
W 2006 r. grupa członków zało-
życieli LGD „Brynica to nie grani-
ca liczyła 16 podmiotów, obecnie 
tworzy ją 58 podmiotów: 7 gmin 
- Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, 
Ożarowice,  Siewierz,  Świerkla-
niec i Woźniki (sektor publiczny) 
oraz stowarzyszenia (sektor spo-
łeczny),  przedsiębiorcy  (sektor 
gospodarczy), mieszkańcy.  

Na obszarze LGD „Bryni-
ca to nie granica” z siedzibą 
w Pyrzowicach, która powsta-
ła w 2006 r. mieszka obecnie 
ponad 71 tys. mieszkańców. 
W ramach LGD na inwestycje, 
modernizacje, zakup sprzętu, 
czy organizację imprez kul-
turalnych wydano blisko 19 
mln zł (w tym z budżetu Lo-
kalnej Strategii Rozwoju w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2007-2013 i PROW na 
lata 2014-2020 przeszło 13 mln 
zł). Znacznie poprawiło to ja-
kość życia mieszkańców, przy-
niosło integrację społeczności 
lokalnej i pozwoliło na promo-
cję obszaru działania obsza-
ru lokalnej grupy działania 
jej walorów krajobrazowych, 
produktów rzemieślniczych 
i lokalnych, zwłaszcza że be-
neficjentom grupy nigdy nie 
brakowało kreatywności, ani 
dobrych pomysłów. Z okazji 
jubileuszu działalności LGD 
„Brynica to nie granica” na 
naszych łamach zamieszcza-
my m.in. rozmowy z Januszem 
Majczakiem, Przewodniczą-
cym Zarządu LGD „Brynica 
to nie granica” oraz ze Stani-
sławem Paksem, Przewodni-
czącym Rady LGD „Brynica 
to nie granica”, (w 2006 r. jed-
nym z inicjatorów powstania 
stowarzyszenia), również przy-

kłady Dobrych Praktyk. 
Zapraszamy też do przeczyta-

nia wypowiedzi włodarzy gmin 
tworzących dziś LGD „Brynica 
to nie granica” komentujących 
teraźniejszość, przyszłość i hi-
storię jej działalności w filmie 
TVS „Silesia”. 

-”Dotacje unijne mają nie-
zwykle istotny wpływ na roz-
wój gminy. Tylko z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ciągu ostatnich 10 lat zre-
alizowaliśmy przeszło 40 pro-
jektów, wymieniliśmy połowę 
sieci wodociągowej gminy, wy-
budowaliśmy 7 nowych boisk 
wielofunkcyjnych, wyremon-
towaliśmy wszystkie ośrodki 
kultury, stadiony piłkarskie 
oraz zakupiliśmy całą masę 
wyposażenia do tych obiek-
tów” - ocenia Tomasz Sadłoń, 
Wójt Gminy Psary. 

-”W ramach grupy zrealizo-
waliśmy wiele zadań w śro-
dowisku wiejskim, które zna-
komicie poprawiły jakość ży-
cia. Realizowaliśmy zadania 
związane z rozbudową remiz 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które stanowią centra 
życia kulturalnego na wsi. Po-
prawa warunków tych obiek-
tów i ich otoczenia, place za-

baw, siłownie terenowe spowo-
dowały, że mieszkańcy mają, 
gdzie się spotykać i realizować 
swoje zainteresowania” - uwa-
ża Zdzisław Banaś, Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz. 

Z kolei Małgorzata Bedna-
rek, Wójt Gminy Bobrowni-
ki zwraca uwagę na proces 
cyfryzacji, którego udało się 
dokonać w gminie w ramach 
współpracy z LGD „Brynica 
to nie granica”.  

-”Cyfryzacja bibliotek to znak 
naszych czasów. Dzięki współ-
pracy z LGD staraliśmy się za-
pewnić mieszkańcom dostęp 
elektroniczny do zasobów bi-
bliotek i mogliśmy zmoderni-
zować te miejsca” - dodaje Mał-
gorzata Bednarek. 

Grzegorz Podlejski, Wójt 
Gminy Mierzęcice podkreśla 

jak ważna dla mieszkańców 
była poprawa infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej. 

-”Udało się pozyskać spo-
ro środków, dzięki którym 
powstało wiele placów za-
baw dla najmłodszych, ale 
też siłownie na wolnym po-
wietrzu. Mieszkańcy korzy-
stają z tego dobrobytu na co 
dzień, mają też możliwość in-
tegrować się, ćwicząc wspól-
nie” - tłumaczy Wójt Grze-
gorz Podlejski. 

Także Grzegorz Czapla, Wójt 
Gminy Ożarowice zwraca uwa-
gę na powstanie (dzięki dofi-
nansowaniu z PROW) m.in. no-
wego boiska wielofunkcyjnego 
w Pyrzowicach. Obok obiek-
tu powstał duży plac sporto-
wy, oczko wodne, tereny re-
kreacyjne.  

JUŻ 15 LAT 

Trudno jest dobrze pracować 
Mus nad pandemią... panować. 
LGD Brynica to nie granica 
Ludzi myślących zachwyca. 
Wciąż powstają miejsca pracy 
Nie żyją w nędzy... rodacy. 
Strategiczne inwestycje 
To dla wszystkich... propozycje. 
Tutaj obiekt, tam boisko 
Niech sportowcy mają wszystko 

WSPARCIE... 

