
Przedstawiamy Naszym Czy-
telnikom kolejne przykłady 
„Dobrych praktyk” projektów 
realizowanych przez Benefi-
cjentów LGD „Brynica to nie 
granica”.  

Salon Zdrowia i Urody 
„odnowa”

Adres: Mickiewicza 78, 42-
584 Dobieszowice; tel. 537 444 
416, www.salon-odnowa.pl 
W ramach naboru 9/2018 2.2.1 
„Tworzenie inicjatyw lokal-
nych o charakterze usługowym, 
w tym kreowanie współpracy” 
pani Estera Radziewska zreali-
zowała „Kosmetologię medycz-
ną – innowacyjne usługi nowej 
działalności gospodarczej”. Wy-
sokość wsparcia 100 tys. zł. 

Umowa została podpisana 9 
grudnia 2019 r. Główną dzia-
łalnością operacji są usługi po-
święcone kosmetologii medycz-
nej, m.in. walka z bliznami, roz-
stępami. Firma zajmuje się me-
dycznymi aspektami makijażu 
permanentnego w zakresie mi-
kro-pigmentacji medycznej skó-
ry głowy i tatuażu medycznego. 
W ramach operacji zakupiono: 
urządzenie do frakcyjnej radio-
frekwencji mikro-igłowej (me-
toda przeznaczona jest do spły-
cania rozstępów, blizn i popra-
wy napięć skóry); laser medycz-
ny (przeznaczony jest do zabie-
gów usuwania tatuaży, usuwa-
nia makijażu permanentnego, 
redukowania OTA, niwelowa-
nia przebarwień); urządzenie do 
„BIO Elektro Peelingu” (meto-

da leczenia falami radiowymi, 
która umożliwia wykonywanie 
ultra-skutecznych zabiegów re-
generacyjnych). Zakupiono też 
maszynę do zabiegów perma-
nentnych i sprzęt informatycz-
no-teletechniczny.  

SportS BASE - Sup 
BoardS

Adres: 42-460 Boguchwało-
wice, aleja XVI 2; tel. 698 997 
118; www.supstyle.pl Pani Ka-
tarzyna Stójkowska w termi-
nie od 23 września 2019 r. do 
14 września 2020 zrealizowała 
projekt pn. „Podjęcie działal-
ności gospodarczej związanej 
z utworzeniem bazy sportowo-
rekreacyjnej w Boguchwało-
wicach”.  

Celem operacji było stworze-
nie regionalnej bazy sportowo-
rekreacyjnej w Boguchwałowi-
cach nad Zalewem Przeczyc-
ko-Siewierskim. Wnioskodaw-
ca stworzył bazę na własnych 
działkach rekreacyjnych, któ-
re odpowiednio do tego przy-
gotował. Zakupiono urządzenia 
i sprzęt sportowo-rekreacyjny: 
deski SUP przeznaczone do pły-
wania wraz z akcesoriami (3 de-
ski sztywne, 3 deski pompowa-
ne, ubiór neoprenowy); 4 rowe-
ry na ramie aluminiowej prze-

znaczone do wypożyczania; mi-
nibasen; meble ogrodowe 2 ka-
jaki; 2 lampy grzewcze. Wartość 
wsparcia 100 tys. zł. 

Atutem bazy jest stworzenie 
regionalnego Punktu Informa-
cji Turystycznej, w którym moż-

na uzyskać dane o lokalnych 
produktach turystycznych. Do-
stępne tu są mapy, foldery, ulot-
ki dotyczące lokalnych atrakcji 
turystycznych oraz wydarzeń 
kulturalnych. 

przEdSięBiorStwo 
projEktowo - 
uSługowE „CzEmpion” 
grzEgorz CzEmpiEl

Adres: ul. Lasowicka 47A, 42-
622 Nowe Chechło, tel. 798 645 
218; www.ppuczempion.pl Pan 
Grzegorz Czempiel zrealizował 
operację „Rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej w zakresie 
świadczenia usług budowla-
nych oraz kompleksowego nad-
zoru budowlanego” w termi-
nie od 22 lipca 2019 r. do 20 lip-
ca 2020 r.  

