
LGD „Brynica to nie granica” w 2021 roku pracowała nad m.in. 
zmianami w procedurach wyboru i oceny operacji oraz procedu-
rach wyboru grantobiorców. Zwiększyła się też wysokość budże-
tu, z którego będą mogli skorzystać przyszli przedsiębiorcy.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brynica to nie 
granica” w 2021 roku zdeterminowana została przez prace Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianami w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020). Lokalna Gru-
pa Działania „Brynica to nie granica” przyjęła zmiany w proce-
durach wyboru i oceny operacji oraz procedurach wyboru gran-
tobiorców, ale najważniejszą kwestią było zwiększenie budże-
tu o 497 tys. euro, z czego 225 tys. euro wykorzystane zostanie 
przez przyszłych przedsiębiorców. Wydłużony też będzie okres 
realizacji operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju o kolej-
ne 1,5 roku. 

Kolejnych 12 beneficjentów zawarło z Zarządem Województwa 
Śląskiego umowy na przyznanie pomocy dla projektów składa-
nych do Lokalnej Grupy Działania w ubiegłym roku. Większość 
z zawartych umów, to dofinansowanie dla podejmujących dzia-
łalność gospodarczą. Znalazły się też tutaj projekty związane z po-
prawą bezpieczeństwa na drogach oraz rozwojem usług wyrów-
nujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców, a także 
rozwojem inkubatora produktu lokalnego.

W ramach zwiększonego budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju 
w grudniu br. zakończyliśmy nabór wniosków dla osób gotowych 
do podjęcia działalności gospodarczej. Ten konkurs, to szansa na 
wsparcie w wysokości od 50 do 100 tysięcy złotych dla kilkunastu 
kolejnych osób - na realizację swojego pomysłu w ramach podję-
cia nowej działalności gospodarczej.
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Nie tylko o lokalNej 
Strategii rozwoju

Na IV Powiatowy Konkurs Dziennikarski w Mierzęcicach pn. 
„Współczesny patriotyzm. Tradycja”, który odbył się pod patro-
natem Sebastiana Szaleńca, Starosty Będzińskiego i Grzegorza 
Podlejskiego, Wójta Gminy Mierzęcice, a którego organizato-
rem był Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach napłynęło kil-
kadziesiąt prac. 

Młodzi ludzie z dobrym efektem zmierzyli się z tematyką trady-
cji, dlatego jury miało twardy orzech do zgryzienia, by wybrać 
spośród materiałów te najlepsze. Pokazywano tradycję (i patrio-
tyzm) w ujęciu „małych ojczyzn”, (np. uczniowie SP nr 6 w Bę-
dzinie - Grodźcu, przeprowadzając wywiady z najbliższymi poka-
zali unikalne piękno swojej miejscowości - Wiktor Katolik z „6” 
zdobył I miejsce w swojej grupie wiekowej w kategorii form pra-
sowych, a Kamila Sydon z ZSOiT w Wojkowicach opisała swoim 
wywiadem Rogoźnik i zdobyła II miejsce w swojej kategorii wie-
kowej). Opisywano też tradycję wspólną dla całego narodu (ję-
zyk polski, literatura, symbole narodowe, które zobaczymy np. 
w felietonie Marceliny Wołyniec z mierzęcickiej SP nr 1 - II miej-
sce, kategoria wiekowa klasy IV-VI, czy w wywiadzie z... Emilią 
Plater w ciekawej pracy Kingi Dudy z SP nr 2 w Mierzęcicach 
(III miejsce, kategoria wiekowa: klasy VII - VIII, szkoły ponad-
podstawowe). Wreszcie sięgano do tradycji unikalnych polskich 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Tu na uwagę zasługu-
ją m.in. praca Aleksego Poręby z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 2 w Sarnowie (forma wywiadu, I miejsce, kategoria klasy 
VII - VIII i szkoły ponadpodstawowe), czy wreszcie wywiad jego 
szkolnej koleżanki Pauliny Knapik zapisany w formie video (zdo-
bywczyni I miejsca w kategorii form video).  
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DzieNNikarSko 
o traDycji

Wszystkim Mieszkańcom terenu LGD „Brynica 
to nie granica” pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia: spokojnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wspaniałego Nowego Roku 
2022. Ponadto życzę Państwu zrealizowania 
wszystkich planów i spełnienia marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku.
Janusz Majczak, 
Przewodniczący Zarządu LGD 
„Brynica to nie granica”

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, 
rodzinnej atmosfery. Niech obecny czas 
budzi same dobre wspomnienia i daje 
nadzieję na kolejny, jeszcze lepszy 
Nowy Rok 2022.