Unia kasy dołożyła 
By społeczność lepiej żyła. 
We wsiach ludzie też mieszkają 
Więc z „LEADER”-a coś nam dają 
Ta cenna Inicjatywa 
Zwiększa naszych gmin aktywa 

Kreatywności, determinacji 
i sKuteczności im nie braKuje! 

-”W Pyrzowicach, niewiel-
kiej miejscowości mieszka 
550 osób, ale są one najbar-
dziej znaną miejscowością na-
szej gminy, bo tu znajduje się 
lotnisko Katowice-Pyrzowi-
ce, więc boisko stało się jedną 
z naszych wizytówek” - tłuma-
czy Grzegorz Czapla. 

Na promowanie małych miej-
scowości zwraca też uwagę, Mi-
chał Aloszko, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Woźniki. 

- „Przez ostatnich kilka lat 
było wiele projektów dedy-
kowanych mniejszym wspól-
notom również na terenie 
gminy Woźniki, przykładem 
może być powstanie nowe-

go boiska sportowego i rekre-
acyjnego w Kamieńskich Mły-
nach, gdzie oprócz treningów 
dla dzieci i młodzieży i roz-
grywek ligowych organizo-
wane są liczne zajęcia, im-
prezy sportowe, festyny. Od-
bywają się z myślą o lokal-
nej społeczności i są przez nią 
współorganizowane” - tłuma-
czy Burmistrz Aloszko. 

Marek Cyl, Wójt Gminy 
Świerklaniec zwraca uwagę 
na to, że na terenie gmin two-
rzących LGD „Brynica to nie 
granica” odbywają się atrak-
cyjne imprezy kulturalne, 
np. koncert „Muzyczne czte-
ry pory roku” w Pałacu Kawa-
lera w Świerklańcu. 

- „To była impreza muzyczno-
taneczna skierowana przede 
wszystkim do mieszkańców 
z terenu Lokalnej Grupy Dzia-
łania. Pomysł się sprawdził, 
frekwencja była znakomita” - 
mówi Wójt Marek Cyl. 

Film TVS „Silesia” o LGD 
jest dostępny m.in. na str. int. 
www.brynicatoniegranica.pl 
i w portalu YouTube.  

Agnieszka Kołodziejczyk 

Fraszki Piotra Mejsaka na 15-lecie 
lGD „Brynica to nie Granica” 

15-lecie LGD „Brynica to nie granica”
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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.

nr 25 | kwiecień - czerwiec 2021

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

Biuletyn lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”



2   |   Informator Gminny nr 25 | kwiecień - czerwiec 2021

-W tym roku mija 15 lat odkąd gminy Mie-
rzęcice, Ożarowice i Woźniki utworzyły LGD 
„Brynica to nie granica”. To czas podsumo-
wań. Czy teraz ubieganie się o wsparcie jest 
łatwiejsze? 

-Zarówno w 2006 roku, jak i teraz, aby otrzy-
mać wsparcie trzeba spełnić szereg warunków. 
Po pierwsze wnioski są rozpatrywane w trybach 
konkursowych, gdzie muszą spełniać określone 
kryteria, (każdy z nich musi być zgodny z przy-
jętą i uchwaloną Lokalną Strategią Rozwoju 
i kryteriami oceny). Dalej spore utrudnienie dla 
wnioskodawców niesie konieczność sfinansowa-
nia najpierw kosztów projektu; dopiero później 
jest możliwość uzyskania przyznanego dofinan-
sowania – stawia to w lepszej uprzywilejowanej 
sytuacji jednostki samorządowe (budżetowe) po-
siadające własne środki finansowe. Realizowa-
na jest też oddolna polityka kreowania strategii 
rozwoju, co daje możliwość elastycznego i zgod-
nego z potrzebami i oczekiwaniami kreowania 
strategii lokalnej na bazie wniosków mieszkań-
ców i lokalnych działaczy. 

Od chwili utworzenia Lokalnej Grupy Działa-
nia do dzisiaj oceniono pozytywnie i przyznano 
dofinansowanie 213 projektom w ogólnej kwo-
cie 13.439.114,00 złotych. Obejmowały kolejne 
okresy finansowania od 2007 r. do 2013 r. oraz 
od 2014 r. do 2020 r. Obecnie w trakcie realizacji 
jest jeszcze kilkanaście wniosków. 

-Co w czasie minionych 15 lat udało się zrobić, 
a co jeszcze pozostaje kwestią otwartą? Cofnij-
my się też do początków LGD, pierwszych inwe-
stycji, wysokości dofinansowania itd. 

-Początkowy okres funkcjonowania LGD był 
nakierowany na wzajemne poznanie się partne-
rów ze wszystkich 7 gmin. Dotyczyło to zarów-
no stowarzyszeń, organizacji jak i mieszkań-
ców. Stąd też odbywały się zarówno finansowa-
ne przez LGD imprezy integrujące, jak i wspólne 
wyjazdy w tym zagraniczne, aby wzajemnie się 

poznać i uzyskać wzorce dla rodzącej się demo-
kracji i współpracy w Unii Europejskiej. Trzeba 
też dodać, że grupy działania lokalnego „starej” 
Unii mają dwukrotnie dłuższą historię i istnie-
ją od blisko 30 lat. 