W ramach operacji wniosko-
dawca nabył sprzęt i wyposaże-
nie niezbędne do prowadzenia 
robót remontowo-wykończe-
niowych, robót termomoderni-

zacyjnych oraz nabył sprzęt do 
kompleksowych nadzorów bu-
dowlanych. Przedsiębiorca ku-
pił też przyczepę, do przewoże-
nia sprzętu oraz oprogramowa-
nie (komputerowy kalkulator 
przeznaczony do automatycz-
nej wyceny usług firmy).  

Dodatkowo stworzono miej-
sce pracy z grupy defawory-
zowanej (osoby z grupy za-
grożonej wykluczeniem spo-
łecznym). Wartość wsparcia 
99 tys. zł. 

Wnioskodawca świadczy 
usługi budowlane związane 
z wykonywaniem prac wykoń-
czeniowych wewnątrz obiek-
tów budowlanych oraz robót 
termomodernizacyjnych na 
zewnątrz i usługę inżynierską 
zgodną z przepisami „Prawa 
Budowlanego” (kompleksowy 
nadzór budowy i robót). Infor-
macje o usługach wraz z inno-
wacyjnym narzędziem do wy-
ceny usług świadczonych przez 
Wnioskodawcę są dostępne na 
stronie internetowej. 

(ak) 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych 

składamy 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślności 
oraz radosnych spotkań 

w gronie najbliższych.

Barbara Bochenek 
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu

Zdzisław Banaś 
Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz

Wszystkim mieszkańcom 
obszaru LGD „Brynica to nie 

granica” życzę, 
by czas wielkanocny 

wprowadził do Państwa 
życia spokój, harmonię i radość.  

Życzę też, by w Państwa 
domach zagościła prawdziwie 

rodzinna atmosfera pełna 
ciepła i miłości 

Janusz Majczak, 
Przewodniczący Zarządu LGD 

„Brynica to nie granica” 

Święta Wielkiej Nocy to czas 
otuchy i nadziei, 

czas odradzania się wiary 
w siłę człowieka. 

Życzę, aby Święta 
Wielkanocne przyniosły 

radość, 
pokój oraz wzajemną 

życzliwość. 
By stały się źródłem 
wzmacniania ducha! 

Stanisław Paks, 
Przewodniczący Rady LGD 

„Brynica to nie granica” 

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych spokoju 
i wzajemnej życzliwości

życzą

Grzegorz Czapla 
Wójt Gminy Ożarowice

Marian Czernikarz 
Przewodniczący Rady 

Gminy Ożarowice

Dobre praktyki 

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych

Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Mierzęcice

składamy najlepsze 
życzenia wiary, nadziei,
zdrowia oraz wszelkiej 

pomyślności.
Przewodnicząca Rady 

Gminy Mierzęcice 
Monika Dyraga 

Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski
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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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15 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę 
o zwiększeniu dofinansowania do zakończonej w ub. roku realizacji 
projektu „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej 
w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z od-
działami integracyjnymi w Siewierzu”.

Dotychczasowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosiło 1,2 mln 
zł. Władze samorządowe Gminy Siewierz czyniły intensywne stara-
nia o zwiększenie tej kwoty przez cały okres realizacji projektu pod-
kreślając skalę zrealizowanej inwestycji i jej znaczenie dla mieszkań-
ców Gminy. Działania te zakończyły się olbrzymim sukcesem, kiedy 
Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o zwiększeniu dofi-
nansowania do realizacji projektu o dodatkowe 7,9 mln zł. Całkowita 
wartość projektu wynosi 15.800.774,90 zł, a kwota dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 wynosi 9.174.391,45 zł.

Dodatkowo realizacja projektu była współfinansowana ze środ-
ków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Programu 
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020” w kwocie 
1.558.835,00 zł.

Władze Gminy składają podziękowania wszystkim Członkom Zarzą-
du Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Jakubem Chełstow-
skim za udzielone wsparcie dla tego kluczowego dla mieszkańców Gmi-
ny Siewierz zadania. Pozyskane środki finansowe, które będą stanowi-
ły refundację poniesionych już wydatków będzie można przeznaczyć 
na kolejne zaplanowane inwestycje w budżecie na 2022 rok.