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

19 listopada w Szkole Podstawowej 
w Strzyżowicach została otwarta pracow-
nia ekologiczno-przyrodnicza „Nakręce-
ni na zielone”, która została wyposażo-
na m.in. w nowoczesny zestaw ClassVR 
z okularami do oglądania rzeczywistości 
wirtualnej. 

Na uroczystość otwarcia przybyli: Po-
seł na Sejm RP Waldemar Andzel, Prezes 
WFOŚiGW Tomasz Bednarek, Wójt Gmi-
ny Psary Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta 
Marta Szymiec, Sekretarz Gminy Mirella 
Barańska-Sorn oraz Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony 
Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych 
Krystyna Kluszczyk.

Pracownia jest utrzymana w odcieniach 
zieleni, a jedna z jej ścian pokryta jest 
wielkoformatową tapetą przedstawiają-
cą las. Znalazły się tam również plansze 
dydaktyczne związane ze środowiskiem 
i przyrodą, w tym o etapach recyklingu, 
odnawialnych źródłach energii i Atmos-
ferze Ziemi. Na podłodze pojawiła się na-
klejka imitująca przepływający przez 
salę strumień.

W sali znajduje się zestaw ClassVR z li-
cencją, który pozwala uczniom odbywać 
wirtualne wycieczki w różne środowiska. 
Prezentowanie materiałów edukacyjnych 

z wykorzystaniem okularów do wirtualnej 
rzeczywistości zachęca do pełnego zaanga-
żowania uczniów w kreatywne i ekscytu-
jące nauczanie.

Przeprowadzanie badań, doświadczeń 
i eksperymentów będzie łatwiejsze dzięki 
mobilnej szafie laboratoryjnej, ponieważ 
możliwość ustawienia jej w dowolnym 
miejscu sali sprawia, że każdy uczeń ma 
łatwy dostęp do przeprowadzania i obser-
wowania różnych badań. W ramach projek-
tu zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym 
zestaw badawczo-doświadczalny „Gleba” 
i zestaw „Poznajemy wodę”, które pozwa-

lają uczniom na badanie materiału pozy-
skanego w pobliskim lesie, rzece Wielon-
ce, na łąkach i polach. Zakupiono również 
mikroskopy stacjonarne i mikroskop prze-
nośny, który umożliwia przeprowadzanie 
badań w terenie.

Zielona pracownia w Szkole Podstawo-
wej w Strzyżowicach powstała dzięki do-
finansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Pracownia „Nakręce-
ni na zielone” otrzymała wsparcie sięga-
jące 31.868,80 zł. 
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zieloNa PracowNia otwarta!
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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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Od wielu lat samorząd Gminy 
Bobrowniki priorytetowo trak-
tuje dbałość o środowisko natu-
ralne. Mieszkańcy mogą korzy-
stać z programów umożliwiają-
cych dofinansowanie wymiany 
starego kopciucha czy montaż 
odnawialnych źródeł energii.

-Mamy ogromny potencjał, by 
być gminą ekologiczną – tylko 
bądźmy odpowiedzialni. Jedna 
trzecia naszej gminy to tereny 
zielone. Nie bądźmy tylko płuca-
mi województwa – bądźmy eko-
logiczni dla własnego zdrowia 
i własnej korzyści - mówi Mał-
gorzata Bednarek, Wójt Gminy 
Bobrowniki. 

W gminie rozlokowanych jest 6 
sensorów, które w czasie rzeczy-
wistym sprawdzają jakość po-
wietrza, a wyniki ich pomiarów 
można obserwować na: www.pa-
nel.syngeos.pl Osoby, które nie 
korzystają z Internetu, mogą 
sprawdzić poziom zanieczysz-
czenia, obserwując EkoSłupki 
rozlokowane w Bobrownikach, 
Dobieszowicach, Rogoźniku, Są-
czowie i Siemoni. To zaawanso-
wane urządzenia, które na bieżą-
co sprawdzają jakość powietrza. 
Wyniki pomiarów przybierają 
barwę zgodną z Polskim Indek-
sem Jakości Powietrza, dzięki 
czemu ostrzegają mieszkańców 
przed szkodliwymi dla zdrowia 
zanieczyszczeniami. 

-W ten sposób chcemy uświa-
domić mieszkańcom, że choć je-
steśmy w oddaleniu od aglome-
racji miejskiej, to jednak nie od-
dychamy świeżym powietrzem. 
Żeby oddychać świeższym powie-
trzem, wystarczy zmienić nawy-
ki i zwrócić uwagę na to, co lądu-
je w palenisku naszych domów - 
wyjaśnia Małgorzata Bednarek, 
Wójt Gminy Bobrowniki.

