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Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

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

PRZYKŁADY DOBRYCH
PRAKTYK NA OBSZARZE LGD
„BRYNICA TO NIE GRANICA”
-Za nami kilka lat wspólnej
i owocnej współpracy na rzecz
rozwoju całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica
to nie granica” - tłumaczy Janusz Majczak, Przewodniczący Zarządu LGD „Brynica to
nie granica”. -Przedstawiamy
dobre praktyki realizowane
przez naszych Beneficjentów.
Poprzez projekty zrealizowane
z funduszy unijnych nie tylko
osiągane są cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, ale
przede wszystkim przyczynia
się to, do podniesienia jakości
życia społeczności lokalnej.
W kolejnych artykułach
przedstawiane będą przykłady wykorzystania środków
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, realizowanych za pośrednictwem LGD „Brynica to
nie granica”. Dobre praktyki
będą służyć promowaniu wiedzy i doświadczenia wynikającego ze zrealizowanych projektów wśród potencjalnych beneficjentów, jak również będą stanowić inspirację dla mieszkańców obszarów wiejskich.
-Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim Beneficjentom, którzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, podjęli wysiłek przy
realizacji projektów, dzięki którym nasz obszar zmienia się na
lepsze. Jesteśmy przekonani, że
zaprezentowane dobre praktyki
będą zachętą dla tych osób, które nie miały jeszcze okazji skorzystać ze wsparcia finansowego za naszym pośrednictwem.
Zapraszamy do zapoznania się
z projektami, dzięki którym

obszar LGD staje
się bardziej przyjaznym miejscem
do zamieszkania dodaje Janusz Majczak.
Jako pierwszego Beneficjenta,
przedstawiamy
panią Magdalenę Ferdyn, która
stworzyła Stajnię
„Ferdyn”, (mieści
się przy ul. 3-go
Maja 43a, w Świerklańcu, tel. 795 677
899; www.facebook.com/stajniaferdyn/). Projekt został zrealizowany
w terminie od 22
stycznia do 31 lipca 2018 r. Przyznana kwota pomocy
wyniosła 100 tys.
zł. Magdalena Ferdyn zorganizowała profesjonalny ośrodek
jazdy konnej, nakierowany na
pracę z dziećmi i młodzieżą oraz
osobami niepełnosprawnymi
(hipoterapia). Pomysł pozwolił
na poszerzenie propozycji spędzania wolnego czasu. Z ośrodka mogą też korzystać dorośli,
czy sportowcy (amatorzy i profesjonaliści).
W ramach projektu uporządkowano teren na istniejącym
maneżu do nauki jazdy konnej, przygotowano też nowe
podłoże. Zastosowano tu nowatorską mieszankę stworzoną
z myślą o zdrowiu koni i wygodzie jeźdźców. Mieszanka składa się z certyfikowanych piasków kwarcowych i ilastych
oraz z komponentów takich

jak: włókna juty, kokosa, poliestru i elany.
Kolejnym Beneficjentem jest
pan Romuald Hanulok (ul.
Główna 21 w Babienicy, poczta
Lubsza; tel. 504 668 562), który
otworzył cukiernię, zaoferował
nowe usługi na rynku i podjął
współpracę z partnerami bizne-

sowymi. Projekt powstał w terminie od 18 września 2017 r. do
16 lipca 2018 r. Przyznana kwota pomocy to 100 tys. zł. Pan Romuald Hanulok zakupił podstawowy sprzęt do wypieków
wyrobów cukierniczych: mieszarkę spiralną z dzierżą o pojemności 60 l do ciast; elektryczny piec półkowy wraz z szafką
garowniczą o mocy 3x6,8kW
na kilka blach oraz ubijaczkę
planetarną – mikser o pojemności 60 l. Dzięki nim powsta-

