
W Gminie Ożarowice realizowany jest projekt pn. „Opracowanie 
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonali-
zacji usług społecznych”.

12 października 2022 r. w Warszawie Wójt Gminy Ożarowice Grze-
gorz Czapla podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach pro-
jektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i pla-
nów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. Tym samym Gmina znalazła się wśród zaledwie 20 samorzą-
dów w kraju, które otrzymały środki, aby realizować działania mające na celu rozwój społecznych 
usług środowiskowych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie, jakie będzie realizowane w ramach projektu, dotyczy m.in. rozwoju usług asystenckich, 
usług sąsiedzkich, opieki wytchnieniowej, zwiększenia dostępności usług transportowych, tworze-
nia mieszkań wspomaganych i treningowych. 

USŁUGI SPOŁECZNE 
W GMINIE OŻAROWICE

Przedstawiamy dwie kolejne 
inwestycje zrealizowane na te-
renie LGD „Brynica to nie gra-
nica”, które są przykładami 
„Dobrych praktyk”.

Piotr Farbowski, Stowarzy-
szenie Miłośników Kowalstwa 
im. Walentego Roździeńskiego; 
Skansen Kowalski; Adres: 42-
289 Woźniki, ul. Głazówka 10; 
tel. 502 371 432; www.skansen-
kowalski.pl

Inwestycję realizowano 
w terminie od 22 listopada 2019 
r. do 15 marca 2022 r. Kwota 
dofinansowania to 87.438,00 zł. 
Projekt polegał na stworzeniu 
skansenu kowalstwa w miej-
scowości Woźniki. Skansen 
kowalski wypełnił kulturo-
wą lukę tematyczną i popra-
wił jakość infrastruktury spo-
łecznej, i publicznej. Woźniki 

od dawna słynęły z dużej ilo-
ści kuźni. Odtworzenie kuźni 
wraz z wyposażeniem przyczy-
niło się do rozbudowy infra-
struktury w sferze dziedzic-
twa lokalnego.

Operacja polegała na rozbu-
dowaniu budynku gospodar-
czego, który został zamieniony 
na skansen kowalski. Dobudo-
wano wiatę na eksponaty „polo-

we” np. kuźnię polo-
wą z osprzętem, przy-
rządy do podkuwa-
nia koni, pług, brony, 
przedmioty codzien-
nego użytku w gospo-
darstwie wiejskim. 
W budynku zosta-
ły wyodrębnione 
dwa pomieszczenia. 
Pierwsze odwzorowu-
je kuźnię z pierwszej 

połowy XX wieku wyposażoną 
w podstawowe maszyny i na-
rzędzia kowalskie. Głównym 
obiektem jest murowane pale-
nisko kowalskie. W drugim po-
mieszczeniu znajdują się różne 
wyroby kute, książki i mate-
riały poświęcone kowalstwu, 
przedmioty życia codziennego 
wsi sprzed kilkudziesięciu lat. 
Pomieszczenie służy między 

DObRE PRAktykI innymi do prowadzenia warsz-
tatów rzemieślniczych związa-
nych z obróbką metali. 

Iwona Puczko; Centrum 
Opieki i Rehabilitacji „Mul-
ti Senior”; Adres: Orzech, ul. 
Ogrodowa 10; tel. 798 71 11 33; 
www.multisenior.pl

Inwestycję realizowano w ter-
minie od 23 sierpnia do 31 grud-
nia 2019 r. Kwota dofinansowa-
nia wyniosła 261.224,00 zł. Pro-
jekt polegał na utworzeniu dzien-

nego domu „Aktywnego Senio-
ra” wraz z usługami rehabilita-
cyjnymi. Operacja polegała na 
uruchomieniu dziennego domu 
opieki seniora oraz wyposażeniu 
go w odpowiednie urządzenia 
i wyposażenie. Wnioskodawca 
uruchomił nowe usługi z zakre-
su dziennej opieki, usługi tury-
styczne oraz usługi rehabilita-
cyjne i fizjoterapeutyczne. 

Wnioskodawca na własnej 
działce oraz nieruchomości, 
prowadzi dzienny dom opieki 
dla osób starszych (przedszko-
le dla seniora). Są tu urucho-
mione usługi rehabilitacyjne, 
fizjoterapeutyczne oraz usługi 
turystyczne. Budynek został 
przystosowany do świadczenia 
usług. Obiekt i jego otoczenie 
nie posiadają barier architek-
tonicznych. Budynek ma zain-
stalowaną windę dostosowaną 
do osób starszych  i niepełno-
sprawnych i jest wyposażony 
w tzw. system przyzywowy. Na 
terenie obiektu jest całodobowy 

