
W tym roku dzieci zamieszkujące Gminę Mierzę-
cice z pewnością były wyjątkowo grzeczne, gdyż 
św. Mikołaj zawitał do nich przed oficjalnym świę-
towaniem mikołajek. 

Swoje spotkanie z najmłodszymi odbył na tere-
nie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Mie-
rzęcicach już 3 grudnia br. Oprócz tego, że trady-
cyjnie wręczył wszystkim dzieciom upominki, to 
jeszcze uczestnicy tego spotkania mogli skorzystać 
z szeregu atrakcji przygotowanych specjalnie dla 
nich. Nie zabrakło animacji oraz ciekawych zabaw. 
Nie  zapomniano także o charakterystycznych dla 
tego  okresu świątecznych dekoracjach, można tu było znaleźć nawet sztuczny śnieg, dzięki cze-
mu teren imprezy zamienił się w prawdziwą, mikołajkową wioskę.

Na spotkanie ze św. Mikołajem „zaproszono” także alpaki, które podkreślały świąteczny charak-
ter wydarzenia, nosiły opaski z porożami reniferów. Dzieci z uwielbieniem karmiły i głaskały te 
urocze zwierzęta, a także robiły sobie w ich towarzystwie pamiątkowe fotografie.  Każdy z uczest-
ników spotkania mógł się poczęstować zimową herbatą z cytryną, pomarańczą i goździkami. So-
botnie wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Warto było cze-
kać na przyjście św. Mikołaja cały rok... 

W związku z nowym okresem 
programowania na lata 2023-
2027 Lokalna Grupa Działania 
„Brynica to nie granica” roz-
poczęła prace związane z opra-
cowaniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Strategia pozwoli na 
pozyskanie środków finanso-
wych na realizację projektów 
mających wpływ na rozwój 
obszaru LGD ”Brynica to nie 
granica”. 

Przygotowaliśmy ankietę 
dla mieszkańców Gmin: Bo-
browniki, Mierzęcice, Ożaro-
wice, Psary, Siewierz, Świer-
klaniec oraz Woźniki, która 
umożliwiła nam określenie 
celów i kluczowych kierun-

ków rozwoju obszaru oraz 
pozwoliła zbadać potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców 
naszych Gmin. 

Przeprowadziliśmy spotkania 
informacyjne dotyczące opra-
cowania LOKALNEJ STRA-
TEGII ROZWOJU na lata 2023 
– 2027 dla mieszkańców, orga-
nizacji pozarządowych, przed-
stawicieli jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz przed-
siębiorców. 

Tematem spotkań było m.in. 
zdiagnozowanie potrzeb, wy-
branie i określenie celów stra-
tegii, zdeniowanie sposobów jej 
realizacji oraz stworzenie syste-
mu monitorowania postępów w 

realizacji prac, określenie grup 
docelowych. 

Spotkania odbyły się w 2022 r.: 
6 września w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Nakle Śląskim; 8 
września w Bibliotece i Ośrod-
ku Kultury w Tąpkowicach; 12 
września w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Psarach; 14 
września w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Nowej Wsi; 19 
września w Domu Kultury 
w Bobrownikach; 20 września 
w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wojkowicach Kościel-
nych i 21 września w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woźnikach. 

Dokończenie na str 4
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Biuletyn Lokalnej grupy działania „Brynica to nie granica”

„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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Trwają prace przy budowie 
tężni solankowej w Parku Miej-
skim w Siewierzu. Wykonaw-
ca - firma KADJA z Zawiercia 
- zamontował już zbiorniki na 
solankę i deszczówkę, wykona-
no fundamenty pod tężnię i pod 
lampy oświetleniowe oraz zre-
alizowano przyłącze wodociągo-
we oraz elektryczne. Na terenie 
inwestycji wykonano montaż 
konstrukcji z drewna modrze-
wiowego dla tężni solankowej 
i pergoli wraz z układaniem tar-
niny. Ponadto trwa układanie nawierzchni z kostki brukowej wokół tężni. Na wykonanych frag-
mentach wykonawca porządkuje teren oraz przygotowuje nasadzenia zieleni.  