W czasie działania naszej LGD wiele środków 
zostało wykorzystanych na odtworzenie, odbu-
dowę i remonty placówek kulturalnych, obiek-
tów i miejsc spotkań mieszkańców czy obiek-
tów i terenów sportu i rekreacji. 

-Co w Pana opinii zyskali mieszkańcy dzięki 
istnieniu grupy, która dodajmy - stale się roz-
rasta zyskując nowych członków?  

-Mieszkańcy dzięki kierowaniu środków fi-
nansowych na kwestie lokalne uzyskali wiele 
możliwości rozwoju swoich małych ojczyzn, 
odbudowy wzajemnych kontaktów, a dzięki 
finansowaniu działalności kulturalnej udało 
się odtworzyć i rozwinąć działalność wielu ze-
społów kultywujących folklor lokalny na te-
renie LGD. Środki z LGD umożliwiły organi-
zację wielu lokalnych imprez kulturalnych 
czy dożynek. 

Bardzo ważne i prorozwojowe jest kreowanie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na tere-
nie LGD, dzięki czemu powstało i rozwinęło się 
wiele nowych podmiotów dających zatrudnienie, 
(będących często innowacyjnymi na naszym ob-
szarze pod względem zastosowanych ultranowo-
czesnych i nowatorskich rozwiązań przedkłada-
nych w ofercie dla usługobiorców i tym samym 
mieszkańców obszaru LGD). 

-Ważnymi członkami i beneficjentami LGD 
„Brynica to nie granica” są od samego począt-
ku jej istnienia Ochotnicze Straże Pożarne, co ta 
działalność zmieniła w pracy druhów? Co stra-
żacy zyskali dzięki zrzeszaniu się w LGD? Na co 
będą mogli liczyć w przyszłości?  

-Bardzo szeroką grupą kreatorów życia spo-
łecznego w naszym obszarze są członkowie i or-
ganizacje Ochotniczych Straży Pożarnych. Te 
organizację wchodziły w skład założycieli LGD 
„Brynica to nie granica”. Dzięki współpracy na 
linii OSP – samorząd gminny – LGD; zostało wy-
remontowanych i wzbogaconych pod względem 
wyposażenia wiele obiektów remizo-świetlic na 
obszarze LGD. Zostały dofinansowane działają-
ce pod egidą OSP zespoły śpiewacze i orkiestry. 
Był to bardzo wymierny wkład w podniesienie 

jakości oferty kulturalnej na terenie LGD i roz-
woju organizacji strażackich. 

-Jaka Pana zdaniem będzie przyszłość Lo-
kalnych Grup Działania i LGD „Brynica to 
nie granica”? 

-Mając na względzie uzyskane doświadczenia 
oraz wspieranie przez Unię Europejską oddolne-
go kreowania rozwoju lokalnych społeczności 
należy się spodziewać dalszego rozwoju funk-
cjonujących już grup lokalnego działania. Są 
to organizacje pozbawione bezpośredniego od-
działywania czynników związanych z kręgami 
politycznymi, reprezentowane przez ludzi sze-
rokiego przekroju: przedstawicieli lokalnych or-
ganizacji, samorządów i przedsiębiorców, a tak-
że przez tych, którym na sercu leży poziom ży-
cia lokalnej społeczności, dostępność do kultu-
ry zarówno tej lokalnej jak i regionalnej - czy 
ogólnonarodowej.  

Obserwując ciągły rozwój lokalnych niezwią-
zanych z organizacjami politycznymi  demokra-
tycznych instytucji w Europie można mieć na-
dzieję, że idea takiej działalności na rzecz lokal-
nych społeczności ma coraz większą przyszłość 
również w naszym kraju.  

Rozmawiała: Agnieszka Kołodziejczyk 

Rozmowa ze Stanisławem Paksem, Przewodniczącym Rady LGD „Brynica to nie granica” 

ważną grupą w naszym obszarze 
są członKowie i organizacje osp 

Wydanie jubileuszowe 15-lecie LGD „Brynica to nie granica”

Podmioty z terenu • Gminy Świerklaniec i sama Gmina w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 po-
zyskały dofinansowanie łącznie w wysokości 1.927.169,71 i zrealizowały 21 projektów.  
Podmioty z terenu • Gminy Woźniki i sama Gmina w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 pozyska-
ły dofinansowanie łącznie w wysokości 2.359.482,85 (36 projektów). 
Podmioty z terenu • Gminy Bobrowniki i sama Gmina w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 pozy-
skały dofinansowanie łącznie w wysokości 2.811.386,23 (36 projektów). 
Podmioty z terenu • Gminy Siewierz i sama Gmina w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 pozyska-
ły dofinansowanie łącznie w wysokości 1.934.010,95 (33 projekty).  
Podmioty z terenu • Gminy Mierzęcice i sama Gmina w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 pozy-
skały dofinansowanie łącznie w wysokości 1.595.346,61 (34 projekty). 
Podmioty z terenu • Gminy Psary i sama Gmina w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 pozyskały 
dofinansowanie łącznie w wysokości 1.318.563,49 (17 projektów). 
Podmioty z terenu • Gminy Ożarowice i sama Gmina w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 pozy-
skały dofinansowanie łącznie w wysokości 1.493.154,28 (36 projektów). 