monitoring, w każdym pomiesz-
czeniu zainstalowane są czujki 
dymu – specjalistyczny system 
wczesnego wykrywania pożaru. 
Ponadto w budynku jest inter-
net oraz tv satelitarna; zainsta-
lowana jest instalacja centralne-
go nagłośnienia w sufitach po-
mieszczeń, z których jest pusz-
czana muzyka. W ramach ope-
racji zakupiono: wyposażenie 
dziennego domu (meble ku-
chenne oraz wyposażenie kuch-
ni, meble do jadalni, meble wy-
poczynkowe); urządzenia reha-
bilitacyjno - fizjoterapeutyczne 
(wanny do masażu, sauna, apa-
raty do ultradźwięków, lasero-
terapii, magnetoterapii, stół re-
habilitacyjny, system do terapii 
kończyn, urządzenia do lecze-
nia bólu); zestaw komputerowy 
z oprogramowaniem przezna-
czony do przeprowadzania za-
jęć i ćwiczeń terapeutycznych; 
środek transportu przeznaczo-
ny do przewozu osób niepełno-
sprawnych.
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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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Budżet Gminy Psary przewiduje w 2023 roku osiągnięcie docho-
dów ogółem na poziomie ponad 70 mln zł, z czego dochody bieżące 
to ok. 61,5 mln zł, a dochody majątkowe 9 mln zł. Na wydatki mająt-
kowe, czyli gminne inwestycje zaplanowano 19,5 mln zł, co stanowi 
prawie 27 proc. wszystkich wydatków Gminy w tym roku. Jeśli do-
liczymy do tego 3,6 mln zł, które ZGK Sp. z o.o. wyda na budowę wo-
dociągów i kanalizacji, to łączne planowane wydatki na inwestycje 
sięgną ponad 23 mln zł. Wśród zadań są zarówno nowe, ważne dla 
mieszkańców przedsięwzięcia, jak również projekty, których reali-
zacja rozpoczęła się w zeszłym roku. Wiele środków przeznaczonych 
zostanie na inwestycje związane z budową wodociągów i kanaliza-
cji. W 2023 r. rozpocznie się realizacja kluczowego zadania w zakre-
sie kanalizacji sanitarnej, polegającego na połączeniu wybudowanej 
już sieci przy drodze wojewódzkiej w Psarach, Gródkowie i Strzyżo-
wicach z oczyszczalnią ścieków w Wojkowicach. Mowa tu o przed-
sięwzięciu przy ul. Irysów i Kolejowej w Psarach, gdzie powstanie 
sieć kanalizacji sanitarnej i zostanie przebudowany wodociąg. Do-
datkowo ZGK ma do zaprojektowania ważny odcinek kanalizacji 
w powiatowej ul. Leśnej w Gródkowie, który pozwoli w przyszłości 
na odbiór ścieków sanitarnych z zabudowań zlokalizowanych od 
szkoły w Gródkowie do hali „Panattoni”.

Oprócz 3,6 mln zł, które ZGK przeznacza na inwestycje w branży 
wod.-kan., w budżecie Psar jest zagwarantowane na ten cel ponad 
4,7 mln zł. Środki te pozwolą na kontynuację rozpoczętych w ze-
szłym roku zadań – budowę i przebudowę sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie, przebudowę sie-
ci wodociągowej w ul. Kościelnej w Dąbiu, Brzękowicach Górnych, 
Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym oraz budowę przyłączy wodocią-
gowych w ul. Szosowej w Strzyżowicach. Powstaną także projek-
ty sieci wodociągowej w ul. Szopena w Strzyżowicach, Sosnowej 
w Preczowie i Kochanowskiego w Górze Siewierskiej.

Wiele z planowanych inwestycji dotyczy budowy i remontów dróg. 
Podpisano także umowę na największe zadanie, którego realizacja 
rozpocznie się w tym roku, czyli budowę Centrum Przesiadkowego 
w Psarach. Psarski samorząd pozyskał na to zadanie 5 mln zł dotacji 
ze środków krajowych i będzie się jeszcze dodatkowo starał o wspar-
cie unijne. Przy ul. Brzeźnej w Preczowie pojawi się nowa nakład-
ka asfaltowa oraz zostanie wybudowana ul. Kalcytowa w Górze 
Siewierskiej. Wykonano także podbudowę z kruszywa pod przyszłą 
nawierzchnię asfaltową drogi przy ul. Ogrodowej w Górze Siewier-
skiej oraz jej odwodnienie. Powstaną także projekty techniczne bu-
dowy lub przebudowy ul.: Kasztanowej, Grabowej i Kolejowej oraz 
skomunikowania drugiej linii zabudowy względem Szkolnej w Psa-
rach, Spokojnej w Gródkowie, drogi na cmentarz w Preczowie i od-

wodnienia ul. Spacerowej w Sarnowie. Ponad 300 tys. zł przeznaczo-
no na oświetlenie uliczne, w tym budowę jego odcinków na ul. Dol-
nej w Dąbiu i drodze w Brzękowicach Dolnych oraz dokończenie roz-
poczętych w zeszłym roku 14 projektów technicznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, część środków przeznaczona zo-
stała na inwestycje w placówkach oświatowych. W tym roku za-
kończy się budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Strzyżowicach, obok parkingu przy Szkole Podstawowej 
w Gródkowie powstanie pumptrack i zostanie dokończona budo-
wa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbiu. Ok. 400 tys. zł 
pochłoną prace przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie, 
gdzie planowana jest odnowa elewacji i montaż klimatyzacji sali 
gimnastycznej w szkole oraz rozpoczęcie prac przy projekcie roz-
budowy przedszkola i montaż dodatkowych urządzeń na placu za-
baw przy tej placówce. Schody wejściowe do Szkoły Podstawowej 
w Psarach zostaną wyremontowane, a w strzyżowickim przedszko-
lu pojawi się klimatyzacja.

Kolejnym zadaniem jest zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej przy remizie i Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej, w ramach 
którego powstaną: nowa droga wyjazdowa dla OSP, chodnik łączą-
cy ul. Ogrodową z ul. Kościuszki i ul. Szopena, nowy parking oraz 
kompleks sportowo-rekreacyjny. W planach jest także rozbudo-
wa Ośrodka Kultury w Preczowie, możliwa dzięki 2 mln zł dotacji 
z programu Polski Ład. Ponadto kompleksowy remont przejdą po-
mieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie, dokoń-
czony zostanie projekt techniczny modernizacji stadionu sporto-
wego w Brzękowicach Dolnych oraz powstanie projekt technicz-
ny kapitalnego remontu szatni piłkarskiej „Iskry” Psary. Z inicja-
tywy Młodzieżowej Rady Gminy przy bibliotece w Psarach powsta-
nie ławka solarna z funkcją ładowania telefonów.