(ak)

W związku z pozyskaniem dodatkowych środ-
ków w ramach mechanizmu REACT-EU Za-
rząd Województwa Śląskiego 25 stycznia 2022 
r. dokonał wyboru do dofinansowania projek-
tu pn. „Budowa kolektorów słonecznych i ko-
tłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy 
i Siewierz celem poprawy jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwa-
rzaniu energii”.

Całkowita wartość projektu dla obu gmin wy-
nosi 18.669.681,00 zł z czego wartość zadania Gmi-
ny Siewierz to 6.025.038,00 zł a dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego stanowi 5.114.247,70 zł. Celem głów-
nym projektu jest poprawa efektywności ener-
getycznej budynków i wzrost produkcji energii 
cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Ko-
ziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym 
dwutlenku węgla i pyłu PM10.

W ramach zadania na terenie Gminy Siewierz 
powstanie 412 szt. instalacji kolektorów słonecz-
nych do ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i 6 szt. 
kotłów na biomasę (pellet). Ilość instalacji jest 
wynikiem złożonych przez mieszkańców dekla-
racji uczestnictwa w projekcie w latach 2017 

i 2018. (Podstawowa lista uczestników projek-
tu jest już zamknięta). Z osobami znajdującymi 
się na podstawowej liście uczestników projektu 
urzędnicy UMiG Siewierz będą kontaktować się 
telefonicznie celem ustalenia terminu na pod-
pisanie umowy na montaż instalacji odnawial-
nych źródeł energii. Przed podpisaniem umowy 
będzie weryfikowana liczba osób zamieszkują-
cych w danym budynku na podstawie zgłoszo-
nej ilości osób w tzw. deklaracji śmieciowej oraz 
to, czy są uregulowane wszystkie zobowiązania 
finansowe na rzecz Gminy.

Budynek, w którym będą montowane insta-
lacje musi być zamieszkały w sposób ciągły 
przez cały rok.

-Jednocześnie informujemy, że w chwili obec-
nej nie przyjmujemy nowych zgłoszeń do udzia-
łu w projekcie. Z dodatkowych deklaracji, któ-
re wpłynęły od mieszkańców poza wskazanym 
terminem naboru uczestników została utwo-
rzona lista rezerwowa. Zostanie ona urucho-
miona, gdy osoby znajdujące się na liście pod-
stawowej zrezygnują z montażu instalacji odna-
wialnych źródeł energii - podkreślają urzędnicy 
UMIG Siewierz.

(ak)

Rosyjska inwazja na Ukra-
inę wzbudziła wśród Polaków 
chęć niesienia pomocy naszym 
sąsiadom ze Wschodu. Miesz-
kańcy Gminy Siewierz błyska-
wicznie przystąpili do zbiórki 
produktów pierwszej potrze-
by, zorganizowanej przez sa-
morząd w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury Sportu i Tu-
rystyki w Siewierzu już 28 lu-
tego.

Sala konferencyjna MGCKSiT 
szybko wypełniła się odzieżą, 
kocami, środkami higieny i czy-
stości oraz żywnością. Zgro-
madzone rzeczy, przed wysła-
niem, należało jednak posegre-
gować, spakować i opisać, aby 
ułatwić logistykę przekazywa-
nia darów. Do pomocy ruszyli 
wolontariusze, którzy ochoczo 
odpowiedzieli na prośbę Jac-
ka Gruszczyńskiego, Dyrek-
tora MGCKSiT, aby wspomóc 
w działaniu pracowników sie-
wierskiego domu kultury.

Produkty ofiarowane przez 
mieszkańców Siewierza oraz 
gminnych sołectw trafią do 
Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych. Stamtąd, w ramach 
rządowej pomocy humanitar-
nej, będą zbiorczo dystrybu-
owane w miejsca wskazywa-
ne przez struktury ukraińskie-
go państwa. Dary trafią zatem 
bezpośrednio do osób ucieka-

jących przed wojną do Polski, 
jak również do tych, którzy 
pozostają w Ukrainie, zgodnie 
ze zgłaszanym zapotrzebowa-
niem. Zbiórka nie zakończyła 
się wraz z przekazaniem pierw-
szej partii pomocy rzeczowej. 
Produkty na bieżąco można 
oddawać do Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury Sportu i Tu-
rystyki w Siewierzu przy ul. 
Słowackiego 2a oraz do gmin-
nych placówek oświatowych, 
skąd regularnie będą przeka-
zywane dalej, jako zorganizo-
wana i skoordynowana pomoc 
humanitarna.

