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Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

BOBROWNIKI • MIERZĘCICE • OŻAROWICE • PSARY • SIEWIERZ • ŚWIERKLANIEC • WOŹNIKI

UWAGA NABORY
WNIOSKÓW
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: 23 marca 2020 r.
– 10 kwietnia 2020 r.
Nabór 1/2020 – alokacja 100 000,00 zł
Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych
– podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 2/2020 – alokacja 69 356,82 zł
Budowa i remonty obiektów pełniących ważne
funkcje publiczne
Nabór 3/2020 – alokacja 269 000,00 zł
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
Nabór 4/2020 – alokacja 500 000,00 zł
Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 5/2020 – alokacja 570 000,00 zł
Rozwijanie działalności gospodarczej
Nabór 6/2020 – alokacja 165 000,00 zł
Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu
lokalnego

MILIONY NA MODERNIZACJĘ
„POWIATÓWKI”

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

zaprasza na bezpłatne

SZKOLENIE
9 marca o godzinie 15.00

Dla kogo?

dla otwierających
oraz rozwijających
działalność gospodarczą

Czego dotyczy?

Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej
Kto poprowadzi?
Michał Marciniak - ekspert zajmujący się rozwojem obszarów wiejskich, prawnik, Absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego. NA stałe współpracujący z Lokalnymi Grupami Działania
z terenu całego kraju.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? Zgłoś swój udział w szkoleniu
tel. 32 380 23 28, e-mail: lgd@lgd-brynica.pl

Gdzie?
Pyrzowice (biurowiec MŚP) przy ul. Centralnej 5, I piętro, pokój nr 115, szczegóły na www.lgd-brynia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Szczegóły na www.lgd-brynica.pl
Zapisy na konsultacje tel. 32 380 23 28 lub lgd@
lgd-brynica.pl
Serdecznie zapraszamy!

POPRAWI SIĘ JAKOŚĆ POWIETRZA
Gmina Mierzęcice po raz kolejny pozyskała dofinansowanie dla mieszkańców na instalacje odnawialnych źródeł
energii w konkursie w ramach
poddziałania 4.1.1, w kwocie
1.669.999,34 zł.
W ramach tego projektu zaplanowano dostawę i montaż 124 instalacji fotowoltaicznych oraz
22 instalacji solarnych. Mieszkańcy otrzymają dofinansowanie w wysokości 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
Przetarg na realizację zadania
został już rozstrzygnięty i podpisano umowy z wykonawcami.
Wykonawcą instalacji solarnych jest firma „Flexipower Group” Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej, zaś wykonawcą instalacji fotowoltaicznych jest firma „Hymon Energy” Sp. z o.o. z Tarnowa.
Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza i pomoże mieszkańcom w sfinansowaniu
inwestycji.

Jeszcze w tym roku może rozpocząć się przebudowa drogi
powiatowej między Woźnikami, a Lubszą. Gmina Woźniki
pozyskała na ten cel ponad 4
mln zł dofinansowania.
W sprawie przebudowy drogi powiatowej (nr 2336S) relacji Woźniki – Lubsza i finansowaniu tego zadania Gmina w
marcu 2019 r., porozumiała się z
powiatem lublinieckim. W tym
samym czasie złożono wniosek
o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych.
– Wiadomość o przyznaniu

tych środków
otrzymaliśmy
w tym roku pod
koniec stycznia
– mówi Burmistrz Woźnik
Michał Aloszko. - Przyznam,
że bardzo liczyliśmy na te pieniądze. Warto
podkreślić, że
ubiegając się o
środki musieliśmy spełnić precyzyjne wymogi. Drogowy odcinek ma połączenie z drogą wojewódzką
i przylega do terenów należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były
to dwa podstawowe warunki
konieczne do przyznania dofinasowania.
W ramach prac związanych z
przebudową drogi na odcinku
pomiędzy Woźnikami a Lubszą
przewidziano wymianę jej nawierzchni z poszerzeniem szerokości jezdni do 6 m. W zakres
inwestycji wchodzi także bu-