W tym roku planowana jest również rozbudowa Urzędu Gminy, 
polegająca na dobudowaniu na parterze biura obsługi klienta i kil-
ku pomieszczeń biurowych. Dzięki temu większość spraw intere-
sanci będą mogli załatwić w jednym miejscu, na parterze budynku. 
Rozwiązanie to pozwoli na sprawniejszą obsługę mieszkańca, który 
nie będzie musiał szukać konkretnego referatu w całym budynku. 
Co ważne, będzie to również miejsce bez barier architektonicznych, 
do którego łatwo się dostać bezpośrednio z parkingu.

W tegorocznym planie finansowym nie brakuje środków na zada-
nia, które służą ochronie środowiska. Mieszkańcy kolejny rok mogą 
otrzymać dotacje celowe z budżetu Psar na wymianę starego pieca 
oraz usunięcie i unieszkodliwienie azbestu. 300 tys. zł samorząd pla-
nuje wydać na zwiększenie samowystarczalności obiektów gmin-
nych, inwestując w odnawialne źródła energii.

W jednostce OSP Celiny powstała profesjonalna pralnia dla 
druhów z ochotniczych straży pożarnych działających w Gmi-
nie Ożarowice. Trafią tam ubrania specjalne, w których straża-
cy biorą udział w akcjach. 

-Pomieszczenie powstało, aby utrzymywać w czystości sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie strażaków ratowni-
ków OSP. Druhowie biorą udział w różnego rodzaju akcjach. Są 
na miejscach wypadków i kolizji, gaszą pożary, są wzywani do 
utylizowania różnych substancji. Na ich ubraniach po akcjach 
znajdują się różnego rodzaju związki chemiczne, oleje, płyny, 
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego tak ważne 
jest ich dokładne oczyszczanie – powiedział Łukasz Kocyga, Ko-
mendant Gminny ZOSP RP.

6 marca 2023 r. w zabytkowych 
wnętrzach „Pałacu Kawalera” 
w Świerklańcu Wójt Gminy 
Świerklaniec Marek Cyl doko-
nał uroczystego wręczenia na-
gród zawodnikom, trenerom i 
działaczom sportowym, którzy 
w 2022 r. uzyskali największe 
osiągnięcia.

Nagrody Wójta Gminy Świer-
klaniec za wybitne osiągnięcia 
sportowe otrzymali: Julia Ba-
naś (mieszkanka Nakła Śląskie-
go, zawodniczka TKS „Karate” 
Tarnowskie Góry, zdobywczy-
ni III miejsca na Mistrzostwach 
Europy Młodzieżowców, Junio-
rów i Kadetów w konkurencji 
Team Mix Kata); Klaudia Szolc 
– (mieszkanka Świerklańca, ka-
jakarka, zawodniczka AZS AWF 
Poznań, zdobywczyni I miejsca 
na Mistrzostwach Polski Senio-
rów w kategorii C-2 500 m); Pa-
trycja Szewczyk – (mieszkanka 
Świerklańca, kajakarka, zawod-
niczka KS AZS AWF Katowice, 
zdobywczyni II miejsca na Mi-
strzostwach Polski w Zjeździe 

Kajakowym); Jakub Karpiński – 
(mieszkaniec Świerklańca, upra-
wiana dyscyplina sportowa pły-
wanie, zawodnik UKS G8 Biela-
ny Warszawa, II miejsce w wy-
ścigu sztafetowym na Głównych 
Mistrzostwach Polski Seniorów 
i Młodzieżowców); Natalia Ho-
rzela – (mieszkanka Nakła Ślą-
skiego, zawodniczka UKS „Judo 
Ahinsa”, zdobywczyni II miejsca 
na  Mistrzostwach Polski Junio-
rów i Juniorek w Judo); Łukasz 
Szołtysik – (mieszkaniec Orze-
cha, zawodnik UKS „Judo Ahin-
sa”, zdobywca III miejsca na Mi-
strzostwach Polski Juniorek i Ju-
niorów w Judo); Małgorzata Woś 
– (mieszkanka Nakła Śląskiego, 
zawodniczka UKS „Judo Ahin-
sa”, zdobywczyni I miejsca na 
Otwartych Mistrzostwach Pol-
ski Ju-Jitsu); Szymon Gutkow-
ski – (mieszkaniec Świerklańca, 
zawodnik UKS „Judo Ahinsa”, 
zdobywca  III miejsca na Otwar-
tych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych w  Ju-Jitsu); 
Janina Francik – (mieszkanka 