Warto pamię-
tać, że z koń-
cem grudnia po-
winniśmy wy-
mienić najstar-
sze kotły (czy-
li te wyprodu-
kowane przed 
2007 rokiem lub 
nieposiadające 
tabliczki zna-
mionowej) na 
nowe, ekolo-
giczne. Termin ten wskazuje 
uchwała antysmogowa woje-
wództwa śląskiego. Od wielu 
lat samorząd Gminy Bobrow-
niki priorytetowo traktuje dba-
łość o środowisko naturalne. 
Mieszkańcy mogą korzystać 
z programów umożliwiających 
dofinansowanie wymiany sta-
rego kopciucha czy montaż od-
nawialnych źródeł energii.

Wiosną prowadzony był na-
bór wniosków na dofinanso-
wanie wymiany nieekologicz-
nych pieców w ramach Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emi-
sji. Tylko w tym roku wymie-
niono 90 starych kotłów. Do-
finansowanie na ten cel gmi-
na otrzymała z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach oraz Górnoślą-
skiego Związku Metropolital-
nego. Na wymianę nieekolo-
gicznych źródeł ciepła prze-
kazano mieszkańcom 615 tys. 
zł. Zadbano także o budynki 
użyteczności publicznej. In-
westycje w ich termomoder-
nizację, wymianę źródeł cie-
pła i montaż paneli fotowol-
taicznych sprawiły, że stały 
się one obojętne dla środowi-
ska naturalnego. Warto przy-
pomnieć wizytę w gminie sze-

fa Biura Przedstawicielskiego 
Tajpej – ambasadora Boba Che-
na. Wziął udział m.in. w pod-
sumowaniu inwestycji, dzię-
ki której budynki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrowni-
kach oraz Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu otrzymały in-
stalację fotowoltaiczną. (Przed-
sięwzięcie zostało w całości sfi-
nansowane przez przedstawi-
cielstwo dyplomatyczne Taj-
wanu w Polsce).

W tym roku w Gminie Bobrow-
niki ruszył projekt budowy Od-
nawialnych Źródeł Energii dla 
mieszkańców. Do gminy trafi: 
268 instalacji fotowoltaicznych, 58 
pomp ciepła, 26 kotłów na bioma-
sę i 39 kolektorów słonecznych. 
Na ten cel gmina otrzymała dota-
cję w wysokości 6,3 mln zł. Z dofi-
nansowania na poziomie 85 proc. 
skorzystały osoby, które składały 
deklarację i poniosły koszty pro-
jektów 3 lata temu.

Całkowita wartość projektu 
to 8,3 mln zł. (Dofinansowanie 
jednak nie obejmuje podatku 
VAT, dlatego wartość wydat-
ków kwalifikowanych stanowi 
7,4 mln zł. Do tej kwoty miesz-
kańcy otrzymają 85 proc. wspar-
cia, tj. 6,3 mln zł).

W ramach podpisanego poro-
zumienia z Wojewódzkim Fun-

duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, prowadzony jest w Gmi-
nie Bobrowniki punkt informa-
cyjno-konsultacyjny. W ramach 
jego funkcjonowania udzielane 
są informacje dotyczące możli-
wości uzyskania dofinansowa-
nia na wymianę starych pieców, 
docieplenia budynków, fotowol-
taikę, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej.

Aby uzyskać dofinansowanie, 
należy złożyć wniosek przez stro-
nę internetową WFOŚiGW w Ka-
towicach. Należy go wypełnić 
w formie elektronicznej, a gdy 
zostanie odesłany wydrukować 
i kopię dostarczyć do Urzędu 
Gminy (pokój nr 6), gdzie pro-
wadzona jest pomoc w wypełnia-
niu wniosków. Osoby o niskim 

dochodzie mogą otrzymać więk-
sze dofinansowanie. Wystarczy 
przedstawić zaświadczenie wy-
dane przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bobrownikach o do-
chodach na członka rodziny. 
Tutaj należy spełnić następują-
ce kryteria dochodowe: w gospo-
darstwie wieloosobowym 1564 zł 
na osobę, w gospodarstwie jed-
noosobowym 2189 zł.

Od 1 stycznia nie można uzyskać 
dofinansowania na kotły opalane 
ekogroszkiem. Wnioski należy 
składać do 31 grudnia br. 

Od 1 lipca w życie wchodzi obo-
wiązek składania deklaracji do-
tyczących źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków. 
Właściciele oraz zarządcy nieru-
chomości będą musieli wskazać, 
z jakich źródeł ciepła korzystają. 
Centralna Ewidencja Emisyjno-
ści Budynków gromadzić będzie 
dane dotyczące: wszystkich źró-
deł ciepła w budynku lub lokalu 
i wszystkich źródeł energii elek-
trycznej oraz źródeł spalania pa-
liw eksploatowanych na potrze-
by budynku lub lokalu.

Dane gromadzone są na po-
trzeby wdrażania programów 
ochrony powietrza.