Wszystkie elementy małej architektury zostały uzgodnione i zatwierdzone do realizacji. Ter-
min realizacji umowy to 19 grudnia 2022 r. Tężnia będzie czynna od wiosny 2023 roku. O dokład-
nym terminie uruchomienia mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową 
Gminy. 

Koszt inwestycji wyniesie 999.300,00 zł przy udziale dofinansowania w wysokości 200.000,00 
zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności na 2022 
rok. Na realizację zadania samorząd Gminy Siewierz przeznaczy również środki w wysokości 
250.000,00 zł z nagrody uzyskanej w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowanym w ramach 
Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19. 

W piątek 21 października 
w sali widowiskowej Miejsko
-Gminnego Centrum Kultu-
ry Sportu i Turystyki w Sie-
wierzu odbyła się uroczy-
sta XXXIX sesja Rady Miej-
skiej w Siewierzu, poświęco-
na upamiętnieniu 60-tej rocz-
nicy odzyskania praw miej-
skich przez Siewierz. 

Podczas uroczystości oko-
licznościowe przemówienie 
wygłosił Burmistrz Zdzisław 
Banaś. Odbyła się również ce-
remonia pożegnania starego 
i wręczenia nowego sztanda-
ru Miasta i Gminy Siewierz. 

Wręczono także odznacze-
nia państwowe przyznawane 
przez Prezydenta RP zasłu-
żonym mieszkańcom gmi-
ny i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Sie-
wierz. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano 
Antoniego Kocota. Złoty Medal za Długoletnią 
Służbę otrzymał Andrzej Machura, Srebrne Me-
dale otrzymały Barbara Ciesielska-Pogoda i Mał-
gorzata Merta, a Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę Barbara Nowak. Złotą Odznaką Honoro-
wą za Zasługi dla Województwa Śląskiego od-
znaczono Panie Celinę Janas i Grażynę Czer-
wińską. Odznaczenia wręczyła Radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego Maria Materla. 

Ciekawą prelekcję poświęconą historii Sie-
wierza wygłosił dla zgromadzonych profesor 
Dariusz Nawrot z Uniwersytetu Śląskiego. 
Wręczono także nagrody laureatom konkur-
su plastycznego „Siewierz oczami dziecka” 
zorganizowanego z okazji jubileuszu przez 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Na za-
kończenie uroczystości koncert zagrała Orkie-
stra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Siewierz 
pod przewodnictwem kapelmistrza Grzegorza 
Zawodniaka. 

Drukarki 3D, wkrętarki, ma-
szyny do szycia, roboty – m.in. 
taki sprzęt trafił do Szkoły Pod-
stawowej z oddziałami spor-
towymi im. J. Lompy w Woź-
nikach. Oficjalnie otwarto tu 
„Laboratorium Przyszłości” – 
„Warsztatownię”.  

- „Warsztatownia” wyposa-
żona w nowoczesny sprzęt ma 
uatrakcyjnić szkolne zajęcia 
oraz rozwijać zainteresowa-
nia uczniów. Naszym zamia-
rem było poniekąd odtworzenie 
dawnych pracowni ZPT. Mamy 
tu bowiem nie tylko drukarki 
3D czy roboty, ale też maszyny 
do szycia, młotki, śrubokręty – 
mówiła podczas otwarcia „La-
boratorium” Lilianna Lakomy-
Brząkała, dyrektor SP.   

„Laboratoria Przyszłości” to 
inicjatywa edukacyjna realizo-
wana przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we współpracy z 
Centrum GovTech w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. 
Na realizację programu woź-
nicka szkoła otrzymała niemal 
90. tys. zł.  

- Gratuluję pomysłu i cieszę 
się, że szkoła pozyskała środki 
na taką inwestycję. „Warszta-
townia” jest przykładem tego, 

jak dynamicznie rozwijają się 
placówki oświatowe na terenie 
naszej gminy – mówił Burmistrz 
Woźnik Michał Aloszko.  