Orzecha, zawodniczka KS AZS 
AWF Katowice, zdobywczyni III 
miejsca na Mistrzostwach Polski 
w Maratonie Kajakowym); Mar-
tyna Nolewajka – (mieszkan-
ka Orzecha, zawodniczka GKS 
„Czarni” Bytom, zdobywczyni 
II miejsca na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w Judo); 
Dominika Hewig – (mieszkanka 
Nowego Chechła, zawodniczka 
UKS „Olimpijczyk” Nowe Che-
chło, zdobywczyni III miejsca na 
Mistrzostwach Polski Młodzików 
K1 na 1000 m); Natalia Szołtysik 
– (mieszkanka Świerklańca, za-
wodniczka UKS „Olimpijczyk” 
Nowe Chechło, zdobywczyni II 
miejsca na Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski K1 10 000 
m); Natalia Gruca – (mieszkanka 
Nowego Chechła, zawodniczka 
UKS „Olimpijczyk” Nowe Che-
chło, zdobywczyni II miejsca na  
Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków K2 2000 m); Kinga Widłok 
– (mieszkanka Nowego Chechła, 
zawodniczka UKS „Olimpijczyk” 
Nowe Chechło, zdobywczyni II 

miejsca na  Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski Młodzików 
K2 5000 m); Magdalena Przybyła 
– (mieszkanka Nowego Chechła, 
zawodniczka UKS „Olimpijczyk” 
Nowe Chechło, zdobywczyni II 
miejsca na Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików K4 2000 m); Mi-
chał Tomaszowski – (mieszka-
niec Nowego Chechła, uprawia-
na dyscyplina sportowa pływa-
nie, zawodnik UKS „Wodnik” 
Siemianowice Śląskie, zdobyw-
ca II miejsca na Mistrzostwach 
Polski w Pływaniu Długodystan-
sowym); Jakub Kuzia – (miesz-
kaniec Orzecha, zawodnik Ślą-
skiego Stowarzyszenia Surfin-
gu, zdobywca II miejsca na Mi-
strzostwach Polski w Surfingu); 
Piotr Andrzejczak – mieszkaniec 
Nowego Chechła, uprawiana 
dyscyplina łucznictwo, zawod-
nik Miejsko-Ludowego Klubu 
Sportowego „Czarna Strzała” 
Bytom, zdobywca I miejsce na 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Łucznictwie); Antoni Wieczo-
rek – (mieszkaniec Nowego Che-

chła, uprawiana dyscyplina tenis 
ziemny, zawodnik KS „Górnik” 
Bytom, zdobywca III miejsce 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w grze podwójnej); 
Natalia Piekarczyk- (mieszkan-
ka Świerklańca, zawodniczka 
„Ikizama Judo Club” Radzion-
ków, zdobywczyni I miejsca na 
Mistrzostwach Ziemi  Tarno-
górskiej – Puchar Wójta Gminy 
Świerklaniec); Paweł Piekarczyk 
– (mieszkaniec Świerklańca, za-
wodnik „Ikizama Judo Club” Ra-
dzionków, zdobywca I miejsca 
na Mistrzostwach Ziemi Tarno-
górskiej – Puchar Wójta Gminy 
Świerklaniec); Jagoda Lubos – 
(mieszkanka Nakła Śląskiego, 
zawodniczka TKS „Karate” Tar-
nowskie Góry, medalistka Mi-
strzostw Polski PZK i Polskiej 
Federacji Karate) oraz Drużyna 
Orlik E1 LKS „Sokół” Orzech – 
zdobywcy tytułu mistrzowskie-
go II Ligi Okręgowej – Grupa Or-
lik E1 Grupa 2.

Za wieloletnie promowanie 
sportu w Gminie Świerklaniec 

nagrodzony został Adam Hnyda. 
Wójt podkreślił, że dzięki swo-
jej determinacji i zaangażowa-
niu pomimo wieku (Pan Adam 
skończył już 80 lat) w dalszym 
ciągu z sukcesami uprawia sport 
i jest wspaniałym przykładem 
dla młodych sportowców.

Za każdym sukcesem spor-
towca stoi sztab ludzi. Gdyby 
nie trenerzy i działacze sporto-
wi nie byłoby osiągnięć. Dlate-
go Wójt Gminy Świerklaniec 
Marek Cyl nagrodził również 
prezesów i trenerów. Wyróż-
nienia otrzymali: Iwona Kuzia 
– Prezes Śląskiego Stowarzy-
szenia Surfingu; Andrzej Sło-
ta – Prezes UKS „Olimpijczyk” 
Nowe Chechło; Klaudiusz Ko-
kot - Trener UKS „Olimpijczyk” 
Nowe Chechło; Tadeusz Wój-
cik – Prezes/Trener UKS „Judo 
Ahinsa”; Marcin Hilla - Pre-
zes LKS „Sokół” Orzech; Piotr 
Wrodarczyk - Trener LKS „So-
kół” Orzech; Bogdan Lubos - 
Prezes TKS „Karate” Tarnow-
skie Góry.

W tegorocznym budżecie zabezpieczono ponad 1 mln zł na działa-
nia służące bezpieczeństwu publicznemu i ochronie przeciwpoża-
rowej. W planach jest zakup samochodu pożarniczego dla OSP Go-
ląsza Brzękowice, który zostanie sfinansowany w połowie ze środ-
ków gminy, a połowie z budżetu państwa. Mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich w Malinowicach, Dąbiu i Brzękowicach postanowili prze-
znaczyć 100 tys. zł z funduszu sołeckiego na lekki wóz dla OSP Dą-
bie, a psarski samorząd podejmuje działania, by zdobyć pozostałe 
środki, które pozwolą na jego zakup.

PRAlNIA DlA DRUhóW

GmINa PSaRy StawIa Na INweStycje
Podczas grudniowej sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie uchwalili projekt budżetu Psar na 2023 rok. 

„GaLa Sportu” w Gminie ŚwierkLaniec
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Gmina Bobrowniki inwestuje w infrastruktu-
rę drogową, kanalizację, wodociągi oraz obiek-
ty sportowe i oświatowe.