BOBRY NAD
BRYNICĄ W
BOBROWNIKACH

ją piękne i smakowite ciasta,
torty i inne słodkości.
Trzecim z Beneficjentów jest
pan Marcin Sokołowski, który
założył Mobilną Bazę Sportów
Wodnych w Przeczycach, przy
ul. 21-Stycznia (tel. 539 994 968;
www.marinasurf.pl; www.facebook. com/marinasurf.polska).
Projekt został zrealizowany w
terminie od 6 grudnia 2017 do 31
maja 2018 r. Przyznana kwota pomocy to 100 tys. zł. Jak wskazuje Marcin Sokołowski, powstało
istotne miejsce na mapie obszaru
Lokalnej Grupy Działania, do którego każdy, kto tu dotarł i skorzystał z usług bazy - wraca.
Firma zajmuje się organizowaniem wyjazdów wypoczynkowych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i szkoleniami windsurfingowymi i kitesurfingowymi oraz innymi atrakcjami
dla dzieci i młodzieży, studentów, osób dorosłych i seniorów.
Działalność przewidziana jest
od maja do września. W ofercie
nocleg w namiotach willowych,
bądź w domkach letniskowych,
możliwość wykupienia pełnego
wyżywienia w miejscu pobytu.
Firma prowadzi szkolenia windsurfingowe i kitesurfingowe, wypożycza też sprzęt do pływania
na deskach z wiosłem (Stand Up
Paddle). Oferowane są też zajęcia: fitness lub jogi na deskach
windsurfingowych na wodzie,
czy innych sportów wodnych
np. lotu na flyboardzie, (inna
forma sportu to przejazd na kółku lub fotelu podczepionym do
skutera wodnego). Organizowany jest też transport autokarowy
lub dojazd busem.

W dobie pandemii COVID-19
mamy też pozytywne informacje. Na pograniczu Bobrownik,
Dobieszowic i Piekar Śląskich
możemy zaobserwować siedlisko bobrów. Od lat widziano
działalność bobrów w lasach
leśnictwa Wymysłów. Następnie zauważono je na łąkach zalewowych wzdłuż rzeki Brynicy w Wymysłowie. Teraz
„efekty ich pracy” widoczne są
pomiędzy Bobrownikami i Dobieszowicami. Bogactwo biotopów leśnictwa Wymysłów
oraz ochrona gatunku sprawiły, że populacja bobrów zaczęła się rozrastać, a gryzonie
zasiedliły nowe tereny. Okolice rzeki Brynicy są bagienne
i bogate w żywieniowe i hydrologiczne warunki. Zwierzęta te aktywne są o zmierzchu i w nocy, dlatego mamy
niewielkie szanse na obserwację bobrów w ciągu dnia. Za to
bez trudu dostrzeżemy ślady
ich działalnoś ci, oprócz nor
widać liczne zgryzy i pnie po
ściętych drzewach.

(ak)

(ak)

„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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INWESTYCJE W GMINIE BOBROWNIKI
Ze środków własnych Gmina utwardziła ul. Lawendową
w Twardowicach. Wykonanie
drogi szutrowej o długości 160
m to koszt, ok. 25 tys. zł.

Na terenie Gminy Bobrowniki realizowane są przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji, budowy dróg i energii odnawialnych, a uczniowie i nauczyciele otrzymali sprzęt komputerowy.

FOTOWOLTAIKA
Z końcem kwietnia ruszyła
budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej.
Dzięki inwestycji w ogniwa fotowoltaiczne doposażone zostaną budynki: Urzędu Gminy Bobrowniki, szkół podstawowych
oraz przedszkola w Rogoźniku.
Łącznie to 7 lokalizacji, które będą produkowały prąd na
własne potrzeby. Wartość zadania to 535.050 zł. Inwestycja
jest dofinansowana z Unii Europejskiej. W ramach dofinansowania przewidziana jest również zabudowa instalacji pompy
ciepła i paneli fotowoltaicznych
na potrzeby własne zaprojektowanej hali sportowo-widowiskowej w Rogoźniku.