dowa: chodników, kanalizacji
deszczowej, zjazdów na posesje
oraz zjazdów na pola, przepustów pod zjazdami. Wyremontowane będą istniejące rowy,
zaplanowano również utwardzenie poboczy.
- Powiatówka łączy się z drogą
wojewódzką, obwodnicą Woźnik, prowadzi do autostrady
A1. To nasza wizytówka. Cieszę się, że za nasz stosunkowo
niewielki wkład finansowy –
ponad 276 tys. zł – doprowadzimy ją do porządnego stanu – dodaje Burmistrz Woźnik.
Całkowity koszt projektu to
niemal 4,6 mln zł, w tym 4 mln
zł dofinansowania. Roboty zaplanowano w cyklu dwuletnim.
Zdaniem burmistrza Aloszki
prace związane z tą inwestycją mogą rozpocząć się jeszcze
w tym roku.
– To ogromne zadanie. Jeżeli
ruszymy z nim w tym roku, to
zmodernizowanym odcinkiem
kierowcy przejadą w 2021 r. podkreśla.
(mk)

BUDOWA PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH
W kwietniu 2019 r. ruszyła budowa przedszkola w Tąpkowicach. W dwukondygnacyjnym wolnostojącym budynku w kształcie prostokąta o
wymiarach 50 x 20 m i o powierzchni 1 856,7 m
kw. mieścić się będzie przedszkole dla ok. 100
przedszkolaków i żłobek. Będzie to pierwsza
w Gminie samorządowa placówka opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3. Budowę przedszkola
podzielono na 4 etapy. Pierwszy: właśnie realizowany to stan surowy. Drugi obejmuje wyposażenie przedszkola, trzeci to budowa drogi dojazdowej, chodników oraz zagospodarowanie terenu (zieleń, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie).
Etap czwarty to wyposażenie żłobka
Na realizację Gmina Ożarowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest Przed-

siębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Zakończenie inwestycji jest przewidziane
30 czerwca 2021 r. (Prace budowlane odbywają
się nawet w nocy).
(mk)

„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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SIEWIERZ STAWIA NA INWESTYCJE
Gmina Siewierz realizuje wiele przedsięwzięć, które
poprawią jakość życia mieszkańców.
W związku ze sprzyjającymi
warunkami pogodowymi kontynuowane są roboty przy budowie drogi dojazdowej łączącej ul. Polną z Parkową w Siewierzu. Wykonawca zrealizował już większość robót przygotowawczych, m.in. usunął
drzewa. Trwają prace ziemne.
W trakcie wykonywania robót
wystąpiła kolizja z wodociągiem, którego lokalizacja nie
była wcześniej ujawniona w
projekcie. Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu w porozumieniu z Wykonawcą wykonał zabezpieczenie istniejącego wodociągu do
czasu wykonania nowego fragmentu sieci. W ramach inwestycji wybudowana zostanie
jezdnia asfaltobetonowa wraz
z chodnikiem z betonowej kostki brukowej i zjazdami po stronie wschodniej. Wybudowane
zostanie również odwodnienie
drogi. Przebudowane zostaną
sieci, (kanalizacja sanitarna,
sieć wodociągowa oraz częściowo sieć gazowa). Nowa droga
zyska energooszczędne oświetlenie uliczne.
Celem inwestycji jest zapewnienie komfortowego dojazdu
do posesji zlokalizowanych
przy ul. Warszawskiej oraz wybudowanie połączenia ul. Polnej i Parkowej. Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną
tu również zastoiska wodne.
Zakończenie inwestycji zaplanowano 4 września br.
Na realizację Gmina Siewierz
pozyskała dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych.
Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego także złożony
przez Gminę Siewierz wniosek
na Przebudowę ul. Krakowskiej
w Siewierzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020 został oceniony

pozytywnie i wybrany do dofinansowania w ramach działania 6.1. Drogi wojewódzkie,
powiatowe i gminne. Zadanie
otrzymało wsparcie w łącznej
kwocie 2.677.261,11 zł, w tym ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 2.084.036,41 zł oraz z
budżetu państwa 593.224,70 zł.
Warto podkreślić, że ze względu na położenie inwestycji na
obszarze wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji na realizację zadania Gminie
Siewierz przyznano aż 95 proc.
dofinansowania do wartości wydatków kwalifikowanych.
Projekt obejmuje przebudowę
ul. Krakowskiej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Rynek do
parkingu wraz z przebudową
chodników i wjazdów na posesje, przebudową kanalizacji
deszczowej, przebudową sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, a także przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz
oświetlenia.
Z kolei dla budowy kanalizacji sanitarnej w południowowschodniej części Gminy Siewierz rozpoczęto już opracowywanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie obejmował
przede wszystkim wykonanie
kanalizacji sanitarnej, wykonanie prac odtworzeniowych
nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników oraz wykonanie przebudowy i budowy części sieci wodociągowej.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AKVO” Sp. z o.o.
z Wrocławia przedstawiło trzy
koncepcje możliwości zaprojektowania tras przebiegu sieci kanalizacyjnej. Gmina Siewierz
zaakceptowała jeden z wariantów, najbardziej korzystny pod
względem technicznym i eksploatacyjnym. W koncepcji zaprojektowano sieć grawitacyjno-ciśnieniową z siedmioma
przepompowniami ścieków.
Z uwagi na ukształtowanie
terenu przepompownie zloka-