Ponad 12 mln zł będzie kosztował remont ul. 
Słowackiego w Bobrownikach. Inwestycja dofi-
nansowana jest kwotą 6,3 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. W poniedziałek, 6 lu-
tego na terenie Gminy Bobrowniki odbyła się 
konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruk-
tury Andrzeja Adamczyka oraz Sekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała We-
bera, podczas której poinformowano, że w tym 
roku do gmin, powiatów i miast, w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, popłynie łącz-
nie 3 mld zł, a Gmina Bobrowniki otrzyma dofi-
nansowanie na remont ul. Słowackiego. W kon-
ferencji brała udział Wójt Gminy Bobrowniki 
Małgorzata Bednarek, która zaznaczyła, że to 
właśnie drogi lokalne są fundamentem całej 
infrastruktury. 

-We wnioskach o dofinansowanie dobieramy 
takie zadania inwestycyjne, które są odpowie-
dzią na potrzeby naszych mieszkańców – mówi-
ła Wójt Bednarek.

-Chcemy, żeby drogi łączyły, tworzyły nowe per-
spektywy – dobre perspektywy społeczne – powie-
dział Premier Mateusz Morawiecki. - Wyklucze-
nie komunikacyjne jest czymś złym. Czymś, co 
zabiera perspektywy normalnego rozwoju.

-Bardzo się cieszę, że ta inwestycja nabiera tem-
pa. To jedna z ważniejszych dróg gminnych. Sta-
nowi łącznik pomiędzy Piekarami Śląskimi, a po-
zostałymi sołectwami, z pominięciem koniecz-
ności przejazdu przez centrum Bobrownik - pod-
kreśla Remigiusz Rygoł, Radny Gminy Bobrow-
niki, który zabiegał o realizację zadania.

To nie jedyna inwestycja realizowana w ra-
mach funduszu. Od jesieni budowana jest ul. 
Drozdów w Bobrownikach. Powstaje tu ponad 
półkilometrowy odcinek drogi asfaltowej z cią-
giem rowerowo-pieszym. Wartość tego zadania 
to 2,6 mln zł, dofinansowanie - 1,2 mln zł. W ra-

mach inwestycji powstał również wodociąg i zbu-
dowana będzie kanalizacja deszczowa. 

Samorząd Gminy Bobrowniki otrzymał też pro-
mesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
na budowę dwóch ulic w Myszkowicach i kolej-
nych dwóch w Rogoźniku. Z początkiem lutego 
ruszyła procedura przetargowa na realizację 
zadania w Myszkowicach. Inwestycja obejmu-
je budowę dróg wraz z chodnikami, (tam gdzie 
jest to możliwe). Zadanie dotyczy także wykona-
nia kanalizacji deszczowej, w tym rowu odwad-
niającego oraz zbiornika retencyjnego. Powsta-
nie 1300 metrów bieżących drogi o nawierzchni 
z kostki brukowej oraz asfaltu. Przetarg na re-
alizację budowy ulic w Rogoźniku ogłoszony zo-
stanie z końcem marca. W ramach funduszu Po-
wiat Będziński realizował będzie remont ul. 27 
Stycznia w Dobieszowicach. Otrzymał promesę 
w wysokości 7,6 mln zł. Wkład własny wynosi 
400 tys. zł, a łączna wartość projektu to 8 mln zł. 
Zakres robót obejmie m.in. przebudowę jezdni, 
budowę chodnika czy budowę zatok autobuso-
wych. Z myślą o osobach niewidomych i słabo-
widzących na przejściach dla pieszych zostanie 
zastosowana nawierzchnia dotykowa o zróżni-
cowanej fakturze. 

-Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie bar-
dzo korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu mieszkańców Powiatu, które jest dla 
mnie wartością nadrzędną. Wiem też, że moder-
nizacja tej drogi jest bardzo wyczekiwana przez 

lokalną społeczność. Jestem szczęśliwy, że uda-
je nam się ulepszać coraz więcej powiatowych 
dróg, a inwestycje na terenie Powiatu Będziń-
skiego są realizowane w zadowalającym tempie 
i znacząco wpływają na poziom bezpieczeństwa 
oraz podniesienia standardu życia mieszkańców, 
których potrzeby są najważniejsze – powiedział 
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że w bu-
dżecie Gminy Bobrowniki na rok bieżący 
przewidziano 450 tys. zł dotacji dla Powiatu 
Będzińskiego na realizację zadań inwesty-
cyjnych na drogach powiatowych. 250 tys. 
zł przeznaczone będzie na remont kolejnego 
odcinka ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrowni-
kach, a 200 tys. zł dofinansuje remonty cząst-
kowe chodników przy drogach powiatowych 
na terenie Gminy. 

W ub.r. ruszyło zadanie pod nazwą „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu 
w Gminie Bobrowniki”. Dzięki tej inwestycji po-
wstała sieć kanalizacji sanitarnej w Bobrowni-
kach przy ul. Słowackiego. Ponadto wybudowa-
no sieć wodociągową i kanalizacyjną w zlewni 
ul. Sowiej, Kawek i Sikorek w tej samej miejsco-
wości. W ramach przedsięwzięcia w tym roku 
powstanie przepompownia ścieków przy ul. Mic-
kiewicza w Dobieszowicach oraz przepompow-
nia przy ul. Słowików w Bobrownikach. Z po-
czątkiem tego roku ruszyła budowa kanaliza-

cji sanitarnej w  zlewni ul. Leśnej w Wymysło-
wie. Gminę jeszcze czeka wykonanie zlewni ul. 
Kościuszki w Siemoni i Wolności w Twardowi-
cach. Wartość projektu to 10 mln zł - dofinanso-
wanie w kwocie 9,5 mln zł.