KANALIZACJA
Pandemia COVID-19 nie spowolniła prac inwestorskich prowadzonych na terenie Gminy
Bobrowniki. Od ub.r. realizowane jest największe w historii Gminy zadanie – budowa
kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – etap III. Dzięki
tej inwestycji 85 proc. nieruchomości będzie miało możliwość
włączenia się w sieć kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania
to 14.254.070,05 zł, jest dofinansowane w 85 proc. ze środków
kwalifikowanych z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Zadanie zostało
podzielone na 3 części: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – etap III” –
12.080.039,54 zł; „Budowa sieci
kanalizacji w zlewni ul. Podraszkowie, Kolejowa i Kościuszki w Rogoźniku” – 1.633.445,51
zł; „Zakup samochodu specjalistycznego oraz agregatu prądotwórczego” – 540.585,00 zł.
We wrześniu ub.r. rozpoczęto prace budowlane w Sączowie. Ciężki sprzęt pojawił się
przy ul. Pocztowej, Podgórnej
i Owocowej.
-Obecnie prace trwają w ciągu
ul. Szkolnej. W związku z pandemią koronawirusa szkoła nie
funkcjonuje, więc postanowiliśmy przesunąć wykonawcę
w to miejsce, tak aby przyspieszyć realizację zadania – wyjaśnia Małgorzata Bednarek, Wójt
Gminy Bobrowniki. W marcu
ruszyły prace w Rogoźniku. Tutaj powstaje sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Podraszkowie, Kolejowa, Kościuszki. Na-

tomiast w ostatnich dniach lutego zrealizowano trzecią część
zadania – zakupiono do spółki
gminnej „Aquaplus” agregat
prądotwórczy oraz pojazd asenizacyjny.

DROGI
Ciężki sprzęt możemy spotkać również w Wymysłowie
przy ul. Prusa oraz w Rogoźniku przy ul. Diamentowej. Tutaj
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powstają nowe
drogi. W Rogoźniku w ub.r. zbudowano ostatni sięgacz przy ul.
Polnej, a obecnie trwają prace
przy budowie ul. Diamentowej.
Wartość zadania to: 1.182.045,35
zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
wynosi 589.239,17 zł. W Wymysłowie budowa ul. Prusa pochłonie 1.329.784,89 zł, (dofinansowa-

nie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 663.170,44 zł).
Obydwie inwestycje mają być
zakończone w połowie roku.
Zakończyła się procedura
przetargowa na budowę kolejnych dwóch dróg w Gminie Bobrowniki. W środę, 22 kwietnia
br., podczas wideokonferencji,
Wójt Gminy Bobrowniki odebrała od Wojewody Śląskiego
- Jarosława Wieczorka wirtualne promesy z Funduszu Dróg
Samorządowych. To 691.243,50
zł na budowę drogi w kompleksie mieszkaniowym ul. Bażantów w Bobrownikach oraz przebudowę ul. Słonecznej w Sączowie. Według kosztorysu,
inwestycje zamkną się kwotą
1.157.120 zł, w tym odpowiednio 50 i 75 proc. sfinansowane
będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.

KOMPUTERY DLA
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Szkoły prowadzą zajęcia zdalnie. W celu zapewnienia odpowiednich warunków nauczania,
do szkół w Gminie Bobrowniki
trafiły laptopy, które są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej. Projekt ruszył 1 kwietnia. Gminy
i powiaty wnioskowały do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o sfinansowanie zakupu
sprzętu medialnego oraz dostępu do Internetu dla uczniów,
którzy nie posiadają narzędzi
umożliwiających im realizację zdalnych lekcji. Najpierw
Gmina Bobrowniki zakupiła
24 laptopy za kwotę ok. 70 tys.
zł, sprzęt już rozdysponowano.
Potem złożyła kolejny wniosek do Programu Operacyjne-

go Polska Cyfrowa 2014 - 2020
działanie 1.1. Następne laptopy
o wartości ok. 45 tys. zł też już
trafiły do uczniów i nauczycieli. (Gmina uzyskała kolejne 41
komputerów). Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną z wpro-

wadzeniem na obszarze kraju
stanu epidemii. Działanie jest
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
(ak)