LGD „Brynica to nie granica” powstała w 2006 roku w ramach Pilota-
żowego Programu LEADER+, od początku stawiała na działania od-
dolne i ścisłą współpracę wszystkich podmiotów. Nie bez znaczenia 
była integracja mieszkańców i wymiana kultur pomiędzy Zagłębiem 
i Śląskiem, bo Brynica nie dzieli, a łączy. 

Zebranie założycielskie przyszłej LGD odbyło się 12 czerwca 2006 
r. Wtedy powołano do życia Związek Stowarzyszeń o nazwie Lo-
kalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”. Wybrany wów-
czas Zarząd reprezentowany był w równej ilości przez założyciel-
skie Gminy Ożarowice, Mierzęcice, Woźniki i składał się z 9 osób. 
(Ważną rolę odegrał przy powołaniu grupy - Piotr Budzisz z Krup-
skiego Młyna, specjalista  działania LGD na terenie krajów „sta-
rej” Unii Europejskiej, który wspierał też inne stowarzyszenia 
w regionie, np. LGD „Spichlerz Górnego Śląska”). 

-Od samego początku „Brynica to nie granica” była instytucją 
otwartą na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi, któ-
ra chciała rozszerzać zakres swoich działań. Nie  bez  znaczenia 
była tutaj rola jaką odegrał Jerzy Jóźwik, Przewodniczący Za-
rządu w latach 2006-2018, który zainteresował ideą LEADERA 
sąsiednie Gminy: Siewierz i Bobrowniki.  Nawiązane  zostały 
kontakty z ich włodarzami oraz organizacjami i kolejnymi pod-
miotami gospodarczymi, co ostatecznie doprowadziło do przy-
stąpienia tych Gmin do Związku Stowarzyszeń. Choć początki 
w 2006 roku były bardzo trudne, pan Jerzy Jóźwik musiał porę-
czać własnym majątkiem, by zagwarantować związkowi prze-

trwanie, projekty były bowiem realizowane na zasadzie refun-
dacji - tłumaczy Bogumiła Szymończyk, członek pierwszego Za-
rządu Grupy i pierwszy dyrektor Biura LGD.  

Związek wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie prac LGD do 
Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa w Warszawie 
i 23 marca 2007 r. w Warszawie została podpisana umowa na fi-
nansowanie projektu, który w całości sfinansowany został przez 
Unię Europejską ze środków EFOiGR, działania 2.7 – Pilotażowy 
Program LEADER+ - Sektorowy Program Operacyjny „Restruk-
turyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój 
Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”. Pozyskane ok. 500 tys. zł po-
zwoliło na rozpoczęcie i rozwój działalności. Chodziło o aktywi-
zację lokalnej społeczności, umożliwiając mieszkańcom gmin 
członkowskich podnoszenie kwalifikacji oraz udział w szkole-
niach (uczestniczyli w nich także członkowie Zarządu, Rady, Biu-
ra). Przedstawiciele LGD organizowali spotkania informacyjne, 
gdzie mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie kroki należy pod-
jąć, by ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich. 
Zainteresowani mogli też liczyć na indywidualną pomoc dorad-
cy w kwestii prawidłowego wypełnienia wniosku. 

-Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” realizowa-
ła cele wyszczególnione w Lokalnej Strategii Rozwoju, np. upo-
wszechnienie dostępu do internetu oraz nowoczesnych metod ko-
munikacji; tworzenie lokalnych centrów szkoleniowych umożli-
wiających podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, wykorzystanie 

potencjału lotniska dla rozbudowy lokalnego sektora usług. Rów-
nie istotnym aspektem funkcjonowania LGD była promocja ob-
szaru jej działania. Tę funkcję pełniły lokalne uroczystości, pod-
czas których rękodzielnicy mieli okazję zaprezentować swoje wy-
roby, a miejscowe zespoły muzyczne – wystąpić przed szerszą pu-
blicznością. Wydarzenia te są również okazją do przypomnienia, 
a nawet uwspółcześnienia tradycji regionu, ale przede wszystkim 
integrują lokalną społeczność - tłumaczy Jerzy Jóźwik.  

Były to, np. „Świętojańskie Rozmaitości” zorganizowane nad rze-
ką Brynicą, „Dni Gminy Bobrowniki”, (uroczystość umożliwiała 
nawiązanie współpracy LGD z mieszkańcami oraz przedstawiciela-
mi  samorządu lokalnego). Jedną z form promocji Gmin członkow-
skich było również przygotowanie stoiska promującego Lokalną 
Grupę Działania podczas letniego festynu w Żelisławicach.  

-Zależało nam, by miejscowości zaczęły ze sobą współpracować, 
wymieniać się doświadczeniami. Duże znaczenie miała wymiana 
kultur pomiędzy Zagłębiem i Śląskiem, (Gminy leżą na terenie 3 
powiatów tarnogórskiego, będzińskiego i lublinieckiego w dorze-
czu rzeki Brynicy). Wspólna kultura jest czynnikiem integrują-
cym mieszkańców. Rezultatem bliskiego sąsiedztwa aglomera-
cji śląskiej są wciąż żywa gwara i praktykowane zwyczaje kuli-
narne. Niemal od początku jako LGD byliśmy organizatorami 
przeglądów KGW, festynów, spotkań inegracyjnych, prezentacji 
strażackich (Woźniki, Mierzęcice) - dodaje Jerzy Jóźwik.  