Organizatorzy zbiórki przy-
pominają, aby w ramach udzie-
lanej pomocy nie pozbywać się 
rzeczy starych, używanych, czy 
zużytych, lecz przekazywać rze-
czy nowe, oryginalnie zapako-
wane. Aby pomoc była spraw-
na, szybka i skuteczna ważne 
jest, aby produkty przed odda-
niem zostały posegregowane, 
co ułatwi ich pakowanie oraz 
dystrybucję. 

-Pragniemy jednocześnie po-
dziękować wszystkim miesz-
kańcom Gminy, którzy bez wa-
hania ruszyli z pomocą uchodź-
com w ramach wielu oddolnych 

inicjatyw - tłumaczą władze 
UMiG Siewierz. - Zachęcamy 
jednocześnie do włączenia się 
w działania pomocowe orga-
nizowane przez siewierski sa-
morząd, które są koordynowa-
ne przez służby państwowe, co 
umożliwi ich sprawną organi-
zację na tak masową skalę. Jak 
zawsze, mogliśmy również li-
czyć na strażaków-ochotników 
z gminnych jednostek OSP, któ-
rzy w ramach niesienia pomo-
cy solidarnie przekazali swój 
sprzęt gaśniczy straży pożar-
nej z Ukrainy.

(ak)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Gmina Ożarowi-
ce utworzyła 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przy otrzyma-
nym  dofinansowaniu z Resortowego programu rozwoju instytu-
cji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

W lutym br. rozpoczęła się pierwsza rekrutacja do nowo otwar-
tego Żłobka w Tąpkowicach. Placówka dysponuje nowymi, prze-
stronnymi, nowoczesnymi i bezpiecznymi salami, a przede wszyst-
kim wykwalifikowaną kadrą pracowników. Budynek dostosowa-
ny jest również dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie 
chętne dzieci mogą uczęszczać do Żłobka w wymiarze 10 godzin 
dziennie, w godz. 6.30 – 16.30. Samorząd ma nadzieję, że umożli-
wienie rodzicom pozostawienia swoich pociech pod profesjonal-
ną opieką umożliwi szybki powrót na rynek pracy. 

(ak)

Siewierzanie nioSą 
pomoc UkraiNie

ZwięksZono dofinansowaniew Gminie powstaną nowe kolektory 
słonecZne i kotły na biomasę

nabór do nowo 
otwarteGo Żłobka 
w Gminie oŻarowice

W Gminie Mierzęcice istnieje 
7 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Funkcjonują w sołec-
twach: Boguchwałowice, Mie-
rzęcice, Mierzęcice II, Przeczy-
ce, Nowa Wieś, Sadowie oraz 
Toporowice. „Ochotnicy” wspo-
magają Państwową Straż Po-
żarną w gaszeniu mniejszych 
pożarów, wyjeżdżają również 
do innych zdarzeń, w których 
działanie zawodowych straża-
ków mogą z powodzeniem za-
stąpić. 

Każdy z mieszkańców może 
zadeklarować, aby 1 proc. po-
datku - kwota wynikająca z ze-
znania podatkowego, poprzez 
podanie w „Informacji uzupeł-
niającej”, w „Celu szczegóło-
wym 1 proc.” została przezna-
czona na wskazaną jednostkę 
ochotniczą - w tym celu nale-
ży podać skróconą nazwę OSP 
i dokładny jej adres włącznie 
z kodem pocztowym.  

(ak) 