lizowane będą w najniższych
punktach. Wylot większości
ścieków surowych zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu
ul. Krakowskiej i Ludowej w
Siewierzu.
Przedstawiciele firmy AKVO
pozyskują decyzje, pozwolenia,
oświadczenia o przyłączeniu do
sieci kanalizacji sanitarnej oraz
inne niezbędne dokumenty do
wykonania projektu kanalizacji sanitarnej. Trwają czynności geodezyjne w terenie.
Natomiast jeśli chodzi o Zamek w Siewierzu Wykonawca
zrealizował już większość robót związanych z uporządkowaniem fosy oraz usunięciem
ziemi z zasypanych dotychczas
murów obronnych. Obecnie realizowane są prace konserwacyjne w obrębie odsłoniętych
murów. W związku z sezonem
zimowym Wykonawca wykonał namioty zabezpieczające
nad partiami muru, na których
prowadzi aktualnie prace. Realizacja odbywa się w oparciu
o pozwolenie na budowę, które Gmina Siewierz otrzymała
w lipcu ub.r. Poza udostępnieniem tarasu artyleryjskiego
w obrębie zadania wyeksponowane zostaną również relikty dwóch bastei od strony
południowej wraz z aranżacją
XVI-wiecznego stanowiska artyleryjskiego w postaci działa
i koszokopów. Wykonane będą
schody umożliwiające przejście
z poziomu międzymurza do podziemi barbakanu.
Zakończenie inwestycji planuje się do 31 maja 2021 r. Koszt
prac wyniesie prawie 3,3 mln.
złotych. Na realizację robót
Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie
2,6 mln zł.
W Gminie trwa też realizacja jednej z najważniejszych
inwestycji w historii siewierskiego samorządu – budowy
przedszkola z oddziałami in-

tegracyjnymi oraz gminnego
żłobka. Obie placówki będą
mieścić się w jednym budynku zlokalizowanym przy ulicy
gen. Władysława Sikorskiego
w Siewierzu.
Na utworzenie żłobka Gmina Siewierz pozyskała środki z
budżetu państwa w programie
„Maluch plus” 2020 w kwocie
649.283,00 zł. Całkowita wartość
zadania to 811.604,00 zł. Żłobek
ma być oddany do użytku w terminie do 31 grudnia 2020 r. W
ostatnim czasie w zakresie realizacji budowy wykonano duże
postępy. Dzięki sprzyjającej pogodzie, w styczniu generalny
Wykonawca zakończył budowanie ław i ścian fundamentowych oraz wykonał większość
ścian konstrukcyjnych części
naziemnej obiektu. Obecnie
obiekt jest przygotowywany
do ułożenia płyt stropodachowych żelbetowych oraz wykonania konstrukcji dachowej
drewnianej. Trwają również
prace przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i podkładu betonowego pod posadzki.
Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosić będzie 3062,9 m
kw., natomiast powierzchnia
użytkowa żłobka: ok 165,5 m
kw. Przedszkole przeznaczone będzie dla 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast żłobek przygotowany zostanie dla
20 dzieci w wieku do lat 3. Całkowita wartość zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanego
z budową przedszkola i żłobka
to 16,5 mln zł.
Na realizację Gmina uzyskała
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie
1.208 211,46 zł. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: STB
sp. z o.o. z Częstochowy i „Kromar Import Export” Sp. z o.o.
ze Starokrzepic. Dokumentację
projektową opracowała firma:
„Grzybud” Paweł Grzybek.