Agnieszka Kołodziejczyk 

brynica nie dzieli, a łączy
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-Co w trakcie minionych 15 lat, w Pana opi-
nii, było najważniejsze w działalności stowarzy-
szenia? Które kwestie należy uznać za sukces, 
a które wymagają dalszego dopracowania?  

-Najważniejsze było zintegrowanie społeczno-
ści lokalnej, gdzie obecnie mieszka prawie 71 tys. 
osób, a dowodem tego jak ważną rolę w regionie 
pełni LGD „Brynica to nie granica” jest to - że 
liczba jej członków stale wzrasta (obecnie sku-
piamy 58 podmiotów: gminy, stowarzyszenia 
społeczne, przedsiębiorcy). Jeśli chodzi o nasze 
sukcesy myślę, że niezwykle ważne były urucho-
mienie i rozwój dwóch inkubatorów produktu lo-
kalnego: Firmy Pliczko w Woźnikach (przetwór-
stwo produktów rolnych zbożowych) i Tłoczni 
u Mazurkiewiczów w Żelisławicach w Gm. Sie-
wierz (przetwórstwo warzyw i owoców). W woj. 
śląskim na 14 istniejących lokalnych grup dzia-
łania, inkubatory produktu lokalnego zostały 
zrealizowane tylko u nas. Otrzymały 519,8 tys. zł 

dofinansowania, (inwestycje opiewały na kwotę 
757 tys. zł). Powstały tu też 3 nowe miejsca pracy. 
Co istotne z infrastruktury inkubatorów korzy-
sta 30 różnych podmiotów. To nasi beneficjen-
ci. Obydwa inkubatory stworzyły własną mar-
kę lokalną, która jest dostrzegana w regionie 
i na forum kraju. W ramach realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016 - 2023 w ra-
mach podejmowania działalności gospodarczej 
powstały 22 nowe przedsiębiorstwa. Beneficjen-
ci utworzyli 25 nowych miejsc pracy (2,18 mln zł 
dofinansowania). 6 projektów związanych było 
z usługami turystycznymi, 2 dotyczyły podno-
szenia kompetencji zawodowych mieszkańców. 
W tym, nad Zalewem Przeczycko - Siewierskim 
powstała np. Mobilna Baza Sportów Wodnych 
Pana Marcina Sokołowskiego, a w Świerklań-
cu Akademia Jazdy Konnej. Z kolei w ramach 
rozwijania działalności gospodarczej przy dofi-
nansowaniu 1,22 mln zł (wartość inwestycji 2,65 
mln zł) zostało doposażonych 5 przedsiębiorstw 
i uruchomiono 8 nowych miejsc pracy. Tu jeden 
z projektów polegał np. na rozbudowie Dzienne-
go Domu Aktywnego Seniora. (Także 3 pozostałe 
rozwijały dotychczasową działalność firm). Bar-
dzo ciekawe były też projekty związane z zacho-
waniem dziedzictwa lokalnego (dofinansowanie 
221 tys. zł), gdzie odnowiono prospekt organowy 
i polichromię stropu jednego z nielicznych za-
bytków drewnianych w Zagłębiu - kościoła św. 

Wawrzyńca w Bobrownikach z XVII w. Utwo-
rzono też skansen kowalski w Woźnikach. Inne 
projekty realizowane w ramach LSR dotyczyły 
też rozwoju m.in. infrastruktury rekreacyjnej 
(wsparcie 931 tys. zł; wartość inwestycji 1,46 
mln zł); publicznej infrastruktury kulturalnej 
(609 tys. zł wsparcia, wartość inwestycji 958 
tys. zł), czy przebudowy infrastruktury drogo-
wej (360 tys. zł, wartość inwestycji 566 tys. zł). 
W ramach promocji obszaru Lokalnej Strategii 
Rozwoju odbyło się 17 wydarzeń. 

-Członkowie stowarzyszenia. Czy tworzące sto-
warzyszenie gminy, organizacje, osoby prywat-
ne potrafią lepiej aplikować o środki zewnętrzne 
(niż np. 15 lat temu) i które projekty (np. inwe-
stycje komunalne, zakupy sprzętu, szkolenia, 
imprezy kulturalne) cieszą się największym za-
interesowaniem i dlaczego? Co się w tej kwestii 
zmieniło w ciągu minionego czasu?  