- Podoba mi się wasze labo-
ratorium, jak i sama nazwa 
– przyznała Anita Imiołek, 
Zastępca Dyrektora Delega-
tury w Częstochowie Kurato-
rium Oświaty w Katowicach. 
- „Warsztatownia” daje spore 
możliwości rozwoju i powro-

tu do zajęć praktycznych, po-
trzebnych dzieciom na co dzień 
– dodała.  

Projekt ma unowocześnić 
szkoły tak, aby zajęcia prowa-
dzone w nich były angażujące 
i ciekawe dla uczniów.  – Bar-
dzo nam się tutaj podoba. Był 
moment ekscytacji, nie mogli-
śmy się doczekać otwarcia – 
przyznali piątoklasiści Tomasz 
Hodor i Fabian Cyl. 

Ranking jest uznawany za jeden z najbardziej 
prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Kryteria 
oceny zestawienia to ok. 50 wskaźników, z któ-
rych większość pochodzi z publicznych źródeł in-
formacji, takich jak Główny Urząd Statystyczny 
czy Ministerstwo Finansów. Oceniane są trwałość 
ekonomiczno-finansowa, trwałości środowiskowa, 
trwałość społeczna i jakość zarządzania. 

Nad rankingiem czuwa niezależna kapitu-
ła pod przewodnictwem byłego premiera RP 
Jerzego Buzka w składzie: redaktor naczelny 
dziennika „Rzeczpospolita” - Bogusław Chrabo-
ta; redaktor dziennika „Rzeczpospolita” - Anna 
Cieślak-Wróblewska; Dyrektor Biura Związ-
ku Miast Polskich - Andrzej Porawski; sędzia, 
prawnik, przewodniczący komisji samorządu 
terytorialnego Senatu i były Prezes Trybuna-
łu Konstytucyjnego Jerzy Stępień; Dyrektor 
Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospo-
litej Polskiej Leszek Świętalski; Prezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cezary 
Trutkowski; autorka i szef projektu „Rzeczpo-
spolita. Życie Regionów” Hanna Wawrowska 
oraz Członek Rady Fundatorów Fundacji i Roz-
woju Demokracji Lokalnej, architekt, urbani-
sta i dr nauk ekonomicznych Adam Kowalew-
ski. Eksperci oceniają efekty działań miast 
i gmin w zakresie dbałości o jakość życia, stan 
środowiska i rozwój ekonomiczny przy zacho-
waniu stabilności finansów i wysokiej jakości 
zarządzania. 

-Znalezienie się w gronie 10. najlepszych gmin 
wiejskich w Polsce to wielki sukces i wyróżnie-
nie. - mówi Wójt Psar Tomasz Sadłoń. -Od 2018 

roku, kiedy po raz pierwszy zameldowaliśmy 
się w gronie laureatów tego profesjonalnego 
i rzetelnego rankingu, cały czas zajmowaliśmy 
miejsca w pierwszej setce spośród ponad 1500 
gmin wiejskich w Polsce. Tegoroczny awans, 
który jest efektem ciężkiej pracy całego zespo-
łu działającego na rzecz rozwoju naszej gminy, 
cieszy tym bardziej. 

Także Gmina Woźniki po raz kolejny odnoto-
wała znaczny awans. Władze Gminy podkreślają, 
że Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest 
uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych 
i wiarygodnych w Polsce.. Od 18 lat redakcja 
„Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych 
władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te 
samorządy, które najlepiej dbają o swój zrów-
noważony rozwój. 

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła. 
Zgodnie z przyjętą przez nią metodologią, ran-
king weryfikuje skuteczność działań władz sa-
morządowych w kształtowaniu zrównoważo-
nego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowane-
go w strategicznych kategoriach. 

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 to 
ok. 50 wskaźników. Maksymalna liczba punk-
tów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla 
gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 
102 punkty). 

W tegorocznym zestawieniu Gmina Woźniki 
(kategoria gmin miejsko-wiejskich) uplasowała 
się na 64. pozycji (53,41 punktów). W porówna-
niu z poprzednimi edycjami to ogromny awans. 
W ubiegłym roku Woźniki zajęły bowiem 255 po-
zycję, a w 2020 r. - 640. 