NAKIELSKIE SZLAKI
Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga może pochwalić się wydaniem pod koniec 2019 r. albumu „Nakielskimi szlakami kultury”, będącego kontynuacją prac nad mapą o tym samym tytule, którą wydało stowarzyszenie w 2018 r.
Utworzenie albumu miało na celu utrwalenie i ocalenie od zapomnienia obiektów i miejsc ważnych dla społeczności lokalnej.
Znajdują się tu zdjęcia, rys historyczny ważnych obiektów, porównanie tych miejsc z teraźniejszością oraz lokalne nazwy, którymi posługiwali się kiedyś mieszkańcy, a które dziś mogą być już zapomniane. Część opisywanych obiektów jest związana z historią dziedzictwa rodu Donnersmarcków, którzy panowali na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
W stworzenie albumu szczególny wkład mieli: Józef Tyrol, który merytorycznie wsparł zespół przygotowujący publikację, przedstawiając historię lokalnych zabytków, a także Anna Kubik, której autorstwa są zdjęcia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach
dofinansowania z Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Album jest już dostępny dla szerszego grona odbiorców. Można otrzymać go zgłaszając takie zapotrzebowanie Stowarzyszeniu
Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga poprzez Facebooka https://www.facebook.com/MilosnicyNakla/ lub e-mail: milosnicynaklasl@gmail.com

„MOBILNY URZĄD”
W WOŹNIKACH
Z początkiem lutego Urząd Miejski w Woźnikach uruchomił
nową usługę skierowaną do mieszkańców, z ograniczeniami w
poruszaniu się. Urzędnik, po wcześniejszym zgłoszeniu, odwiedzi ich w domu i pomoże załatwić sprawę, o ile mieści się ona w
zakresie usług „Mobilnego Urzędu”.
Z programu mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy
Woźniki, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają
ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym
samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Osoby te mogą telefonicznie zgłaszać potrzebę załatwienia danej sprawy.
Następnie pracownik urzędu, w wyznaczonym terminie, zawita do domu, udzieli wszelkich wyjaśnień, pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty, przyjmie je i dostarczy bezpośrednio do
magistratu. Chęć skorzystania z usługi „Mobilnego Urzędu” należy zgłaszać pod numerem (34) 357-31-00. Zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki w godz. od 8 do 14.
Regulamin usługi „Mobilny Urząd” dostępny jest na stronie
www.wozniki.pl
(mk)

GOSPODYNIE SKORZYSTAŁY
Z POMOCY FINANSOWEJ
Do końca 2019 r. koła gospodyń wiejskich miały możliwość skorzystania z pomocy finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich, zgodnie z którą KGW posiadają osobowość prawną, mogą
zarabiać i pozyskiwać dotacje, przyjmować darowizny oraz korzystać z ofiarności publicznej.
Z dofinansowania skorzystały koła z terenu Gminy Bobrowniki. Otrzymane fundusze panie przeznaczyły na realizację zadań
związanych z działalnością społeczną oraz kulturalną. Kultywowanie tradycji, wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz rozwijanie kultury ludowej jest ważne w środowisku lokalnym.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Dobieszowic postanowiły wpisać się do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
jako pierwsze. Dzięki temu miały możliwość dwukrotnie skorzystać z pomocy finansowej ARiMR. Dofinansowanie wykorzystały
na wyposażenie kuchni, m.in. w termos, warnik, garnki czy zastawę stołową. Dzięki finansowemu wsparciu wspólnie wybrały się również do teatru.
Wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dokonały również członkinie z trzech innych sołectw z terenu gminy.
KGW z Siemoni dofinansowanie przeznaczyło na zakup nowych
kamizelek folklorystycznych dla zespołu śpiewaczego. Członkinie z Twardowic postawiły na wyjazd integracyjny. Dzięki dofinansowaniu zorganizowały wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia. Koło Gospodyń Wiejskich z Wymysłowa postanowiło wyposażyć kuchnię w remizie OSP, która została wyremontowana w ub.r. Wyposażenie wzbogacone zostało o elektryczną patelnię, która niewątpliwie ułatwi przygotowania posiłków podczas wydarzeń organizowanych w remizie.
Wpis do KR KGW nie jest skomplikowany, a niesie za sobą wiele możliwości nie tylko w postaci pomocy finansowej. Gmina Bobrowniki zachęca też pozostałe koła do rejestracji.