Nowo otwarte przedszkole to jedna z najnowocześniejszych pla-
cówek tego rodzaju w Gminie Ożarowice. Jako obiekt budowlany 
stanowi całość ze zlokalizowanym na piętrze Żłobkiem, natomiast 
funkcjonalnie podzielony jest na część przedszkolną i żłobek. To 
4-oddziałowy w pełni wyposażony budynek dla ok. 100  przedszko-
laków wraz z niezbędnymi instalacjami i sieciami, drogą  dojazdo-
wą, chodnikami. Sale przedszkola są wysokie, przestronne, bez-
pieczne, nowocześnie wyposażone i dostosowane do różnych grup 
wiekowych. Każda sala posiada niezależny węzeł sanitarny, w któ-
rym armatura dostosowana jest do wzrostu dzieci. Pomieszczenia 
przedszkola są klimatyzowane. Ponadto nowo wybudowane przed-
szkole jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
posiada także windę. Atutem placówki jest duża sala gimnastycz-
no-widowiskowa, wyposażona w niezbędny sprzęt do codziennych 
zajęć z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej. Co więcej, w przed-
szkolu powstała także bardzo dobrze i nowocześnie urządzona sala 
do zajęć terapeutycznych. Przed budynkiem przedszkola znajdu-
je się duży plac zabaw z bezpiecznymi urządzeniami rozwijający-
mi motorykę dzieci. Szeroka gama możliwości, jakie daje nowa 
lokalizacja placówki oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
są gwarancją rozwijania u dzieci zainteresowań.

(ak)

nowocZesne prZedsZkole 
w tąpkowicach

kampaNia 1 proc. 
poDatkU w GmiNie 
Mierzęcice
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Mimo zimy prace przy budowie wodociągu w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej i Dąbiu 
Górnym w Gminie Psary nie zwalniają tempa. To jedna z największych gminnych inwestycji, któ-
rej koszt sięga ponad 1,6 mln zł. 

Aktualnie prace prowadzone są w Brzękowicach Górnych, gdzie do tej pory wybudowano bli-
sko 1700 m nowej sieci. W ramach inwestycji powstało także ok. 1100 m wodociągu od zbiornika 
wyrównawczego w Górze Siewierskiej w stronę Brzękowic Górnych. Prace prowadzone są wyko-
pem otwartym i przewiertem sterowanym. Rozpoczęto także wykonanie przyłączy wody do bu-
dynków. 

Warto przypomnieć, że to pierwszy etap przebudowy sieci wodociągowej w Brzękowicach Gór-
nych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym. W ramach inwestycji zostanie przebudowana sieć wodo-
ciągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 3043,6 m. Prace prowadzone są od zbiornika wyrów-
nawczego przy ul. Złotej w Górze Siewierskiej do okolic posesji nr 3 w Brzękowicach Górnych. 

Wartość przedsięwzięcia wynosi 1.655.736,95 zł, a jego wykonawcą jest firma usługowo-handlowa 
„MAT-MAT” Krzysztof Mącior z Szynwałdu. Zgodnie z planem prace zakończą się w sierpniu. 

(ak)

Oprócz osób niepełnosprawnych, chorych, osób 
zależnych powyżej 15. roku życia i starszych po-
wyżej 65. roku życia z usługi świadczonej przez 
„Mobilnego Urzędnika” mogą skorzystać tak-
że mieszkańcy Gminy Świerklaniec, którzy po 
pierwsze sprawują faktyczną opiekę nad osoba-
mi starszymi, nad osobami zależnymi oraz opie-
kunowie pieczy zastępczej. Po drugie z takiej 
formy pomocy skorzystają osoby będące w sy-
tuacji życiowej lub zdrowotnej, która uniemoż-
liwia osobistą obecność w urzędzie.

„Mobilnymi urzędnikami” są pracownicy 
Urzędu Gminy Świerklaniec, którzy w ra-
mach swoich obowiązków służbowych obsłu-
gują osoby o szczególnych potrzebach poza 
siedzibą urzędu. Z takiej usługi może skorzy-
stać osoba, która ze względu na swoje cechy 
albo ze względu na okoliczności, w których 
się znajduje, musi podjąć dodatkowe działa-
nia lub zastosować dodatkowe środki w celu 
przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć 
w różnych sferach życia na zasadzie równo-
ści z innymi osobami.

W zakresie usługi mieści się wizyta pracowni-
ka Urzędu Gminy Świerklaniec w miejscu świad-

czenia usługi, podczas której „Mobilny Urzęd-
nik” udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, 
deklaracji lub innego formularza. Także udzieli 
wyjaśnień w odniesieniu do procedury admini-
stracyjnej związanej z usługą i przyjmie wypeł-
nione i podpisane dokumenty wraz z wymaga-
nymi załącznikami i dostarczy je do kancelarii 
Urzędu w dniu ich otrzymania. Urzędnicy wy-
dają też stosowne dokumenty, jeżeli nie mogą 
być one wysłane pocztą.