Jubileusz 60-lecia 
odzyskania praw mieJskich  

LaBoratorium Przyszłości 
w woźnikach

nasze gminy w rankingu 
samorządów „rzeczpospoliteJ”!
Poznaliśmy wyniki 18. edycji Rankingu Samorządów. Oceniono 65 miast na prawach powiatu, 881 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich, 1533 gminy wiejskie. Wszystkie gminy należące do LGD „Bry-
nica to nie granica” wypadły dobrze. Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się 25 listopada 
br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W grupie gmin wiejskich Gmina Psary zajęła 10. miej-
sce, Ożarowice były 13., Bobrowniki - 58. Także Gminy Świerklaniec i Mierzęcice wypadły dobrze 
w rankingu. Laureatem tegorocznej edycji Rankingu została Gmina Siewierz, która zajęła 4. miej-
sce w ogólnopolskiej klasyfikacji! Wysoko uplasowały się także Woźniki, zajmując 64. miejsce na 
881 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 

trwają Prace Przy Budowie 
tężni soLankowej
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31 października to wyjątko-
wa data dla mieszkańców Gmi-
ny Psary – uroczyste otwarcie 
nowej sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Gród-
kowie. Po 19 miesiącach inten-
sywnych prac dobiegła końca 
jedna z największych gmin-
nych inwestycji ostatnich lat, 
której wartość wyniosła blisko 
3,2 mln zł. 

Długo oczekiwana chwila na-
reszcie nadeszła. 31 październi-
ka zaproszeni goście mieli oka-
zję zobaczyć efekty inwestycji 
w Gródkowie – nową salę gim-
nastyczną, która powstała przy 
Szkole Podstawowej. 

- Warto marzyć, bo marze-
nia się spełniają. Dzisiejszy 
dzień jest właśnie tego przy-
kładem. Zapisuje się bowiem 
w historii szkoły, ale również 
całej gródkowskiej społeczno-
ści. Wszyscy wiemy, jak ważną 
rolę odgrywa w życiu młodego 
człowieka aktywność fizyczna. 
Mamy dziś doskonałe warun-
ki do tego, by uprawiać ją pod 
różnymi postaciami i uczest-
niczyć w zdrowej, sportowej rywalizacji. 
Rozpoczyna się lepsza przyszłość dla na-
szych uczniów. Otrzymaliśmy nowocze-
sny obiekt, który umożliwia rozgrywanie 
zawodów w różnych dyscyplinach spor-
towych. Do dyspozycji mamy również za-
plecze, szatnie, pokój dla nauczyciela wy-
chowania fizycznego, magazyn na sprzęt 
sportowy. Wierzę mocno, że ta sala po-
może wszystkim uczniom rozwijać swoje 
sportowe pasje. W imieniu całej szkolnej 
społeczności dziękujemy – powiedziała 
podczas otwarcia Beata Polaniecka, dy-
rektor gródkowskiej szkoły. 

Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć 
występy artystyczne i pokazy umiejętno-
ści sportowych uczniów. Po występach 
głos zabrał Wójt Gminy Psary Tomasz 
Sadłoń, który podsumował przebieg całej 
inwestycji i podziękował wszystkim zaan-
gażowanym w budowę nowej sali. 

- Warto wspomnieć o tym, że połączyli-
śmy ten obiekt ze szkołą. Wkomponował 
się dobrze w otoczenie. Przy okazji tak 
dużej inwestycji trzeba było przeprowa-
dzić instalację centralnego ogrzewania 
przez większość klas, które zostały także 
pomalowane. W sali zamontowany został 
też nowoczesny system nagłośnienia. Po-
jawił się również internet światłowodo-
wy we wszystkich klasach. Pojawiła się 
też mini widownia, więc będzie można 
kibicować zawodnikom podczas sporto-
wej rywalizacji. Udało nam się 75 proc. 
kosztów budowy sfinansować dotacja-
mi zewnętrznymi, co nas bardzo cieszy. 
Rozpoczynamy dziś piękny rozdział w hi-
storii szkoły. 