CÓŻ TO BYŁ ZA KONCERT!
CÓŻ TO BYŁ ZA WIECZÓR!
Wspaniali, utalentowani ludzie: dyrygenci, instrumentaliści,
wokaliści i prowadzący, do tego widowiskowa gra świateł, niezapomniane przeboje i cudowna publiczność. To najkrótsze podsumowanie tego, co wydarzyło się 1 lutego 2020 r. w sali widowiskowej w BiOK w Tąpkowicach. Orkiestra Dęta OSP Tąpkowice
już po raz piąty miała zaszczyt zaprezentować się w karnawałowym koncercie, tym razem zatytułowanym „Przeboje Wszechczasów”. W repertuarze znalazły się m.in. przeboje Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka
oraz zespołów „Queen” i „AC/DC”. Koncert poprowadzili Kasia
Usarek oraz Bartek Hyla, orkiestrą dyrygowali kapelmistrz orkiestry Grzegorz Zawodniak i Jakub Zgajewski.
(mk)
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W Gminie Psary realizowana jest m.in. przebudowa DW 913. Trwają też intensywne prace w budynku
byłej szkoły w Goląszy Górnej.

ŁADNIEJ I BARDZIEJ FUNKCJONALNIE
W sierpniu ub.r. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał
dofinansowanie do projektu
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od
skrzyżowana z DK nr 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK nr 86”. Łączna długość
odcinka wynosi 13 km, w tym
ok. 8 km przebiega przez Gminę Psary w miejscowościach:
Góra Siewierska, Strzyżowice,
Psary i Gródków.
Front robót przebiega etapowo, zgodnie z planem. Na psarskim odcinku drogi prace ruszyły we wrześniu 2019 r. i sukcesywnie są kontynuowane.
W ramach dotychczasowo przeprowadzonych robót wymienić
można: wycinkę drzew na odcinku 5000 m wraz z odhumusowaniem; rozbiórkę części nawierzchni chodników i krawężników na odcinku 500 m; przebudowę sieci wodociągowej na
odcinku 100 m wraz z jej przepięciem; budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku 400
m i przebudowę istniejącej na
odcinku 250 m; wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku
o łącznej długości 650 m.
Bieżące informacje o utrudnieniach wynikających z prowadzonych prac na DW 913 dostępne są na stronie interneto-

wej www.dw913-celiny.pl w zakładce „utrudnienia ruchu.”
Całkowita wartość inwestycji to 124.851.916,29 zł, w tym
50.150.000,00 zł stanowi dotacja unijna zaś 7.287.970,27 zł to
wkład własny gminy. Umowny
termin zakończenia i rozliczenia całości zadania to 15 grudnia 2021 r. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma „Strabag” Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
W Gminie Psary trwa też kompleksowa modernizacja energetyczna i przebudowa budynku
byłej szkoły w Goląszy Górnej.
W placówce zostanie utworzony klub aktywnego mieszkańca
i mieszkania chronione.
Budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej od 2016 r. poddawany rewitalizacji. Gminie

NOWOROCZNIE
31 stycznia odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorzą-

dowe, podczas którego Wójt
Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek przedstawiła osiągnięcia samorządu gminnego
w 2019 r.
Na zaproszenie Wójt Gminy
odpowiedzieli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych instytucji. Spotkanie
rozpoczęło się filmem promocyjnym, który przypomniał zaproszonym gościom o najważniejszych gminnych wydarzeniach minionego roku.
Kolejnym punktem noworocznego spotkania była prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia
i inwestycje zrealizowane w
gminie. Wójt Gminy przedsta-

wiła sytuację finansową gminy, najważniejsze wskaźniki
rozwojowe oraz zrealizowane i rozpoczęte inwestycje w 2019 r.
Noworoczne spotkanie
samorządowe było również okazją do odznaczenia mieszkańca Siemoni,
Włodzimierza Kłosińskiego, za zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczenia dokonała Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Maria Materla, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała oraz Wójt Gminy Małgorzata Bednarek.
Po wystąpieniu Wójt, głos zabrali zaproszeni goście: Członek
Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, Posłowie
na Sejm RP: Danuta Nowicka,
Rafał Adamczyk, Waldemar
Andzel, Mateusz Bochenek.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na występ lokalnej artystki Wiktorii Trefon, której występ został nagrodzony gromkimi brawami. Na deskach Domu
Kultury wystąpił również Arkadiusz Zgoda Giczański.
(mk)