TRWA TERMOMODERNIZACJA
SP W NAKLE ŚLĄSKIM

Na listę przyjaznych środowisku obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Świerklaniec już wkrótce będzie można wpisać kolejny:
budynek Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.
8 maja rozpoczął się drugi etap termomodernizacji szkoły.
Pierwszym etapem termomodernizacji była wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku. Rozpoczął się drugi etap inwestycji. Obecnie trwają prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych. Wykonawca rozpoczął od izolacji ścian piwnic. Wiąże się
to z wykopem odkrywającym ściany fundamentowe i piwniczne
miejscami o głębokości nawet ponad 4 m. Następnie wykonywane jest ocieplenie ścian nadziemnych oraz dachów i stropu.
Zostanie także zmienione ogrzewanie. Stary węglowy piec w szkole zostanie zdemontowany. Nowy zasilany gazem zostanie umieszczony w kotłowni hali sportowej. Jeden kocioł centralny będzie
ogrzewał zarówno budynek szkoły jak i hali.
Wartość drugiego etapu termomodernizacji opiewa na kwotę
ponad 1,3 mln zł. Inwestycję wykonuje firma NSI Nowoczesne
Systemy Instalacyjne Michał Kinor z Tarnowskich Gór, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2020 r., natomiast wykonanie kotłowni i wszystkich prac wewnątrz budynku muszą zakończyć
się do końca wakacji. Projekt jest współfinansowany ze środków
Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w 85 proc.
(ak)

TRADYCJA ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

PROMESA DLA
OSP SĄCZÓW
Ochotnicza Straż Pożarna w Sączowie otrzymała dofinansowanie na zakup nowego pojazdu pożarniczego. W piątek, 5 czerwca
br. Julia Chwała, Prezes sączowskiej OSP odebrała promesę z rąk
Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Łącznie 37 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało tego dnia promesy na dofinansowanie. Uroczystość została połączona z otwarciem nowoczesnej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu. Łączny koszt nowego samochodu dla OSP Sączów
to 760 tys. zł, w tym 200 tys. pochodzić będzie z budżetu Gminy
Bobrowniki. 300. tys. zł to łączna kwota NFOŚiGW i WFOŚiGW.
Urząd Marszałkowski wspomoże zakup kwotą 160 tys. zł, a
MSWiA - 100 tys. zł.
(ak)

Projekt „Wyśpiewana tradycja - zespoły śpiewacze Zagłębia Dąbrowskiego” realizowany jest na terenie Gminy Psary w okresie
od czerwca do października 2020 roku.
Środki na realizację projektu zostały pozyskane w ramach
programu „Kultura w sieci” z Narodowego Centrum Kultury.
Jego celem jest popularyzacja i promocja tradycji śpiewania ludowych pieśni z terenu Zagłębia Dąbrowskiego przez lokalne
zespoły śpiewacze.
W ramach działań: odbędą się szkolenia i warsztaty wokalne
i etnomuzykologiczne dla 3 wybranych zespołów, prowadzone
przez dr hab., prof. UŚ Magdalenę Szyndler - Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab., prof.
UŚ Joannę Glenc - absolwentkę Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach prowadzącą obecnie działalność
dydaktyczną w ISM UŚ. Po pierwsze powstanie repozytorium

wszystkich 9 zespołów Gminy Psary, które zostanie opublikowane w postaci dedykowanej strony internetowej: www.zespolyspiewacze.pl Znajdą się tu historie i opisy poszczególnych zespołów,
archiwalne zdjęcia, pliki audio. Po drugie zostaną przygotowane materiały edukacyjne na wolnych licencjach do prowadzenia
zajęć z edukacji regionalnej o ruchu śpiewaczym z Zagłębia Dąbrowskiego: scenariusze edukacyjna w formie graficznych kart
pracy PDF oraz 5 lekcji on-line dla dzieci i młodzieży.
Patronat nad projektem objęli: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego i Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”. Kontakt: koordynator projektu - Agata Hofelmajer-Roś,
tel. (32) 267 22 59, promocja@gok.psary.pl; promocja – Magdalena Hak, (32) 267 22 59, sekretariat@gok.psary.pl
(ak)
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Gmina Siewierz pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PRIORYTETOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Gmina Siewierz realizuje ważne przedsięwzięcia m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii. W Gminie powstaje też nowe
przedszkole wraz ze żłobkiem. W dzielnicy „na Piwoni” przygotowywana jest kanalizacja.
Przy ul. Sikorskiego w Siewierzu trwają
prace przy budowie przedszkola wraz ze
żłobkiem. Wykonawca aktualnie prowadzi
prace przy wykonywaniu stropodachu budynku przedszkola. W maju br. firma rozpoczęła montaż stolarki okiennej i wykonanie instalacji elektrycznej. W budynku
powstanie m.in. 8 sal dydaktycznych, bawialnia oraz sale integracji sensorycznej
i audytoryjna. Zaprojektowano tu też zespół pomieszczeń umożliwiających przechowywanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków dla przedszkolaków i dzieci
w żłobku. Zarówno przedszkole jak i żłobek zostaną dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Gmina Siewierz pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020 w kwocie 1.208.211,46 zł oraz ze
środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Programu działań na
rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku
2020” w kwocie 1.558.835,00 zł. Jednocześnie biorąc pod uwagę wartość zadania
związanego z budową budynku przedszkola cały czas czynione są starania władz samorządowych mające na celu zwiększenie dofinansowania do realizacji tej największej gminnej inwestycji. Planowany
termin zakończenia realizacji przedszkola to 31 maja 2021 r., a budowy żłobka to
30 listopada br.
Natomiast 22 maja br. Gmina Siewierz
podpisała umowę z Wykonawcą na kom-