Głos zabrali także zaproszeni goście, 
którzy byli pod wrażeniem efektu końco-
wego prac, życzyli młodzieży wielu spor-

towych sukcesów i złożyli na ręce dyrek-
tor placówki Beaty Polanieckiej sporto-
we upominki. Następnie salę poświęcił 
ks. Piotr Pilśniak, proboszcz parafii św. 
Katarzyny w Grodźcu, a symbolicznego 
przecięcia wstęgi wraz z Wójtem Toma-
szem Sadłoniem i Dyrektor szkoły Beatą 
Polaniecką dokonali: Posłowie Barbara 
Dolniak, Waldemar Andzel, Rafał Adam-
czyk i Mateusz Bochenek, Senator Joan-
na Sekuła, Starosta Sebastian Szaleniec, 
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciń-
ski, Radny Robert Zieliński, Sołtys Tade-
usz Majerczyk, Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Anna Małecka-Zmarlak, Przewod-
nicząca szkoły Dominika Polak oraz lider 
konsorcjum Grzegorz Wąsowicz. 

Mamy nadzieję, że nowa sala gimna-
styczna to początek nowych wyzwań, 
promowania aktywnego trybu życia przez 
młodzież oraz możliwość sportowego roz-
woju. Kto wie, być może właśnie tutaj roz-
pocznie swoją sportową przygodę przy-
szły Mistrz lub Mistrzyni Olimpijska. 

W otwarciu nowego obiektu wzięli 
udział Posłowie na Sejm RP: Barbara 
Dolniak, Waldemar Andzel, Rafał Adam-
czyk, Mateusz Bochenek; Halina Sobań-
ska - Dyrektor biura Włodzimierza Cza-
rzastego; Senator RP Joanna Sekuła, 
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, 
Wicestarosta Będziński Dariusz Walusz-
czyk, Radni Powiatu: Bożena Łapaj, Ma-
rian Kozieł i Przemysław Krasoń, Prezy-
dent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Bur-
mistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, Bur-
mistrz Siewierza Zdzisław Banaś, Wójt 
Bobrownik Małgorzata Bednarek, Radni 
Rady Gminy Psary: Krystyna Kluszczyk, 
Robert Zieliński, Mirosław Kozieł, Adam 
Adamczyk, Aleksander Jewak i Adam 

Sadowski, Zastępca Wójta Marta Szy-
miec, Sekretarz Gminy Mirella Barań-
ska-Sorn, Skarbnik Katarzyna Bochenek. 
Nie zabrakło też dyrektorów i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych gminy, 
sołtysa i rady sołeckiej Gródkowa, rady 
rodziców, przedstawicieli działających 
w Gródkowie stowarzyszeń oraz wyko-
nawców inwestycji. 

Warto przypomnieć, że przedsięwzięcie 
objęło rozbudowę szkoły o nowy budynek, 
którego powierzchnia użytkowa wynosi 
579,97 m kw. oraz przebudowę części szko-
ły. Sala sportowa o powierzchni 432,9 m 
kw. wyposażona jest w składaną trybu-
nę, bramki do piłki ręcznej, kosze do ko-
szykówki, drabinki gimnastyczne, tabli-
ce wyników oraz sprzęt sportowy. W do-
budowanej części jest również magazyn, 
hol, szatnie dla uczniów, toalety, pokój 
socjalny dla nauczycieli i wiatrołap. 

Koszt inwestycji wyniósł 3.197.031,91 zł, 
z czego 1.700.000 i 407.750 zł wyniosły do-
tacje z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz 690.500 dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wyko-
nawcą przedsięwzięcia było konsorcjum 
firm: PHU MONTER Grzegorz Wąsowicz 
z Częstochowy, ZRBI BUDO-MAX Sp. j. 
Piotr Marks z Częstochowy oraz RS GRO-
UP Sławomir Rek z Mykanowa. 