Należy pamiętać, że usługa świadczona jest 
wyłącznie w granicach administracyjnych Gmi-
ny Świerklaniec.

Aby skorzystać z usługi należy dokonać zgło-
szenia: telefonicznie pod numerem (32) 284 74 00 
- zgłoszenia są przyjmowane codziennie od po-
niedziałku do piątku w godzinach pracy urzę-
du; lub pocztą elektroniczną na adres kancela-
ria@ugswierklaniec.pl Zgłoszenie może być do-
konane przez osobę zainteresowaną, lub też za 
pośrednictwem jej opiekuna.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko 
klienta, rodzaj sprawy, adres realizacji usługi 
i numer telefonu do kontaktu.

(ak)

prace prZy budowie 
wodociąGu postępują

poMoże MoBiLny 
UrzęDnik
dla osób z niepełnosprawnościami, osłabionych chorobami, osób zależnych i starszych, które z powodów 
zdrowotnych mają ograniczone możliwości poruszania się i nie mogą dotrzeć do urzędu gminy Świerkla-
niec, wprowadzono nową usługę zwaną „mobilnym urzędnikiem”.

Wykonawca zadania - firma 
HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. - rozpo-
czął prace od wycinki drzew 
kolidujących z inwestycją. Ak-
tualnie wykonywana jest ka-
nalizacja deszczowa przy ul. 
Radosnej (zaczynając od ul. 
Szerokiej, w kierunku ul. Spa-
cerowej).

Zakres realizowanego zada-
nia obejmuje przede wszyst-
kim przebudowę ul. Radosnej 
i Szerokiej wraz z odwodnie-
niem dróg. Dalej obejmuje po-
wstanie kanalizacji deszczo-
wej, zbiornika retencyjno-roz-
sączającego, przebudowę i bu-
dowę sieci wodociągowej. Zo-
staną też przygotowane ener-
gooszczędne oświetlenie i kanał 
technologiczny. Przy ul. Rado-
snej zaprojektowany został jed-
nostronny chodnik, natomiast 
przy ul. Szerokiej jednostronny 
chodnik i ścieżka rowerowa. 
Przebudowana zostanie także 

ul. Gwiezdna w Tuliszowie na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Radosną do granicy skrzyżowa-
nia z ul. Świerkową i Dębową, 
w tym wykonana będzie jezd-
nia o nawierzchni z kostki bru-
kowej z obustronnymi ścieżka-
mi z kostki granitowej.

Koszt realizacji zadania wy-
niesie 6.871.808,42 złotych. In-
westycja uzyskała dofinanso-
wanie w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wy-
konanie robót planowane jest 
do 2 października 2022 r.

(ak)

W szkołach i przedszkolach Gminy Ożarowice zorganizowano zbiórkę makulatury i butelek pla-
stikowych.

Dużym sukcesem zakończyła się przeprowadzona w ożarowickich szkołach i przedszkolach zbiór-
ka makulatury i plastiku. Uczniowie i rodzice chętnie przyłączyli się do samorządowej akcji bio-
rąc udział w gminnym „Ekokonkursie” i oddając podczas zbiórki stosy papieru, starych gazet czy 
pociętych kartonów. Placówki zbierały także plastikowe butelki w kolorach białym, żółtym, zielo-
nym i niebieskim oraz przeźroczyste. Akcja miała na celu przede wszystkim ekologiczną eduka-
cję dzieci i młodzieży, a duże zainteresowanie nią gwarantuje, że będzie kontynuowana. Ogółem 
udało się zebrać i oddać do recyklingu 6,54 ton makulatury i 30 kg plastiku. Wszystkie placówki, 
które brały udział w zbiórce otrzymały w nagrodę dla swoich podopiecznych atrakcyjny sprzęt 
multimedialny wykorzystywany podczas codziennych zajęć edukacyjnych. 

(ak)

akcja: makulatura

prZebudowa ul. radosnej 
i sZerokiej w tulisZowie
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Podczas podsumowania kon-
kursu plastycznego „Jak wyglą-
dał woźnicki dinozaur?” halę 
sportową w Woźnikach wy-
pełnili najmłodsi sympatycy 
tych prehistorycznych gadów. 
Z uczestnikami zabawy spotkał 
się dinozaurowy ekspert, pale-
ontolog prof. Tomasz Sulej.