Obowiązek złożenia deklara-

cji spoczywa na właścicielach 
oraz zarządcach budynków i lo-
kali mieszkalnych i niemiesz-
kalnych. Właściciel (zarządca) 
ma obowiązek złożyć deklarację 
w terminie: 12 miesięcy w przy-
padku „starych” źródeł ciepła 
lub spalania paliw (budynków 
już istniejących), 14 dni w przy-
padku „nowo” powstałych źró-
deł ciepła lub spalania paliw.

Deklarację należy złożyć w for-
mie elektronicznej (na stronie 
projektu ZONE – Zintegrowa-
nego Systemu Ograniczania Ni-
skiej Emisji, pod adresem: www.
zone.gunb.gov.pl, należy skorzy-
stać z opcji: „Złóż deklarację”, 
i wypełnić formularz); lub w for-
mie papierowej, deklarację moż-
na złożyć osobiście w urzędzie 
lub przesłać listownie. 

Na początku października na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie 
przeprowadzono Europejskie 
Forum Przyszłości (EFP Sile-
sia). Wśród zaproszonych prele-
gentów gościła Wójt Gminy Bo-
browniki, Małgorzata Bednarek, 
która w panelu dyskusyjnym: 
„Oddech dla miasta”, wraz z in-
nymi rozmówcami zastanawiała 
się nad poprawą jakości powie-
trza w naszym regionie.

(ak)

28 października 2021 r. pod-
czas XXVII sesji Rady Miej-
skiej w Siewierzu uroczyście 
wręczono nagrody Magnum 
Meritum Pro Regionis Et Urbis 
Sevioris.

Nagroda ta jest przyznawana 
przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Siewierz i ma na celu promo-
wanie postaw godnych naślado-
wania oraz osób wnoszących 
nowe wartości w rozwój Miasta 
i Gminy Siewierz w dziedzinie 
upowszechniania kultury oraz 
twórczości artystycznej.

Decyzją Kapituły z 26 stycznia 
2021 r. nagrodą Magnum Meri-
tum Pro Regionis Et Urbis Se-
vioris za 2020 rok uhonorowani 
zostali: Jan Błasik oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna w Siewie-
rzu.

Nagrody laureatom wręczyli 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu Barbara Bochenek 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisław Banaś.

Pan Jan Błasik jest z wykształ-
cenia nauczycielem, absolwen-
tem Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. Swoją pracę 
zawodową i aktywność życiową 
związał z gminą Siewierz. Peł-
niąc przez wiele lat funkcję dy-
rektora szkoły w Wojkowicach 
Kościelnych, podejmował licz-
ne działania na rzecz placówki, 
jej rozbudowy i unowocześnia-

nia. Umiejętnie rozwijał też za-
interesowania uczniów, anga-
żował się w wiele artystycznych 
przedsięwzięć, rozwijał również 
swój talent plastyczny, wyko-
nując ciekawe artystyczne pro-
jekty, instalacje, rzeźby i grafi-
ki. Po zakończeniu aktywności 
zawodowej nie ustawał w dzia-
łalności społecznej – był współ-
założycielem terenowego Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Wojkowicach Kościel-
nych, podejmował wiele dzia-
łań integrujących seniorów, 
był inicjatorem wielu przedsię-
wzięć artystycznych i poznaw-
czych oraz propagujących zie-
mię siewierską. Będąc aktyw-
nym mieszkańcem Wojkowic 
Kościelnych został obdarzony 
przez mieszkańców zaufaniem 
i wybrany na funkcję radnego, 
którą sprawował w dwóch ko-
lejnych kadencjach, począwszy 
od roku 2010.

OSP w Siewierzu – jej histo-
ria sięga 1911 roku, kiedy to po-
wstało Siewierskie Towarzy-
stwo Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Już wówczas ta pierwsza 
organizacja społeczna cieszy-
ła się dużym poparciem i zaufa-
niem mieszkańców. Przez lata 
działalności jednostka rozwi-
jała swoją aktywność w wielu 
dziedzinach życia. Obok podsta-
wowej działalności – ratowania 

mieszkańców i ich mienia, nie-
sienia pomocy w przypadkach 
klęsk żywiołowych i innych 
nieszczęść, strażacy ochotnicy 
uczestniczą w życiu gminy. Są 
aktywni podczas plenerowych 
wydarzeń kulturalnych i spor-
towych, czuwają nad bezpie-
czeństwem uczestników, współ-
pracują z innymi organizacja-
mi i stowarzyszeniami wspie-
rając ich działania.  Włączają 
się w życie lokalnej wspólno-
ty, dbając o tradycję i zacho-
wanie dla przyszłych pokoleń 
historycznej spuścizny. Nie-
odłączną częścią OSP jest or-
kiestra dęta, która od niemal 
100 lat uczestniczy aktywnie 
w życiu kulturalnym gminy, 
uświetniając występami uro-
czystości i wydarzenia o cha-
rakterze świeckim i religijnym. 
Prezentuje się również na szer-
szym forum, a na przeglądach 
i konkursach zdobywa nagro-
dy i promuje gminę.