- Od początku istnienia LGD „Brynica to nie 
granica” do jej beneficjentów trafiła kwota pra-
wie 13,5 mln zł (oprócz udziału własnego Gmin 
w ramach LSR). Pieniądze były przeznaczone 
na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej, komunalnej, kulturę, ale i cyfryzację i nowe 
technologie. Co ważne, pozyskiwanie dotacji ze 
środków unijnych stało się coraz bardziej profe-
sjonalne. W gminach działają wyspecjalizowa-
ne komórki zajmujące się tym, a część włodarzy 
gmin pracowała bezpośrednio przy pozyskiwaniu 

środków unijnych i promocji gmin. Skuteczne 
sięganie po środki unijne przez naszych bene-
ficjentów, przecież małe gminy i bez dużego po-
tencjału gospodarczego, przynosi im na forum 
województwa i kraju ogromne sukcesy, które są 
dostrzegane przez media np. „Rzeczpospolitą”, 
czy „Wspólnotę”, „Dziennik Gazeta Prawna”. Je-
śli natomiast chodzi o mieszkańców, stowarzy-
szenia, jednostki OSP, KGW - nasi beneficjenci 
zawsze mogą liczyć na pomoc i doradztwo pra-
cowników naszego Biura. Takie usługi są świad-
czone bezpłatnie. I co ważne stowarzyszenia spo-
łeczne mają do nas zaufanie nie boją się prosić 
o wsparcie. Niestety na organizowane przez nas 
konsultacje wpłynął COVID-19, podczas pande-
mii część z nich musieliśmy przesunąć. 

-No właśnie. Co COVID-19 zmienił w działa-
niu LGD „Brynica to nie granica”?  

-Gdy pojawiają się problemy, są na bieżąco roz-
wiązywane, choć do obsługi podmiotów mamy 
tylko skromną kilkuosobową obsadę Biura. (Te-
raz ogłosiliśmy nabór, do zespołu dołączy z po-
wrotem czwarta osoba, Biuro już wcześniej pra-
cowało w ten sposób). To jego pracownicy stano-
wią mocną stronę naszej działalności. W trakcie 
pandemii COVID-19 borykaliśmy się z kłopota-
mi, nas również dotknęły zakażenia koronawi-
rusem, mimo to udało się zrealizować wszystkie 
nabory. W czasie pandemii Zarząd, Rada stowa-
rzyszenia komunikowały się za pośrednictwem 

komunikacji elektronicznej, w sposób zdalny 
częściowo funkcjonowało też Biuro.   

-LGD „Brynica to nie granica” od lat współ-
pracuje z LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 
Jakie projekty realizujecie wspólnie? 

-Po pierwsze konkurs - „Stwórzmy Razem Mar-
kę Lokalną”. Polega na wyłonieniu  grupy naj-
lepszych produktów w trzech kategoriach  pro-
dukt spożywczy, dziedzictwo kulturowe, sztu-
ka/rękodzieło/rzemiosło. Do konkursu  zgłosi-
ło się 67 podmiotów, Komisja Konkursowa wy-
łoniła 29 laureatów. Wspólnie opracowaliśmy 
też koncepcję sieci tras rowerowych (długość 
ok. 150 km). Jadąc na rowerze będzie można np. 
podziwiać szlak budowli obronnych „Warowny 
Śląsk”, jeziora i zbiorniki wodne (Pogorie, Za-
lew Przeczycko-Siewierski, Rogoźnik, Nakło-
Chechło, Kozłowa Góra), czy piękne krajobra-
zy. Projekt promuje turystykę lokalną i pięk-
no najbliższego otoczenia, którego często nie 
doceniamy na co dzień. Konkurs „Marka Lo-
kalna na Bis” odbył się w tym roku, wyłonił 
20 laureatów z terenu naszej LGD (łącznie 60 
laureatów). Został zorganizowany przez 3 gru-
py LGD „Brynica to nie granica”, LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska” i LGD Nadarzyn-Ra-
szyn-Michałowice. 

- Zmieńmy temat rozmowy. Fundusze euro-
pejskie 2021-2027. Jaka przyszłość czeka LGD 
„Brynica to nie granica”? Co powinno być istot-
ne w rozwoju stowarzyszenia w przyszłości? 

-Zanim przejdziemy do nowej perspektywy, 
to muszę wspomnieć o dodatkowych środkach 
w wysokości około 2 mln. złotych. Ponad 35 
proc. tej kwoty przeznaczone będzie na zakła-
danie nowej działalności gospodarczej. Nowa 
perspektywa, z informacji jakie uzyskujemy 
z Ministerstwa, przypuszczam będzie konty-
nuacją poprzedniej. W ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej przewidziano ponad 22 mld Euro. 
Spora część będzie przeznaczona na realiza-
cję programu LEADER. W przyszłość patrzę 
z optymizmem, jestem pewien, że działalność 
wszystkich ponad 300 istniejących w Polsce 
Lokalnych Grup Działania będzie się rozwi-
jać pozytywnie. LGD lobbują na rzecz miej-
scowości do 20 tys. mieszkańców, które nie po-
radziłyby sobie w pojedynkę, zrzeszone mogą 
bardzo wiele. 

Rozmawiała: Agnieszka Kołodziejczyk 

W Przyszłość Patrzę 
z oPtyMizMeM!

