli 
Nigdy go... nie wybaczyli. 
Jak na biedę się natknęli 
Wtedy gwiazdki z nieba 
chcieli. 
Jak na „chwilę” się... 
przyssali 
To do kości obgryzali 
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