Kolejną inwestycją w ramach Polskiego Ładu 
jest budowa sali gimnastycznej przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Dobieszowicach. 
Tutaj prace nie spowalniają. Budynek starej 
sali gimnastycznej w grudniu został wyburzo-
ny. Na jego miejscu powstaje nowoczesny seg-
ment, w którym znajdzie się sala gimnastycz-
na z zapleczem szatniowym i sceną oraz małą 
salą ćwiczeń z pomieszczeniem pomocniczym. 
Obiekt będzie dwukondygnacyjny. Poza pod-
stawowymi pomieszczeniami znajdą się tam 
jeszcze sale do zajęć dydaktycznych, świetlica 
lub biblioteka. 

W grudniu wyłoniono wykonawcę zadania 
„Budowa budynku zapleczy sanitarno-higie-
nicznych z trybunami sportowymi KS Cyklon 
w Rogoźniku. W ramach inwestycji przewidu-
je się rozbiórkę portierni oraz istniejących try-
bun sportowych. Następnie powstanie nowy bu-
dynek zaplecza sanitarno-higienicznego z try-
bunami sportowymi dla 317 widzów. Zadanie 
dofinansowanie w kwocie blisko 1,3 mln zł po-
chodzi z programu „Sportowa Polska. Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 
edycja 2021”. 

Z kolei do września ukończona zostanie bu-
dowa przedszkola w Bobrownikach. Nowy 8-o-
ddziałowy obiekt podniesie jakość edukacji 
przedszkolnej w Gminie. Przedszkole zostanie 
w 100 proc. dopasowane do potrzeb dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami. Jak zapewnia Wójt Gminy 
Bobrowniki Małgorzata Bednarek, nowe przed-
szkole spełniać będzie wszystkie kryteria współ-
czesnych standardów. Po zakończeniu budowy 
przeprowadzona zostanie rekultywacja terenu 
wokół inwestycji. Wartość zadania to 23,5 mln 
zł, jest dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 mln zł.

30 stycznia w Centrum Usług Społecznych 
w Strzyżowicach odbyło się Noworoczne Spo-
tkanie Samorządowe, podczas którego Wójt 
Tomasz Sadłoń podsumował działalność 
psarskiego samorządu w 2022 roku.

Uroczystość była również okazją do wrę-
czenia podziękowań i Kryształów Kultury 
oraz złotej odznaki „Za Zasługi dla Sportu”, 
którą Minister Sportu i Turystyki przyznał 
Wójtowi. Spotkanie zainaugurował występ 
wokalny Pauliny Knapik, po którym na 
scenie pojawili się tancerze Emilia Łuka-
szewicz i Kacper Siudyka. Następnie głos 
zabrał Wójt Tomasz Sadłoń, który przywi-
tał zgromadzonych i zaprezentował najważ-
niejsze osiągnięcia psarskiego samorządu 
w ub.r. Prezentacja zawierała informację 
o sytuacji finansowej Gminy, najważniej-
sze wskaźniki rozwojowe oraz zrealizowa-
ne w zeszłym roku inwestycje, na realizację 
których wydano rekordowe 24,1 mln zł.

Rok 2023 to rok wyjątkowy – Gmina Psa-
ry obchodzi swoje 50-lecie. Dlatego też, pod-
czas spotkania Wójt zainaugurował obcho-
dy jubileuszu, opowiedział o planowanych 
wydarzeniach oraz zaprezentował jubile-
uszowe logo. Kolejnym punktem spotka-
nia był występ wokalny Justyny Dyby-Kę-
dzior, po którym Wójt Tomasz Sadłoń oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty 

Kubica wręczyli podziękowania 
za wyjątkową pomoc udzieloną 
gminnemu samorządowi w mi-
nionym roku. Otrzymali je: Prze-
wodniczący Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii Kazimierz 
Karolczak, (m.in. za utworzenie 
metropolitalnych linii autobuso-
wych, które umożliwiają miesz-
kańcom bezpośredni dojazd do 
Katowic, Sosnowca i Dąbrowy 
Górniczej); Dariusz Leśniewski, 
(który od wielu lat organizuje wyścigi szo-
sowe i maratony MTB na terenie Gminy) 
oraz firma „Panattoni”, (za wkład w rozwój 
Gminy poprzez budowę centrum logistycz-
nego w Gródkowie).

Tradycją spotkania noworocznego jest 
także wręczenie Kryształów Kultury – na-
gród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury. Tegorocz-
nymi laureatami zostali: Krystyna Klusz-
czyk, Przewodnicząca Koła Terenowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Emerytów w Górze Siewierskiej; Tadeusz 
Kmiecik, pomysłodawca oraz założyciel 
i prezes Klubu Seniora „Wspólnota” oraz 
zespół śpiewaczy „Nasz Gródków”, który 
w trakcie 16 lat swojej działalności z sukce-

sami występował na licznych festiwalach 
i przeglądach muzycznych.