Mówi Janusz Majczak, Przewodniczący Zarządu LGD „Brynica to nie granica”
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Gmina Woźniki w ramach naboru 
5/2017 1.1.2 Budowa i remonty 
infrastruktury  sportowo-rekre-
acyjnej w  terminie  od 1 wrze-
śnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. 
rozbudowała  teren  rekreacyjno 
–sportowy w Kamieńskich Mły-
nach, (przyznana kwota pomocy 
to 362.731,00). W ramach opera-
cji teren został ogrodzony siatką, 
wykonano bramy przesuwne oraz 
furtki; utwardzono obszar przed 
budynkiem gospodarczo – socjal-
nym, by powstały miejsca parkin-
gowe. Wykonane zostały też try-
buny dla 145 widzów wraz z chod-
nikiem z kostki brukowej i siłow-
nia zewnętrzna składająca się z 6 
stanowisk z urządzeniami. Teren 
służy mieszkańcom miejscowo-
ści i gminy do aktywnego wypo-
czynku na wolnym powietrzu. Jest 
miejscem organizacji  imprez re-
kreacyjno-sportowych, festynów 
i imprez kulturalnych. Przygoto-
wanie tu siłowni zewnętrznej roz-
szerzyło funkcję obiektu o moż-
liwość uprawiania indywidualnej 
aktywności ruchowej. 

Gmina Ożarowice w ramach 
Naboru 5/2017 1.1.2 Budowa i re-
monty infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej w terminie od 
19 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 
2018 r. przygotowała w Pyrzo-
wicach boisko wielofunkcyjne 
z wyposażeniem (wartość po-
mocy 213.796,00). 

Celem operacji było podnie-
sienie standardów życia miesz-
kańców. Boisko jest uzupełnie-
niem już istniejących obiektów 
(takich jak: plac zabaw, siłow-
nia zewnętrzna). Jest miejscem 
aktywnego wypoczynku, rekre-
acji i sportu. Daje możliwość in-
tegracji, budowania pozytyw-
nych relacji pomiędzy miesz-
kańcami Pyrzowic i okolicz-
nych miejscowości. 

W zakresie inwestycji zapla-
nowano: budowę boiska wielo-
funkcyjnego, składającego się 
z boiska do piłki ręcznej, boiska 
do koszykówki i kortów teniso-
wych, a także dwóch wiat (bok-
sów), każda dla 6 osób. Boisko 
do piłki ręcznej ma wymiary 
20 na 40 m. Boisko do koszy-
kówki - 28 na 15 m. Na terenie 
obiektu zaprojektowano rów-
nież kort tenisowy o wymia-
rach 11 x 24 m. 

Gmina Mierzęcice w ramach 
Naboru 5/2017 1.1.2 Budowa 
i remonty infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej w terminie 
od 6 września do 31 paździer-
nika 2017 r. wykonała projekt 
„Budowy i doposażenia pla-

ców zabaw i siłowni plenero-
wych na terenie Gminy Mie-
rzęcice” (wartość dofinanso-
wania 55 792,00). 

Celem operacji było estetycz-
ne i funkcjonalne zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej 
w 7 miejscowościach Gminy 
Mierzęcice. Realizacja wpły-
nęła na poprawę jakości ży-
cia poprzez rozwój infrastruk-

tury sportowej i rekreacyjnej, 
przyczyniła się też do integra-
cji społeczności lokalnej oraz 
zwiększyła atrakcyjność tu-
rystyczną. 

W ramach operacji zaplano-
wano zagospodarowanie prze-
strzeni publicznych w centrach 
miejscowości. Celem operacji 
była budowa nowych i dopo-
sażenie już istniejących placów 
zabaw i siłowni plenerowych. 
Realizacja wpłynęła na popra-
wę jakości życia w Gminie po-
przez rozwój infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej, zwięk-
szyła atrakcyjność turystyczną 
i inwestycyjną Gminy. 

GOK Świerklaniec w ramach 
Naboru 6/2018 4.1.1 Organiza-
cja i wspieranie wydarzeń kul-
turalno-rozrywkowych (festi-
wale, koncerty, festyny, rajdy, 
warsztaty) uzyskał wsparcie na 
organizację projektu „Muzycz-
ne cztery pory roku z Pałacem 
Kawalera”, (kwota dofinanso-
wania 34 614,00). Umowę podpi-

sano 27 grudnia 2018 r., aneks 
– 22 lutego 2019 r. 

Projekt obejmował organiza-
cję 8 koncertów w 2019 i 2020 
roku. „Muzyczne cztery pory 
roku z Pałacem Kawalera” roz-
poczęły się realizacją tytułowe-
go zestawu czterech koncer-
tów Antonio Vivaldiego, zaś 
kolejne koncerty programa-
mi nawiązywały do pór roku, 

historii oraz Pałacu Kawale-
ra. Konferansjerem był jeden 
z wykonawców, który podczas 
każdego koncertu wprowadzał 
uczestników w klimat histo-
rii zabytku oraz prezentowa-
nej muzyki.  

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Bobrownikach w ra-
mach Naboru 1/2019 1.2.1 Dzia-
łanie wspierające rozwój infra-
struktury i usług cyfrowych 
w terminie od 23 maja do 29 
listopada 2019 r. zrealizowało 
projekt „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu lokalnej 
społeczności poprzez innowacje 
i cyfryzację Bibliotek Publicz-
nych w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Bobrowni-
kach”. (Wysokość dofinansowa-
nia wyniosła 34.704,00). 

Celem operacji była poprawa 
jakości infrastruktury tech-
nicznej, transportowej, spo-
łecznej i publicznej; zaspoko-
jenie potrzeb lokalnej społecz-
ności w obszarze usług cyfro-

wych, a w konsekwencji prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu. 