udało się pozyskać na ten
cel dofinansowanie ze środków unijnych,
na które składają się łącznie
aż trzy projekty. Po pierwsze
remont budynku byłej szkoły
w Goląszy Górnej ze zmianą
sposobu użytkowania, gdzie wartość inwestycji wynosi 1.294.182,68 zł,
a dofinansowanie 547 589,16 zł.
Po drugie utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy
Górnej, którego całkowita wartość wynosi 593.494,14 zł, zaś
dofinansowanie 504.470,01 zł.
I wreszcie termomodernizacja
budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej, koszt
1.320.306,20 zł, w tym dofinansowanie 549.343,11 zł.
Budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej poddany został
gruntownej modernizacji.
Dotychczas wykonano prace
budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, wykończono elewację zewnętrzną, wyremontowano dach i odtworzono

odgromienie, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne, remont wewnętrznej instalacji
elektrycznej, na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną. Obecnie prowadzone są prace wewnątrz budynku związane
z wymianą armatury i białym
montażem, rozpoczęto także
procedury związane z wyposażeniem budynku w niezbędne
środki trwałe.
Celem nadrzędnym jest nadanie nowych funkcji społecznych budynkowi, poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność, będące odpowiedzią na
zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji potrzeby społecznogospodarcze, a w szczególności: niską aktywność społeczną i obywatelską, wykluczenie społeczne osób starszych,
brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu jak również
brak odpowiedniego miejsca
przystosowanego dla integracji mieszkańców.
Łączna wartość projektów
realizowanych w ramach byłej szkoły to ponad 3,2 mln zł,
w tym gmina uzyskała dofinansowanie na ok. 1,6 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest z końcem br.

PROJEKT BUDOWY
ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE).
Tym samym projekt pn. Odnawialne źródła energii poprawą
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich:
Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn,
Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Twaróg”
został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu
dla tych Gmin wynosi 69.625.950,78 zł. Natomiast wartość zadania Gminy Psary to 2.366.357,76 zł.
Do dofinansowania został wybrany także projekt pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Całkowita
wartość projektu dla dwóch Gmin wynosi 35.442.483,00 zł, w tym
wartość zadania Gminy Siewierz to 11.296.347,00 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 8.441.690,00 zł. W ramach zadania powstanie
400 instalacji fotowoltaicznych, 54 powietrzne pompy ciepła dedykowane do c.o. i c.w.u. oraz 7 powietrznych pomp ciepła dedykowanych do c.w.u. Ilość instalacji jest wynikiem złożonych
przez mieszkańców deklaracji uczestnictwa w projekcie w latach
2017 - 2018. Tym samym podstawowa lista uczestników projektu jest już zamknięta.
Celem głównym przedsięwzięć jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł
odnawialnych w Gminach, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i pyłu PM10.

NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA
W GMINIE ŚWIERKLANIEC
23 marca 2020 r. rozpocznie się
składanie wniosków do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na trenie
Gminy Świerklaniec.
Przed nowym rokiem szkolnym 2020 do użytku zostanie oddany nowo wybudowa-

- Działamy profesjonalnie
i z pomysłem. Zapewnimy
przedszkolakom zabawę, wychowanie i edukację na wysokim poziomie i z bogatą ofertą
urozmaiconych zajęć dodatkowych. Atutem jest świetna lokalizacja przedszkola i możliwość późniejszej kontynuacji
nauki w sąsiedniej szkole – po-

ny za kwotę niemal 6 mln zł oddział
przedszkolny przy
SP w Nowym Chechle zlokalizowany
przy ul. Lasowickiej 103.
„Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło
w Gminie Świerklaniec” to tytuł projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT.
Przypomnijmy, że pierwsza
część inwestycji, czyli przebudowa istniejącego budynku SP im. Królowej Jadwigi została zakończona przed wrześniem 2019 r. Następnie szkołę rozbudowano o przedszkole 4-oddziałowe przeznaczone na 100 dzieci. Przedszkole jest parterowe, spełniające
wszystkie standardy bezpieczeństwa dla małych dzieci
i osób dorosłych, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę nowego, super atrakcyjnego placu zabaw wraz z jego
wyposażeniem.
Dyrekcja SP z Nowego Chechła zapewnia, że w nowym
przedszkolu zajęcia przeprowadzi doświadczona i wykwalifikowana kadra.