O tym, że przedszkolaki 
i uczniowie szkół podstawo-
wych - lubią dinozaury i o ich 
nieograniczonej wyobraźni 
świadczy zainteresowanie kon-
kursem. Na konkurs nadesła-
no ponad 100 prac z terenu ca-
łego powiatu lublinieckiego. 
Wybrać te najlepsze nie było, 
komisji konkursu - łatwo.

- Komisja konkursowa była 
zachwycona waszą pomysło-
wością oraz talentem plastycz-
nym. Najwięcej prac otrzyma-
liśmy od przedszkolaków, któ-
rzy udowodnili, że wyobraźnia 
nie ma granic – mówi Wojciech 
Zawadzki, Kierownik Referatu 
Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji UM w Woźnikach.

Konkurs wspólnie zorganizo-
wały: woźnicki Urząd Miejski 
oraz Szkoła Podstawowa im. 
J. Lompy w Woźnikach. Arty-
styczne zmagania, na które za-
proszono wszystkich uczestni-
ków wraz z opiekunami, podsu-
mowano 9 marca w hali sporto-
wej w Woźnikach.

- Dziecięca wyobraźnia jest 
niesamowita. Nasz woźnicki di-

nozaur mieni się wieloma bar-
wami – przyznaje Zastępca Bur-
mistrza Woźnik Beata Bacior.

 Z uczestnikami konkursu spo-
tkał się paleontolog prof. To-
masz Sulej, który prowadził ba-
dania wykopaliskowe w Woźni-
kach. Naukowiec opowiedział 
o swojej pracy i odkryciach 
w Woźnikach. Przypomnijmy, 
że to w miejscowości badacze 
znaleźli m.in. doskonale zacho-
wane szczątki cynodonta, przod-
ka ssaków. Po krótkiej prelek-
cji dzieci mogły zadać pytania 
i bliżej przyjrzeć się „kościom” 
prehistorycznych gadów.

Wszyscy chętni mogli rów-
nież zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z dwójką uroczych di-
nozaurów.

- Każdy uczestnik otrzymał 
dyplom. Autorów wyróżnio-
nych prac nagrodziliśmy te-
matycznymi nagrodami. Zwy-
cięzcy, dzięki uprzejmości „Ju-
raPark” Krasiejów, otrzymali 
rodzinne zaproszenia do tego 
największego parku dinozau-
rów w Europie. Do tematu dino-
zaurów będziemy jeszcze wra-
cać i z pewnością do podob-
nej zabawy zaprosimy dzieci 
w przyszłym roku – podsumo-
wuje Wojciech Zawadzki.
Wyniki konkursu
grupa I - przedszkola
I miejsce: Karol Kaczmarczyk 
(Przedszkole Miejskie nr 6 
w Lublińcu)

II miejsce: Natalia Chodysz 
(Przedszkole Miejskie nr 6 
w Lublińcu)
III miejsce: Zofia Baron (Przed-
szkole w Psarach)
Wyróżnienia: Aleksandra Po-
panda (Przedszkole Miejskie 
nr 6 w Lublińcu), Jakub Rzeźni-
czek (Przedszkole w Psarach), 
Klara Janicka (Oddział przed-
szkolny w Lubszy), Magdalena 
Jasińska (Przedszkole Miejskie 
nr 6 w Lublińcu), Hanna Grzy-
wocz (Przedszkole w Woźni-
kach), Stanisław Janicki (Od-
dział przedszkolny w Lubszy)
grupa II - klasy 1-3
I miejsce: Marcel Wilczek (SP 
w Woźnikach), Martyna Wylon 
(SP w Lubszy)
II miejsce: Paweł Wcisło (SP 
w Woźnikach)

III miejsce: Julia Bartocha (SP 
nr 3 w Lublińcu)
Wyróżnienia: Antonina Grzy-
wocz (SP w Woźnikach), Ka-
tarzyna Matyl (SP w Kamień-
skich Młynach), Maja Nicpoń 
(SP w Woźnikach), Marysia 
Nierada (SP w Ligocie Woź-
nickiej)
grupa III - klasy 4-8
I miejsce: Natalia Opiełka (SP 
w Woźnikach)
II miejsce: Malwina Kaczka, 
Wiktoria Skop (SP w Woźni-
kach)
III miejsce: Tomasz Hodor (SP 
w Woźnikach)
Wyróżnienia: Filip Harabas 
(SP w Lubszy), Natalia Grzy-
wocz (SP w Woźnikach), Wik-
tor Wilczek (SP w Woźni-
kach).