Cała operacja czyli zakup ze-
stawów komputerowych, urzą-
dzeń wielofunkcyjnych, apa-
ratów cyfrowych, systemu LI-
BRA i Programu CATL wpły-
nęła na poprawę jakości ży-
cia mieszkańców gminy. Re-
alizacja zadania, w tym zasto-
sowanie systemu biblioteczne-
go LIBRA w znakomity sposób 
połączyła tradycyjne bibliote-
karstwo z nowoczesną tech-
nologią informatyczną. Pro-
gram spełnił wszelkie biblio-
teczne standardy i normy, po-
zwala bowiem na wykorzysta-
nie techniki informatycznej we 
wszystkich aspektach pracy bi-
bliotekarza. Całościowa auto-
matyzacja, bieżące wpisywa-
nie i uzupełnianie, w znaczny 
sposób przyspieszyły proces 
budowy rzetelnego katalogu, 
który został udostępniony czy-
telnikom. Natomiast Cyfrowe 
Archiwa Tradycji Lokalnej to 
budowany system sieci gmin-
nych bibliotek, którego celem 
jest ratowanie lokalnych zaso-
bów dziedzictwa historycznego. 
CATL pozwala eksplorować te 
zasoby archiwalne, do których 
nie docierają działające central-
nie instytucje pamięci (archiwa 
państwowe), a które przecho-
wywane są w prywatnych do-
mach np. fotografie, dokumen-
ty, ale także świadectwa (ustne 
relacje) opisujące wydarzenia 
z przeszłości. Głównym celem 
było aktywne działanie na rzecz 
ratowania i ochrony dziedzic-
twa kulturowego; pozyskiwa-
nie, zabezpieczanie, opracowa-
nie i udostępnianie zebranych 
materiałów. Całość może być 
realizowana dzięki zakupowi 
sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń wielofunkcyjnych oraz 
niezbędnych do założonej reali-
zacji aparatów cyfrowych. Moż-
liwość korzystania z tak nowo-

czesnych i innowacyjnych pro-
gramów pozwoliła podnieść ja-
kość życia mieszkańców i ran-
gę bibliotek.  

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. św. Wawrzyńca w Bobrow-
nikach w ramach Naboru 8/2018 
1.1.3 Budowa i remonty infra-
struktury kulturalnej lub wspo-
magającej inicjatywy kultural-
ne lub obiektów związanych 
z zachowaniem dziedzictwa lo-
kalnego, w tym prace konser-
watorskie lub restauratorskie 
obiektów zabytkowych pozy-
skała dofinansowania w wy-
sokości 133 532,00 na wykona-
nie prac konserwatorskich na 
prospekcie organowym i orga-

nach oraz na polichromii stro-
pu nad prospektem kościoła. 
Umowę podpisano 13 czerw-
ca 2019 r. 

Projekt obejmował odsłonię-
cie fragmentu pierwotnej po-
lichromii stropu nad prospek-
tem; naprawę i konserwację 
organów (w tym: oczyszczanie 
mechaniczne; dezynsekcja ele-
mentów drewnianych; remont 
miecha i kanałów powietrz-
nych; remont wiatrownic; re-
mont i wymiana traktury pneu-
matycznej; remont klawiatur 
ręcznych, rekonstrukcja kla-
wiatury pedałowej; uzupełnie-
nie porcelanek na regestrach; 
remont i odnowienie  piszcza-
łek; wymiana wentylatora). 

Konserwacja prospektu obję-
ła: usunięcie niepierwotnych 
nawarstwień polichromii, im-
pregnację połączoną z dezyn-
sekcją, sklejenie pęknięć, wer-
niksowanie zachowanej poli-
chromii pierwotnej wraz z jej 
uzupełnieniem. 

Janusz Mazurkiewicz, wła-
ściciel „Tłoczni u Mazurkiewi-
czów” w ramach Naboru 11/2018 
2.2.3 Tworzenie lub rozwój in-
kubatorów produktu lokalne-
go na projekt „Uruchomienie 
inkubatora produktów lokal-
nych z warzyw i owoców z te-
renu LGD Brynica to nie gra-
nica” otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 186.195,00. 

Na potrzeby realizacji pro-
jektu na bazie istniejącej infra-
struktury zakładu przetwórcze-
go owoców i warzyw na terenie 
LGD w miejscowości Żelisławi-
ce, ul. Piastów 88 powstał inku-
bator przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych z owoców 
i warzyw, który dzięki pozy-
skanym środkom z dotacji zo-
stał wyposażony w dodatko-
we, nowoczesne linie techno-
logiczne do tłoczenia soków. 
Inwestycja zwiększyła wydaj-
ność inkubatora przetwarza-

nych produktów rolnych oraz 
poprawiła ich jakość.  

Pozyskana dotacja zostanie 
przeznaczona na zakup nowo-
czesnych maszyn. 

Linia technologiczna składa 
się z: myjki, podnośnika ślima-
kowego i rozdrabniacza do owo-
ców; prasy taśmowej; wanny 
na sok; pasteryzatora gazowe-
go; filtra świecowego i szczeli-
nowego do soku. Utworzono tu 
też nowe miejsce pracy. 

Głównym celem inkubatora 
jest dotarcie do gospodarstw 
rolnych znajdujących się na 
terenie LGD, które przetwa-
rzają produkty rolne, warzy-
wa i owoce. 

(ak)
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