Wielokierunkowa działal-
ność OSP w Siewierzu, stała 
gotowość nie tylko do ratowa-
nia ludzi i mienia, ale również 
do aktywnego udziału w ży-
ciu społecznym i kulturalnym 
gminy potwierdza wkład w roz-
wój gminy Siewierz oraz duże 
znaczenie dla lokalnego śro-
dowiska.

(ak)

W Gminie BoBroWniki Walczą o śWieże poWietrze

naGrody Wręczone

Podczas akcji krwiodawstwa w Kamienicy 
chętni oddali 14 litrów krwi.

W niedzielę, 14 listopada, krwiobus stanął 
przy OSP w Kamienicy. Spośród 35 chętnych, 
28 mogło oddać krew. W sumie uzbierano jej 
14 litrów. Dla wszystkich uczestników akcji 
przygotowano kanapki i ciepły posiłek. Ak-
cję zorganizowały Stowarzyszenie Miesz-
kańców Ziemi Woźnickiej „Przyjazna Gmi-
na” i Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach. Inicjato-
rem wydarzenia był Sołtys Dyrd-Sośnicy, 
Rafał Pietryga.

Krwiodawcy nie zawiedli

LEPIEJ… TANIEJ
Śmiechem upiększone życie
Trzeba celebrować… skrycie.
Szczęście wielu kłuje w oczy
A to pecha sen proroczy.

APETYT
Wolna Wola to… niedola
Bo niby robisz co chcesz
I dlatego… byle co jesz.
Kochają kubki smakowe
Głównie to co jest… niezdrowe.
Jeszcze drinkiem… „znieczulenie”
I na wagę… „uczulenie”.

FraSzki Piotra MejSaka
BY SIĘ WSPINAĆ 
NA WYŻYNY

TRZEBA NAJPIERW 
PRZEJŚĆ… NIZINY.
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Jedna z największych gmin-
nych inwestycji, jaką jest bu-
dowa nowej sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej 
w Gródkowie, otrzymała dofi-
nansowanie sięgające ponad 
690 tys. zł z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu. Dzięki pozyska-
nym dotacjom przedsięwzięcie 
w 100 proc. będzie finansowane 
ze środków zewnętrznych. 

Prace przy budowie nowej 
sali gimnastycznej w Gródko-
wie ruszyły wiosną tego roku. 
Dotychczas wykonano insta-
lację kanalizacji prowadzonej 
podposadzkowo i ułożono pod-
kład z „chudego betonu” pod 
posadzki. Wykonano także izo-
lację na ścianach fundamento-

wych. Następnie przystąpiono 
do murowania ścian oraz wy-
konania słupów żelbetowych 
i wieńców. 

Przypominamy, że inwesty-
cja obejmuje budowę nowej sali 
gimnastycznej o powierzchni 
432,90 m kw., magazynu sali, 
wiatrołapu, holu, szatni dla 
uczniów, toalety oraz poko-
ju socjalnego dla nauczycie-
li. Przewiduje również wyko-
nanie instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i wyposażenie 
sali sportowej w składaną try-
bunę, bramki do piłki ręcznej, 
kosze do koszykówki, drabin-
ki gimnastyczne, tablice wyni-
ków, a także inny sprzęt sporto-
wy. Na zewnątrz zostaną prze-
budowane już istniejące, i wy-

konane nowe - chodniki wraz 
z oświetleniem.

Wartość inwestycji sięga 2 798 
250 zł i finansowana jest w 100% 
z pozyskanych dotacji: 1 700 000 
zł i 407 750 zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych (na-
bór I i II) oraz 690 500 zł z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach 
programu Sportowa Polska.

Wykonawcą przedsięwzię-
cia jest konsorcjum firm: PHU 
MONTER Grzegorz Wąsowicz 
z Częstochowy, ZRBI BUDO-
MAX Sp. j. Piotr Marks z Czę-
stochowy oraz RS GROUP Sła-
womir Rek z Mykanowa. Zgod-
nie z planem prace potrwają do 
czerwca 2022 r. 

(ak)

Funkcjonariusze z posterunku 
Policji w Woźnikach otrzymali 
nowoczesny sprzęt służący do 
wstępnej kontroli stanu trzeź-
wości. Zakup urządzeń był moż-
liwy dzięki środkom przekaza-
nym przez Gminę Woźniki.