wiedział Zdzisław Zdanowski,
dyrektor SP im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.
Zespół złożony z przedszkola
i szkoły podstawowej w Nowym
Chechle uznawany jest także za
bardzo bezpieczny z opieką na
najwyższym poziomie.
- Wartością dodaną z pewnością
są nowocześnie wyposażone sale
z tablicą multimedialną w każdej
z nich – dodał dyrektor.
W przedszkolu znajduje się także w pełni wyposażona sala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia.
Magnesem, który powinien
przyciągnąć dzieci jest unijny
projekt pod nazwą „Przedszkole marzeń w Nowym Chechle”.
Przewiduje m.in. zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia, sprzętu komputerowego i multimedialnego,
wyposażenia do kuchni oraz
toalety. W ramach projektu
jednemu z nauczycieli zostaną
sfinansowane studia podyplomowe z logopedii, co zostanie
wykorzystane w ofercie przedszkola. Całkowity koszt realizacji projektu opiewa na kwotę ponad 1 mln zł.
Terminy rekrutacji i składania wniosków: www.spchechlo.
szkolna.net oraz www.swierklaniec.pl
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FILIA BIBLIOTECZNA W SOŁECTWIE
MIERZĘCICE OSIEDLE
Zakończyła się budowa nowej filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle.
Inwestycję tę udało się zrealizować dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych.
Jak podkreślił Grzegorz Podlejski, Wójt
Gminy Mierzęcice podczas otwarcia obiektu w lutym br. do 31 grudnia 2019 r. filia
funkcjonowała w wynajmowanym, małym lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w warunkach daleko odbiegających od nowoczesnych standardów. natomiast w miejscu, w którym znajduje się
obecnie był zaniedbany i zniszczony Dom
Nauczyciela.
- Jako samorząd Gminy realizując swoje zadania staramy się wykorzystać każdą szansę pozyskania dodatkowych środków, które mogą przyczynić się do jej rozwoju i unowocześnienia. Tym razem nasze
działania zostały skierowane na zmianę
wizerunku filii bibliotecznej. Pojawiła się
możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel i wystąpiliśmy o nie, składając wniosek do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, w działaniu 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - dodał
Wójt Podlejski.
Po rozstrzygnięciu konkursu Gmina Mierzęcice otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 82,22 proc. i z budżetu państwa 10 proc. Całkowita wartość
zadania wyniosła – 1.700.516,41 zł, wkład
własny Gminy Mierzęcice - 132.300 zł.
Nowoczesna placówka umożliwi czytelnikom korzystanie z biblioteki w komfortowych warunkach. Budynek składa się
z dwóch kondygnacji, o powierzchni ponad 400 m kw. Na parterze znajduje się
holl, sala multimedialna, wypożyczalnia

– część biblioteczna, toalety, kotłownia,
pomieszczenia socjalne, na antresoli znajduje się czytelnia multimedialna z 10 stanowiskami komputerowymi. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek oprócz działalności
bibliotecznej wykorzystywany będzie na
różne wydarzenia i inicjatywy, które aktywizują lokalną społeczność.
W nowopowstałym budynku rozpoczęto
realizację zajęć w ramach nowego zadania
pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności
lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice”, który jest projektem komplementarnym z budową filii bibliotecznej, a jego głównym
celem jest wzrost aktywności społeczno-

zawodowej mieszkańców poprzez świadczenie usług społecznych, aktywizację zawodową, działania edukacyjne, działania
kulturalno – artystyczne. Zajęcia będą
realizowane przez cały 2020 r.
W ramach projektu zakupiono część wyposażenia do biblioteki m.in. biurka, fotele, sztalugi, komputery, projektor, urządzenie wielofunkcyjne.
Projekt również jest dofinansowany ze
środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Jego wartość to
386.587,50 zł).