Podczas uroczystości Wójt Tomasz Sadłoń 
otrzymał złotą odznakę „Za Zasługi dla Spor-
tu”, którą wręczył mu, w imieniu Ministra 
Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka, Po-
seł na Sejm RP Waldemar Andzel.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: 
Posłowie na Sejm RP Waldemar Andzel, Ro-
bert Warwas i Mateusz Bochenek, w imie-
niu Posła Rafała Adamczyka Joanna Ko-
bryń, w imieniu Senator RP Beaty Małec-
kiej-Libery Anna Górecka oraz Wicestaro-
sta Będziński Dariusz Waluszczyk, który po-
gratulował rozwoju Gminy. Na zakończe-
nie Wójt podziękował wszystkim za udaną 
współpracę na rzecz rozwoju Gminy i złożył 
zebranym noworoczne życzenia.

noworoczne Spotkanie SamorząDowe

co naS czeka w 2023 roku w Gminie BoBrowniki
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Przypominamy, iż istnieje 
możliwość certyfikowania swo-
ich produktów znakiem MAR-
KA LOKALNA.  Możliwość 
posługiwania się „Znakiem” 
przyznajemy osobom z tere-
nu działania Lokalnej Gru-
py Działania „Brynica to nie 
granica” tj. z gmin: Bobrow-
niki, Mierzęcice, Ożarowice, 
Psary, Siewierz, Świerklaniec, 
Woźniki, które oferują usługi 
oraz wytwarzają produkty wy-
sokiej jakości, nierozerwalnie 
związane ze swoim miejscem 
pochodzenia.

Przyznawany „Znak” jest gwa-
rantem lokalności i wysokiej ja-
kości produktów i usług. Dlate-
go też nadajemy go na okres 2 
lat z możliwością przedłużenia 
o kolejne 2 lata. Szczegóły certy-

fikowania znajdują się na stronie 
www.lgdbrynica.pl w zakładce 
MARKA LOKALNA.
Co zyskujesz?

darmową reklamę na FB Mar-•	
ka Lokalna, FB LGD „Bryni-
ca to nie granica” oraz stronie 
www.lgdbrynica.pl;
możliwość darmowego udzia-•	
łu w różnego rodzaju wydarze-
niach, m.in. Krajowej Wysta-
wie Rolniczej w Częstochowie, 
Turystycznych Targach Tu-
rystyki Weekendowej w Cho-
rzowie, dniach gmin, jarmar-
kach świątecznych oraz wie-
lu innych;
miejsce w folderze produktów •	
i usług lokalnych wydawanym 
przez nasze stowarzyszenie.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA 
WNIOSKÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ożarowicach zmienił swo-
ją siedzibę. 

Obecny adres to: OPS w Oża-
rowicach; ul. Zwycięstwa 21; 42-
624 Tąpkowice; tel. (32) 2840151, 
fax (32) 2840256; e-mail: ops@
ops.ozarowice.pl; www.ozaro-
wice.naszops.pl

Prezentujemy listę najważniejszych inwe-
stycji i remontów przeprowadzonych w roku 
2022 w Gminie Mierzęcice. 1 lutego 2022 r. 
rozpoczął działalność Żłobek Gminny w Bo-
guchwałowicach. Jest to już drugi żłobek 
funkcjonujący na terenie Gminy. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł prawie 500.000 zł. 
Inwestycja była współfinansowana z Resor-
towego Programu rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 
2021, w ramach którego Gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 320.000 zł. Po-
została kwota została sfinansowana z bu-
dżetu Gminy. Podczas wakacji rozpoczę-
to prace budowlane na I piętrze w budyn-
ku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej 
w Boguchwałowicach, których celem było 
dostosowanie obiektu na potrzeby Przed-
szkola Publicznego. W ramach zadania wy-
konano remont 2 sal dla dzieci, sekretaria-
tu, klatki schodowej, toalet dla dzieci i per-
sonelu, szatni, pomieszczeń socjalnych dla 
pracowników przedszkola oraz odnowiono 
schody wejściowe do budynku. Wydzielo-
na została również część gastronomiczna. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 300.000 zł. Po-
nadto na budynku Przedszkola Publicznego 
w Boguchwałowicach zostało wymienione 
pokrycie dachowe oraz zamontowana insta-
lacja fotowoltaiczna o mocy 15 kW. Wartość 
tych inwestycji to ponad 190.000 zł, w całości 
sfinansowano je ze środków Górnośląsko – 
Zagłębiowskiej Metropolii.

W grudniu 2021 r. zakończony został I etap 
budowy kanalizacji w części sołectw Mie-
rzęcice II i Przeczyce współfinansowany 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Natomiast w 2022 r. dla za-
interesowanych mieszkańców Gmina wy-
konała podłączenia budynków do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Budo-
wa przyłączy kanalizacyjnych została w 50 
proc. sfinansowana z budżetu Gminy w ra-
mach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW 
w Katowicach. Całkowita wartość zadania 
to 673.707,90 zł. Obecnie Gmina Mierzęcice 
jest w trakcie podpisywania umów z wy-
konawcami na II etap budowy kanalizacji 
sanitarnej w sołectwie Mierzęcice II oraz 
w Sadowiu. W trakcie realizacji jest także 
zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktu-
ry wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmi-

ny Mierzęcice”. Jest to inwestycja wyko-
nywana w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”, a jej zakres obejmuje: modernizację 
istniejącej sieci wodociągowej w miejsco-
wości Przeczyce w ul. 21-go Stycznia, w No-
wej Wsi w ul. Zawadzkiego, oraz w Toporo-
wicach i Mierzęcicach. W ramach zadania 
zostanie również wykonana modernizacja 
zasilania i sterowania obiektów gospodar-
ki wodnej na ujęciu w Przeczycach oraz 
renowacja studni rozprężnych zamonto-
wanych na sieci kanalizacji ciśnieniowej 
w Gminie Mierzęcice. Prace rozpoczęły się 
w 2022r. i wykonano już modernizację za-
silania i sterowania obiektów gospodarki 
wodnej na ujęciu w Przeczycach oraz reno-
wację studni rozprężnych. Planowany ter-
min zakończenia wszystkich prac to listo-
pad 2023 r. Koszt inwestycji sięga blisko 6 
mln zł. Inwestycja ta jest współfinansowa-
na z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych.