Policjanci z Woźnik otrzymali 
urządzenia o nazwie „Alcolife 
F6”. Są to bezustnikowe mier-
niki wykorzystywane do wstęp-
nej kontroli stanu trzeźwości. 
Przy wykonaniu wstępnego 
badania, urządzenie nie wy-
maga kontaktu z kontrolowa-
nym kierującym. To duża za-
leta, w obecnej, trudnej sytu-
acji związanej z pandemią ko-
ronawirusa.

Alkomat pozwala na pobra-
nie próbki z wnętrza kontrolo-
wanego pojazdu i poddania jej 
szybkiej analizie na zawartość 
alkoholu. Pozytywny wynik ba-
dania sygnalizowany jest za po-
mocą czerwonej diody. W takim 
przypadku wykonywane jest 
kolejne badanie za pomocą al-
komatu z ustnikiem.

Nowoczesny sprzęt zakupi-
ła Gmina Woźniki. Burmistrz 
Woźnik, Michał Aloszko prze-
kazał urządzenie Komendanto-
wi Powiatowemu Policji w Lu-
blińcu mł. insp. Dariuszowi Kie-
drzynowi.

Warto podkreślić, że jest to ko-
lejne już wspólne działanie lo-
kalnych władz samorządowych 

z Komendą Powiatową Policji 
w Lublińcu mające na celu po-
prawę bezpieczeństwa miesz-
kańców. Pozyskany przez stró-
żów prawa nowoczesny sprzęt 
pozwoli jeszcze skuteczniej eli-
minować z ruchu nietrzeźwych 
kierujących i przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa na na-
szych drogach.

W poniedziałek 4 paździer-
nika 2021 r. odbyła się uroczy-
stość otwarcia nowej siedzi-
by Publicznego Przedszkola 
i Żłobka Gminnego w Siewie-
rzu. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś oraz przybyli na uroczy-
stość goście: Biskup Sosnowiec-
ki Grzegorz Kaszak, Posłowie 
na Sejm RP Barbara Dolniak, 
Rafał Adamczyk, Mateusz Bo-
chenek, Robert Warwas, Sena-
tor RP Beata Małecka-Libera, 
Radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego Jadwiga Baczyńska, 
Radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Rafał Porc, Wicesta-
rosta Będziński Dariusz Wa-
luszczyk, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu Barbara 
Bochenek oraz Dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola i Żłob-
ka Gminnego w Siewierzu Jo-
anna Kupczyk.

Nowo powstały obiekt to jed-
na z najnowocześniejszych pla-
cówek tego typu w Polsce. Bu-
dynek został zaprojektowany 
w nowoczesnym stylu. Jako 
obiekt budowlany stanowi on 
jedną całość, natomiast funk-
cjonalnie podzielony jest na 
część przedszkolną i żłobek. 
Powierzchnia użytkowa przed-
szkola wynosi 3062,9 m kw., na-
tomiast powierzchnia użytko-
wa żłobka to 165,5 m kw. Plac 
zabaw ma powierzchnię 992 m 
kw., a zewnętrzny ogród sen-
soryczny 39 m kw. Przedszko-
le jest przygotowane na przy-
jęcie 200 dzieci, natomiast żło-
bek jest zdolny pomieścić 30 
dzieci. W przedszkolu znajdu-
je się 8 przestronnych sal dy-
daktycznych, sale do leżako-
wania, bawialnia o powierzch-
ni 130 m kw., sala korekcyj-
na i rytmiczna, sala integra-
cji sensorycznej, sala audyto-
ryjna o powierzchni 200 m kw. 
oraz inne pomieszczenia tech-
niczne, niezbędne do funkcjo-
nowania nowoczesnego przed-
szkola. Każda z sal zajęciowych 
posiada węzeł sanitarny, w któ-
rych armatura sanitarna jest 
dostosowana do wzrostu dzie-
ci. W budynku zaprojektowa-
no zespół pomieszczeń umoż-

liwiających przechowywanie, 
przygotowywanie i wydawa-
nie posiłków dla przedszkola-
ków i dzieci w żłobku.

Wolny czas na świeżym po-
wietrzu dzieci mogą spędzać 
na zorganizowanym placu za-
baw na terenie działki, wypo-
sażonym w liczne urządzenia 
zabawowe i edukacyjne. Teren 
wyposażony jest w sprzęt z od-
powiednimi atestami, przezna-
czony dla różnych grup wieko-
wych. Plac zabaw wykonany 
został z podziałem na przepla-
tające się strefy wiekowe dla 
młodszych i starszych dzieci, 
urządzenia integracyjne i przy-
stosowane dla dzieci z niepełno-
sprawnością.