SUKCESY OŻAROWIC!
Gmina Ożarowice w ostatnim czasie zdobyła dwa ważne wyróżnienia na arenie ogólnopolskiej.
Podczas uroczystej Gali 11 października 2019 r. w Katowicach
Wójt Gminy Ożarowice Grzegorz Czapla odebrał nagrodę Symbol Polskiej Samorządności 2019. Nagroda przyznawana jest przez
„Monitor Biznesu” z „Rzeczypospolitej” i „Monitor Rynkowy”
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Jednym z celów wyróżnienia
jest promowanie Nowej Generacji Usług Publicznych. Organizatorzy chcą wskazywać instytucje, przedsiębiorstwa i samorządy
charakteryzujące się wysoką jakością zarządzania, innowacyjnością i sprawnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz
dynamicznym rozwojem. Prawie 6,5 tys. zł - tyle w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wyniosły wydatki inwestycyjne Ożarowic ze środków unijnych w latach 2014-2017- to największy współczynnik spośród wszystkich gmin wiejskich w Polsce. Oznacza
to realizację ponad 60 projektów w różnych obszarach, co wyróżnia Gminę Ożarowice na arenie ogólnopolskiej.
Gmina Ożarowice zajęła także 24 miejsce w XVI edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju jest wśród gmin wiejskich, które
najdynamiczniej zwiększały liczbę podmiotów gospodarczych
w latach 2003-2018.
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 21 stycznia br.
w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej, podczas konferencji „Zrównoważony Rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wyróżniono kategorie gmin wiejskich,
gmin miejsko-wiejskich, gmin miejskich oraz miast na prawach
powiatów. Organizatorami tego wydarzenia był Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska” oraz ANAGMIS - Ocena Rozwoju JST. Od 2003 r.
wszystkie gminy w Polsce, a jest ich ok. 2600 są porównywane
pod względem: jakości życia, atrakcyjności, aktywności inwestycyjnej i rozwoju gospodarczego. W rankingu wzięto pod uwagę aspekty takie jak m.in. wydatki majątkowe inwestycyjne na
mieszkańca; procent wydatków majątkowych inwestycyjnych
w budżecie gminy; wydatki na transport i łączność na mieszkańca; czy napływ ludności na 1000 mieszkańców
(mk)

SPOTKANIE SAMORZĄDOWE

(mk)

RUSZYŁ „BOBROWNICKI NAWIGATOR SENIORA”
Od grudnia ub.r. Bobrownicki Nawigator Seniora rozpoczął zajęcia dla seniorów w wieku 60 plus. Przypomnijmy, iż dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w kwocie przeszło 370 tys. zł.
Uczestnicy projektu to seniorzy w wieku 60 plus z terenu Gminy Mierzęcice. Wszyscy uczestnicy wypełnili deklaracje, w których uwzględnili potrzeby i zainteresowania, tak by wybrać odpowiednie rodzaje zajęć i warsztatów. Program jest bardzo bogaty. Grudzień był miesiącem organizacyjnym, Amfiteatr został
wyposażony w niezbędne przyrządy, meble oraz urządzenia. Wszczęto również rekrutację. Odbyły się też pierwsze zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, a także z miksologii.
Aby seniorzy byli w ciągłym ruchu, zaplanowano także zajęcia
gimnastyczne. Choreoterapia, joga śmiechu, nordic walking czy
muzykoterapia; to zajęcia ruchowe które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Projekt daje szansę rozwoju. Organizowane są
zajęcia dla miłośników komputerów, a także języków obcych.
Oprócz rozwoju fizycznego i osobistego seniorzy mają czas
aby wypić kawę lub herbatę, poczytać czasopisma o tematyce
senioralnej, a także porozmawiać z pozostałymi uczestnikami
projektu.

Do tej pory zgłosiło się ponad dziewięćdziesięciu chętnych seniorów. Lista nie jest zamknięta. Do „Bobrownickiego Nawigatora Seniora Wszystkich” może się zgłosić każdy, kto ukończył
60 rok życia.
(mk)

13 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował pracę siewierskiego samorządu w 2019
r. oraz przedstawił plany rozwoju. Podczas spotkania odbyły się
również uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych oraz
nagród „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris”
mieszkańcom i organizacjom, zasłużonym dla Gminy.
Decyzją Kapituły z 5 grudnia 2019 r. nagrodę „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” za 2019 r. otrzymali: Aneta Machura, Mariusz Torbus oraz Zespół Śpiewaczy KGW Brudzowice. Nagrody wręczyli Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Siewierzu Barbara Bochenek oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz Zdzisław Banaś.
(mk)

Informator Gminny. Biuletyn LGD Brynica to nie granica
Wydawca:

Druk:

Lokalna Grupa Działania “Brynica to nie granica”
Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice, tel. 32 380 23 28
strona internetowa www.lgd-brynica.pl
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligraﬁa, Drukarnia Sosnowiec