pleksową realizację w formie „zaprojektuj
i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych
pomp ciepła na terenie Gminy Siewierz.
Realizację przedsięwzięcia planuje się do
22 września 2021 r.
Zakres zadania to zaprojektowanie i wykonanie zestawów instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Siewierz, w tym: 400 instalacji
fotowoltaicznych; 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
7 instalacji powietrznych pomp ciepła na
potrzeby c.w.u. Wartość inwestycji brutto wyniesie 12.040.611,80 zł.
Na realizację zadania Gmina Siewierz
pozyskała dofinansowanie w kwocie
8.441.690,00 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 w ramach projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz
celem poprawy jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w partnerstwie z Gminą Koziegłowy. Szacowane wydatki ogółem obu
gmin to 35.442.483,00 zł, w tym łączna kwota dotacji dla Siewierza i Koziegłów wynosi 25.619.935,00 zł.
Trwają również prace przy budowie kanalizacji na „Piwoni” w Siewierzu. Aktualnie wykonywane są roboty przy ul. Zdrojowej, Źródlanej i Leśnej. Potem będą wykonywane prace przy ul. Nowej i Kolejowej. Inwestycja obejmuje również przebudowę i odwodnienie dróg, a także przebudowę wodociągu w dzielnicy.
Termin zakończenia inwestycji to 30 listopad 2021 r. Na realizację zadania pole-

gającego na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, Gmina Siewierz pozyskała
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (Obecnie Gmina
oczekuje na decyzję Zarządu Województwa
Śląskiego o zwiększeniu dofinansowania
do kwoty 3.149.858,01 zł). Ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności na przebudowę sieci wodociągowej
Gmina otrzymała 200 tys. zł.
Warto dodać, że sprzyjające warunki pogodowe umożliwiają sprawne prowadzenie
prac związanych z odtworzeniem i rekonstrukcją pozostałych, niezachowanych lub
mocno zniszczonych partii murów obronnych na zamku siewierskim. Równocześnie, konserwowane jest oryginalne lico
odkrytych reliktów.
Celem zadania jest udostępnienie do
zwiedzania tarasu artyleryjskiego na zewnątrz zamku. Ponadto, planuje się wyeksponowanie reliktów dwóch bastei od
strony południowej, wraz z aranżacją XVIwiecznego stanowiska artyleryjskiego
w postaci działa i koszokopów. Wykonane będą schody umożliwiające przejście
z poziomu międzymurza do podziemi barbakanu. Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 maja 2021 r., niewykluczone jednak, że przy sprzyjających
warunkach zewnętrznych prace zakończą
się jeszcze w tym roku. Ich koszt wyniesie prawie 3,3 mln zł (dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020: 2,53 mln zł).