- Idea stworzenia nowoczesnej 
placówki wychowania przed-
szkolnego przyświecała mi od 
początku mojej pracy na rzecz 
społeczności gminy – mówi Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś. - Z roku na rok 
utwierdzałem się w przekonaniu 
o konieczności budowy nowego 
przedszkola, które powinno być 
dostosowane do wymagań dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. Aby poprawić opie-
kę nad najmłodszymi mieszkań-
cami naszej gminy, ale również 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
i umożliwić rodzicom powrót do 
pracy, podjąłem działania zmie-

rzające do powstania gminne-
go przedszkola i żłobka. Umo-
wę na realizację zadania pod-
pisałem 25 września 2018 roku. 
Po trzech latach niełatwej pra-
cy oddaliśmy do użytku nowo-
czesny budynek przedszkola 
i żłobka, dostosowany do współ-
czesnych standardów, mogący 
pomieścić ponad 200 młodych 
mieszkańców. Ponadto w na-
szym żłobku, jako nieliczni spo-
śród samorządów, zapewniamy 
bezpłatną opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

Publiczne Przedszkole oraz 
Gminny Żłobek w Siewierzu 
rozpoczęły funkcjonowanie 1 
września 2021 roku. Koszt budo-
wy przedszkola i żłobka wyniósł 
17,4 mln zł. Wkład finansowy 
samorządu Miasta i Gminy Sie-
wierz wyniósł 13,85 mln złotych. 
Dofinansowanie: 1,2 mln zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020; 1,55 mln zł ze środków 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach „Progra-
mu działań na rzecz ogranicze-
nia niskiej emisji w roku 2020; 
na budowę przedszkola145 tys. 
zł ze środków Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii 
w ramach „Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji w roku 2021” na budowę 
ogniw fotowoltaicznych na bu-
dynku przedszkola; 649 tys. zł ze 
środków Funduszu Pracy w ra-
mach Rządowego programu Ma-
luch + 2020 na budowę budynku 
oraz zakup wyposażenia żłobka. 
Projektant: GRZYBUD Paweł 
Grzybek; wykonawca: Konsor-
cjum firm w składzie: STB Sp. z 
o.o. z Częstochowy oraz Z.P.H.U. 
Import-Export „KROMAR”.

(ak)

otwarte PrzeDSzkole 
i żłoBek

noWoczesny alkomat 
W rękach Woźnickiej policji

DofiNaNSowaNie Na 100 ProceNt!
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Filia biblioteczna w sołectwie Mierzęcice Osiedle została wypo-
sażona w instalację fotowoltaiczną o mocy 7,65 kW. Szacuje się, 
że ok. 95 proc. energii elektrycznej zużywanej w bibliotece będzie 
pochodziło właśnie z tego odnawialnego źródła energii.

Z kolei na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym i placu zabaw 
zamontowano 5 lamp solarnych wyposażonych w panele foto-
woltaiczne oraz akumulatory, w którym gromadzona jest ener-
gia wyprodukowana w ciągu dnia. 

Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł 70.919,27 zł i jest w ca-
łości sfinansowany z dotacji, którą Gmina Mierzęcice pozyskała 
z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu 
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Nowatorskie rozwiązania dotyczące produkcji energii odna-
wialnej wprowadzane w Gminie Mierzęcice od 2018 r. (instala-
cje OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach 
mieszkalnych, oświetlenie solarne) mają istotne znaczenie eko-
logiczne oraz ekonomiczne.

Odnawialne Źródła Energii przyczyniają się zarówno do ogra-
niczenia emisji CO2 oraz obniżenia kosztów zakupu energii elek-
trycznej, co ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście 
planowanego wzrostu cen energii

(ak)

Rynek fotowoltaiczny w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających 
się w Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach w przestrzeni publicz-
nej pojawiło się wiele informacji dotyczących zmian w formie rozlicza-
nia nadwyżki energetycznej pomiędzy prosumentem a operatorem.

Obecnie wyprodukowaną przez panele energię zużywają na wła-
sne potrzeby, a nadmiar oddają do sieci, jednakże każdą oddaną 
kWh w ciągu roku mogą nieodpłatnie odebrać w następujących 
proporcjach:

70 proc., jeśli instalacja ma moc od 10 kWp do 50 kWp i 80 proc., 
jeśli instalacja ma mniejszą moc niż 10 kWp.

Zmiany przedstawione przez Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska zakładają wprowadzenie handlu energią. Od 1 stycznia 2022 
r., oddając energię do sieci, będziemy ją sprzedawać po średniej 
cenie hurtowej z poprzedniego kwartału, natomiast energię po-
bieraną np. nocą lub w pochmurne dni kupować za cenę deta-
liczną z doliczonymi opłatami operatora.