W 2022 r Gmina Mierzęcice zmodernizo-
wała trzy drogi powiatowe,  które przejęła 
na czas remontu od Powiatu Będzińskiego, 
tj.: ul. Jana Pawła II w Boguchwałowicach, 
ul. Mostową oraz ul. Dąbrowską w Toporo-
wicach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
ponad 2,5 mln zł. 

Inwestycje niewątpliwie poprawiły kom-
fort i jakość życia mieszkańców Gminy Mie-
rzęcice oraz wpłynęły na ich bezpieczeń-
stwo, a także estetykę Gminy.

Wielu radosnych chwil,
Spokoju ducha oraz ciepła rodzinnego

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Życzą:

Wójt Gminy Ożarowice    Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Czapla     Marian Czernikarz

W 2022 r. na inwestycje w Gminie Mierzęcice  wydano  ponad 6,5 mln zł, na które pozyskano ponad 3,5 mln zł środków zewnętrznych.

najważniejSze inweStycje zreaLizowane w 2022 r.

coraz czĘŚciej konSumenci 
poSzukują marek LokaLnycH

w nowej SieDziBie

W marcu ruszy największa 
tegoroczna inwestycja – budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kamienicy w Gminie Woźni-
ki. 10 lutego w Urzędzie Miej-
skim w Woźnikach podpisano 
umowę na realizację zadania.

Stosowne dokumenty na budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kamienicy wraz z  nadzorem 
inwestorskim w Woźnikach pod-
pisał Michał Aloszko, Burmistrz 
Woźnik. Wykonawcą robót bę-
dzie spółka „Budexim”. 

– Rozpoczynamy bardzo duże 
i ważne zadanie. To konse-
kwentna realizacja wizji roz-
woju Gminy nastawionej na 
poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców – mówi Michał 
Aloszko, Burmistrz Woźnik. 

Zadanie polega na budowie 
kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej i tłocznej o długości ok. 5 
km. W ramach inwestycji pla-
nowana jest budowa przyłączy 
i urządzeń wraz z osprzętem, ta-
kich jak m.in. tłocznie ścieków 

sanitarnych, prze-
pompownie ście-
ków, przydomo-
we przepompow-
nie ścieków sani-
tarnych, studnie 
rewizyjne, stud-
nie z  odpowietrze-
niem, studnie ka-

nałowe, studnie rozprężne oraz 
innej wymaganej infrastruktu-
ry, a także odtworzenie infra-
struktury istniejącej. Łączny 
koszt inwestycji to ponad 14 
mln zł, z czego niemal 10 mln 
zł to środki pozyskane w ra-
mach drugiej edycji Rządowe-
go Funduszu Polski Ład. Pra-
ce mają rozpocząć się w mar-
cu. Zadanie powinno zakoń-
czyć się z początkiem drugiej 
połowy 2024 r. 

- Budowa kanalizacji to inwe-
stycja, której oczekują miesz-
kańcy. Z realizacją takiego 
przedsięwzięcia związane będą 
utrudnienia, których teraz nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć. 
Proszę mieszkańców Gminy 
o wyrozumiałość – mówi Bur-
mistrz Woźnik.

Na zdjęciu: Umowę podpisali 
(od lewej): Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego Waldemar Sy-
kosz, Burmistrz Woźnik Michał 
Aloszko, Prezes spółki „Bude-
xim” Czesław Lajdamik.

POWStANIE kANAlIZACjA SANItARNA
7 lutego 2023 roku, Gmina 

Siewierz podpisała umowę 
na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla zadania: 
„Zbilansowana energetyka roz-
proszona podregionów górni-
czych – Budowa ogniw fotowol-
taicznych na budynkach uży-
teczności publicznej w Gminie 
Siewierz”.

Wybrano ofertę firmy AMM 
Investments Sp. z o.o. z War-
szawy, która podejmie się za-
projektowania ośmiu instala-
cji fotowoltaicznych dla budyn-
ków użyteczności publicznej 
o największym zapotrzebowa-
niu na energię elektryczną. Po 
uzgodnieniach oraz podpisaniu 
umowy miała miejsce wizja lo-
kalna na przedmiotowych bu-
dynkach, podczas której przed-
stawiciel firmy projektowej za-
proponował możliwe rozwiąza-
nia, co do sposobu montażu in-
stalacji. Obecnie trwa faza pro-
jektowania. Inwestycja pozwoli 
na zaoszczędzenie przez Gminę 
Siewierz funduszy na utrzyma-
nie najbardziej energochłon-
nych budynków użyteczności 
publicznej.

Projekt obejmie następujące 
budynki: Urząd Miasta i Gmi-

ny Siewierz, SP nr 1 im. Księ-
stwa Siewierskiego - budynki 
szkoły i hali sportowej, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Woj-
kowicach Kościelnych, SP nr 
2 w Siewierzu - budynek szko-
ły, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Żelisławicach, SP w Bru-
dzowicach oraz SP w Brudzowi-
cach – oddział Dziewki.

Projekty powinny być goto-
we do 21 marca br. Koszt opra-
cowania dokumentacji zgod-
nie z zawartą umową wyniesie 
28.400,00 zł.

INWEStyCjE W OZE
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