To jednak nie koniec zmian przy gród-
kowskiej placówce. W październiku zo-
stała podpisana umowa, dzięki której do 
połowy grudnia powstanie nowy parking 
oraz zostaną przebudowane chodniki 
i oświetlenie za ponad 380 tys. zł. Do koń-
ca kwietnia przyszłego roku przy szko-
le pojawi się natomiast pump-truck dla 
miłośników rowerów i hulajnóg, które-
go koszt to blisko 116 tys. zł. 

W sobotę 3 grudnia br. w hali sportowej w Siewierzu odbył się 
Mikołajkowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Siewierz. W zawodach wzięło udział blisko 100 repre-
zentantów z Polski i Czech. Gminę Siewierz reprezentowało 11 
zawodników w różnych kategoriach wiekowych oraz wagowych. 
Wszystkie pojedynki było bardzo emocjonujące, a zawodnicy po-
kazali ogromny charakter oraz ducha walki. Puchar dla najlep-
szego klubu w zawodach zdobył „Animmals Boks Siewierz”. 

Przedstawiamy fragment wywiadu z obchodzącą w tym roku setne 
urodziny Heleną Jędrusik z Gminy Mierzęcice, z którą rozmawiały Be-
atka i Julka Jędrusik, uczestniczki warsztatów dziennikarskich GOK 
w Mierzęcicach, prywatnie prawnuczki pani Heleny  

-Jak wyglądały obchody pani setnych urodzin i kto wziął 
udział w jubileuszu? 

-To było bardzo uroczyste spotkanie. W uroczystości wzięło 
udział prawie 100 osób z wielu miejscowości, bo moja rodzina 
jest dość duża. Były moje dzieci, wnuki, prawnuki, sąsiedzi. Byli 
przedstawiciele władz gminy, z panem wójtem Grzegorzem Pod-
lejskim, panie z Kół Gospodyń Wiejskich i osoby z innych orga-
nizacji społecznych. Obchody rozpoczęła msza św. w kościele 
św. Mikołaja w Targoszycach, a potem przenieśliśmy się do na-
szego domu, gdzie były wspaniałe życzenia i podziękowania dla 
uczestników jubileuszu. 

-Jaki jest pani sposób na długowieczność? 
-Nie ma takiego sposobu... Myślę, że trzeba być dobrym czło-

wiekiem, wtedy samemu też doznaje się wiele miłości. Trzeba 
kochać Pana Boga i ludzi. Mieć Boga i ludzi w sercu i starać się 
żyć dobrze. Czytelnikom powiedziałabym, starajcie się jak mo-
żecie, żeby szanować i kochać Pana Boga, kochać ludzi i poma-
gać im. Wtedy żyje się dobrze, szczęśliwie i długo... 

- Ile ma pani dzieci, wnuków, prawnuków? 
-Mam czworo dzieci, wnuków siedmioro, prawnuków 14., pra-

prawnuków dwoje. To wielka, wspaniała rodzina. 
-Jakie ma pani marzenia? 
-Chciałabym jeszcze pożyć... A marzenia dla naszego kraju? 

Chciałabym, by Polska była Polską, żebyśmy mieszkali, żyli 
i pracowali jak teraz w wolnym, niepodległym kraju. Bo nie za-
wsze tak było... 

-No właśnie, jak pani wspomina czasy II wojny światowej? 
-Wojna odebrała życie wielu Polakom. Za byle co - można było 

być wywiezionym do obozu lub zastrzelonym. Trzeba było pra-
cować od najmłodszych lat, a to - co się zarobiło, parę złotych za 
cały miesiąc, „przejadło się” w tydzień. Ja sama musiałam ciężko 
pracować fizycznie, latem przy wycince drzew, zimą przy ukła-
daniu kostki brukowej na lotnisku. (...) 

Rozmawiały: Beata i Julia Jędrusik 

sala gimnastyczna 
w gródkowie otwarta!  

mikołajkowy 
turniej Bokserski

o przeszłości, 
rodzinie i marzeniach 
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2 grudnia 2022r. na placu przy OSP Toporowice oficjalnie przywitano 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w To-
porowicach zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na 
podwoziu Volvo FL280, z napędem 4x4.  

Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 3200 litrów, au-
topompę o wydajności 2800 litrów na minutę ponadto został wy-
posażony w drabinę przystawną 10-metrową, maszt oświetlenio-
wy, wyciągarkę elektryczną o uciągu 12 ton, działko wodno-piano-
we o wydajności 3200 litrów na minutę oraz tablet do współpracy 
z systemami informatycznymi.  

Na samochodzie znajduje się również sprzęt przełożony z dotych-
czas używanego samochodu taki jak: narzędzia hydrauliczne, na-
rzędzia akumulatorowe, pilarki do drewna, przecinarka do stali 
i betonu, agregat prądotwórczy o mocy 4,5 kW, dwie pompy spa-
linowe oraz pompa elektryczna o łącznej wydajności 3000 litrów 
na minutę, armatura wodno-pianowa, aparaty powietrzne, wen-
tylator oddymiający, sprzęt burzący i pomocniczy, sprzęt oświe-
tleniowy, sprzęt łączności oraz torba PSP R1.  

Wartość pojazdu to 922.500,00zł. Zakup samochodu został sfinanso-
wany ze środków budżetu Gminy Mierzęcice w kwocie 472.500,00zł 
(ponad 51 proc. wartości), z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego w kwocie 425.000,00zł (46 proc. wartości) oraz ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwo-
cie 25.000,00zł (3 proc.). 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy będzie służył na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy, tym bar-
dziej że od 2021 r.  jednostka OSP w Toporowicach wchodzi w skład 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Prace nad LokaLną strategią rozwoju PostęPują 

nowy samochód 
dla osp 

W terminie 25 i 26 października 2022 r. w Ustroniu miał miejsce podsumowujący warsztat strategiczny dotyczący opracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to 
nie granica” na lata 2023-2027. 

W spotkaniu wzięło udział 
blisko pięćdziesięciu przed-
stawicieli sektorów: publicz-
nego, społecznego, gospodar-
czego oraz mieszkańcy z tere-
nu wszystkich siedmiu gmin 
członkowskich LGD.  

I BLOK MERYTORYCZNY 
Obejmował analizę i weryfika-
cję problemów, celów, przyczyn 
i negatywnych następstw pro-
blemów jako wyników analizy 
SWOT obszaru LGD na podsta-
wie badań ankietowych i spo-
tkań informacyjnych. 

II BLOK MERYTORYCZNY 
Tu zaprezentowano wskaź-

niki jako mierniki osiągnię-
cia celów LSR. Blok obej-
mował pokazanie przedsię-
wzięć i sposobów ich reali-
zacji. Wskazano też propo-
nowane grupy docelowe jako 
cechy określające realizację 
założeń LSR. 

III BLOK MERYTORYCZNY 
Blok obejmował ciąg dalszy te-
matyki przedsięwzięć i sposo-
bów ich realizacji oraz propo-
nowanych grup docelowych 
jako cech określających reali-
zację założeń LSR. 
Wskazano także propozycje 
kryteriów wyboru operacji do 
dofinansowania, określono gru-
py docelowe, poziomy wspar-
cia przedsięwzięć, zasady mo-
nitorowania i ewaluacji oraz 
propozycję planu komunika-
cji dla LSR. 

IV BLOK MERYTORYCZNY 
W ramach Bloku IV także za-

prezentowane zostały propo-
zycje kryteriów wyboru ope-
racji do dofinansowania, okre-
ślono również grupy docelo-
we, poziomy wsparcia przed-
sięwzięć, zasady monitorowa-
nia i ewaluacji oraz propozycje 
metod komunikacji dla LSR 
(ciąg dalszy). 
Podczas warsztatów uczestni-
cy brali aktywny udział w pra-
cach nad omawianymi zagad-
nieniami. Z zaangażowaniem 
dyskutowali na tematy doty-
czące kierunku działań w no-
wym okresie programowania, 
swoje pomysły zapisując na 
przygotowanych w tym celu 
kartach. 
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