-Uważam, że takie rozwiązanie jest krzywdzące nie tylko dla 
osób prywatnych, ale również samorządów. Dlatego postanowi-
łam napisać list otwarty do Michała Kurtyki – Ministra Klima-
tu i Środowiska, z prośbą o wyłączenie z planowanej nowelizacji 
projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej i w chwili obecnej są realizowane przez samorządy oraz 
o wprowadzenie dwuletniego vacatio legis w nowych przepisach 
- mówi Małgorzata Bednarek, Wójt Gminy Bobrowniki. -W listo-
padzie otrzymaliśmy informację, że moje propozycje poprawki 
do „Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
i niektórych innych ustaw” będą głosowane w senacie.

Część jednostek samorządu terytorialnego realizuje projekty, 
jednakże w 2021 r. nie skończy wykonania instalacji we wszyst-
kich zaplanowanych budynkach. Jak więc zapewnić mieszkań-
com równość w dostępie do projektu między mieszkańcami? Jak 
wytłumaczyć, że jeden sąsiad ma rozliczenie energii „po stare-
mu”, a drugi nie? Zmiana przepisów mogłaby spowodować licz-
ne konflikty społeczne, podejrzenia o stronniczość, a nawet do-
prowadzić do zgłaszania wyimaginowanych przyjęć korzyści 
majątkowych. Mogłaby także na liczne rezygnacje mieszkań-
ców z udziału w projekcie.

(ak)

kolejNe iNweStycje 
w oDNawialNe 
źróDła enerGii  

Jak rozLiczać naDwyżkę 
enerGetyczną?

Gmina Mierzęcice inwestuje w odnawialne źródła energii  

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia

wszystkim mieszkańcom oraz 
gościom odwiedzającym naszą 

gminę składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, pogodnych 
i spokojnych świąt spędzonych 

w gronie najbliższych.  
Niech te święta przyniosą dużo 

optymizmu, ciepła i satysfakcji 
a nadchodzący Nowy 2022 Rok 

niech będzie czasem 
pomyślności, szczęścia i dostatku, 
by spełniły się wszystkie nadzieje, 

marzenia i plany.
Przewodnicząca Rady 
Gminy Mierzęcice
Monika Dyraga

Wójt Gminy 
Mierzęcice 

Grzegorz Podlejski

Wykonawca inwestycji – 
AMB Budownictwo z Krasoci-
na zakończył roboty budowla-
ne w budynku socjalnym przy 
ulicy Bema w Siewierzu. 

Obecnie na terenie inwesty-
cji przy ul. Bema w Siewierzu 
trwają prace porządkowe. Aby 
wywiązać się z umowy, wyko-
nawca zobligowany jest jesz-
cze do wypełnienia formalno-
ści związanych z oddaniem bu-
dynku do użytku. W paździer-
niku firma działająca na zlece-
nie Polskiej Spółki Gazownic-
twa Sp. z o.o. zakończyła bu-
dowę sieci gazowej dla budyn-
ku wraz z przyłączami. Trwa 
porządkowanie terenu. Do za-
kładu energetycznego zgłoszo-
ne zostało zakończenie budowy 
instalacji elektrycznej i podpi-
sana została umowa o świad-
czenie usług dystrybucji ener-
gii elektrycznej.

Umowa z wykonawcą na re-
alizację budynku oraz nie-
zbędnej infrastruktury towa-
rzyszącej została zawarta 9 
października 2020 roku, a plac 
budowy przekazano 15 paź-
dziernika ub. roku. Od tego 
czasu, z wyłączeniem krót-
kiego okresu występowania 
niekorzystnych warunków at-
mosferycznych w okresie zi-

mowym, trwały intensywne 
prace na terenie inwestycji. 
W ich wyniku powstał trzy-
piętrowy budynek mieszkal-
ny, składający się z 16 miesz-
kań socjalnych. Do każdego 
z mieszkań przyporządkowa-
na jest komórka lokatorska 
na parterze budynku. W ra-
mach zadania zbudowano tak-
że zjazd z drogi publicznej, 8 
miejsc parkingowych oraz nie-
zbędne ciągi komunikacyjne. 
Powstało również oświetlenie 
drogowe i parkowe. Od strony 
torów kolejowych teren został 
ogrodzony.

Wartość robót objętych umo-
wą wynosi ponad 3,1 mln zło-
tych. Na realizację przedsię-
wzięcia gmina uzyskała dofi-
nansowanie z Funduszu Dopłat 
w wysokości 2.291.814,74 zł.

Część socjalna jest I etapem 
realizacji większego obiektu 
- budynku wielofunkcyjnego, 
który w założeniu projekto-
wym składa się jeszcze z czę-
ści komunalnej i budynku re-
mizy OSP. W następnym eta-
pie planowane jest podjęcie 
starań o pozyskanie dofinan-
sowania na budowę 13 miesz-
kań komunalnych w drugiej 
części obiektu.

(ak)

nowe mieszKania 
socjalne
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