Postępy prac przy budowie nowej sali gimnastycznej w Gród-
kowie w Gminie Psary widoczne są gołym okiem. Wymurowa-
ne zostały już ściany budynku, a nad zapleczem socjalnym po-
jawił się dach. Dzięki pozyskanym dotacjom ta, warta blisko 2,8 
mln zł, inwestycja będzie w 100 proc. finansowana ze środków 
zewnętrznych.

W kwietniu zeszłego roku rozpoczęła się budowa nowej sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Po wykona-
niu kanalizacji, ułożeniu podkładu z chudego betonu pod posadz-
ki i wykonaniu izolacji ścian fundamentowych przyszedł czas na 
wymurowanie ścian oraz wykonanie słupów żelbetowych i wień-
ców. Zaplecze socjalne sali gimnastycznej posiada już nie tylko 
ściany, ale również dach. Prace prowadzone są także w środku 
szkoły, gdzie trwa remont nowej sali lekcyjnej.

Przypominamy, że przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę szko-
ły o nowy budynek, (którego powierzchnia użytkowa wyniesie 
579,97 m kw.) oraz przebudowę jej części. Przy szkole powstanie 
sala gimnastyczna o powierzchni 432,90 m kw., magazyn, wiatro-
łap, hol, szatnie dla uczniów, toalety oraz pokój socjalny dla na-
uczycieli. Inwestycja zakłada również wykonanie instalacji sani-
tarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną 
trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki 
gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy.

Zmiany zauważymy także w otoczeniu placówki, gdzie zosta-
ną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz 
z oświetleniem. Pozwolą na wygodne dojście do sali. W planach 
jest także budowa parkingu na potrzeby szkoły, przedszkola i sali 
gimnastycznej.

Koszt inwestycji to 2.798.250 zł. Kwota ta jest w całości finanso-
wana z pozyskanych dotacji: 1.700.000 zł i 407.750 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór I i II) oraz 690.500 zł z Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyj-
nego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm: PHU MONTER 
Grzegorz Wąsowicz z Częstochowy, ZRBI BUDO-MAX Sp. j. Piotr 
Marks z Częstochowy oraz RS GROUP Sławomir Rek z Mykanowa. 
Zgodnie z zawartą umową prace potrwają do czerwca 2022 r.

(ak)

1 lutego 2022 r. rozpoczął działalność Żłobek Gminny w Bo-
guchwałowicach. Jest to już drugi żłobek funkcjonujący na 
terenie Gminy. Przedsięwzięcia te cieszą się dużym zaintere-
sowaniem rodziców, którzy mają możliwość pozostawienia 
swoich pociech pod profesjonalną opieką. Dla wielu z nich 
stworzenie takich miejsc jest jedyną szansą powrotu na ry-
nek pracy.

W nowym żłobku w Boguchwałowicach przygotowano miej-
sca dla 12 dzieci w wieku 1-3 lat. Realizacja tego zadania pole-
gała na zaadaptowaniu i przebudowie parteru Szkoły Podsta-
wowej w Boguchwałowicach. Wyremontowano sale lekcyjne, 

które dostosowano na salę zabaw i sypialnię, wykonano nowe 
łazienki dla dzieci i personelu, od podstaw wykonano i wypo-
sażono kuchnię. Zakupiono meble, zabawki, wózki oraz inne 
wyposażenie niezbędne do pracy w żłobku. Łączny koszt in-
westycji wyniósł prawie 500.000 zł.

Inwestycja była współfinansowana z Resortowego Progra-
mu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
Maluch + 2021, w ramach którego Gmina otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 320.000 zł. Pozostała kwota została sfi-
nansowana z budżetu Gminy Mierzęcice.

(ak)

Ściany sali GimnastycZnej 
w Gródkowie pną się w Górę

woźnicki DinozaUr oczaMi Dzieci

nowy żłoBek w GMinie Mierzęcice
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