Wspomnienie
śp. Władysława Paksa
2 maja tego roku w wieku
93 lat, odszedł śp. Władysław Paks, jeden z najstarszych seniorów z Nowej Wsi,
w Gm. Mierzęcice. Jego obszerne wspomnienia o życiu mieszkańców podczas II
wojny światowej, po jej zakończeniu i w okresie międzywojennym znalazły się w
publikacji „Nowa Wieś, miejscowość odmienna od wszystkich” Agnieszki Zielińskiej, wydanej przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego
„Nowa Wieś i Okolice” przy doﬁnansowaniu ze środków
unijnych. Władysław Paks wspominał m.in. wejście armii
niemieckiej do miejscowości we wrześniu 1939 r.; otwarcie niemieckiej szkoły powszechnej w 1940 r., z której już
14-latkowie traﬁali do przymusowej pracy na rzecz okupanta; powstanie niemieckiego lotniska wojskowego tzw.
„Udetfeld”. Dalej naloty bombowe na miejscowość w 1943
r. i krwawe walki w styczniu 1945 r., gdy nacierały wojska
rosyjskie, a Niemcy zaczęli się wycofywać. I wreszcie lata
powojenne w Nowej Wsi i trudny powrót do normalności. (Np. w latach 40. XX w. do gimnazjum uczęszczali 20latkowie, którzy przerwali naukę, gdy wybuchły działania
wojenne w 1939 r.).
Pan Władysław Paks po zakończeniu nauki pracował w
energetyce. Założył rodzinę. W latach 80. XX w. wyemigrował do Australii, zamieszkał w Melbourne. Nigdy już
nie wrócił na stałe w rodzinne strony, ale zawsze pozostały mu bliskie. Zgodnie ze swoją wolą, spocznie na cmentarzu w Sączowie, przy swoich rodzicach.

(ak)

(ak)

OD SIEWIERZA
JECHAŁ WÓZ
Na siewierskim
Rynku pojawiła
się nowa atrakcja
turystyczna – postument odtwarzający utwór „Od Siewierza” w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
Tekst utworu znalazł się w śpiewniku z 1955 r. pt. „50
piosenek Śląska: z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk”. (Teraz został wygrawerowany na postumencie fontanny przy siewierskim Rynku). Autorem tekstu
piosenki jest Zdzisław Pyzik, kompozytorem – Stanisław Hadyna, których pomnik w postaci ławeczki stanął nieopodal fontanny w 2018 r.
-”Niewiele jest przecież w Polsce miejsc - poza stołeczną Warszawą - tak mocno utrwalonych w żywym repertuarze najpopularniejszych polskich piosenek. Widomym dowodem naszej
wdzięczności dla twórców piosenki „Od Siewierza jechał wóz...”
jest ławeczka z postaciami Stanisława Hadyny i Zdzisława Pyzika, ustawiona na siewierskim Rynku, nieopodal fontanny i tańczących panien – komentował znany dziennikarz prasowy i telewizyjny Mirosław Słomczyński (1934-2019).
(ak)
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INWESTYCJE
MIMO PANDEMII
Pomimo stanu epidemii
w Polsce oraz wprowadzanych ograniczeń, w Gminie
Mierzęcice trwają prace związane z realizacją wielu ważnych inwestycji.
Na finiszu są roboty budowlane związane z modernizacją
drogi powiatowej 4756S - ul.
Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej. Inwestycja ta obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulic na odcinku 2,2
km, przebudowę istniejących
chodników oraz poboczy ze
zjazdami i odwodnienia.
Inwestycja prowadzona jest
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współpracy Gminy Mierzęcice i Starostwa Powiatowego w Będzinie.
Gmina Mierzęcice udzieliła Powiatowi Będzińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej, w kwocie 1.038.171 zł
na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji.
Kolejną realizowaną inwestycją jest budowa dwóch boisk sportowych
przy Szkołach Podstawowych w Boguchwałowicach i Toporowicach. Na to zadanie gmina
pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowe, wielofunkcyjne boiska zapewnią
sportowcom i mieszkańcom gminy przyjazną
przestrzeń do treningów i rekreacji.

PARADA POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH I KLASYCZNYCH
W niedzielę 7 czerwca przez
Gminę Siewierz przejechała
parada klasycznych i zabytkowych pojazdów, zorganizowana
przez pasjonatów motoryzacji
z Zawiercia oraz Siewierza. Samochody oraz motocykle swój
przejazd rozpoczęły w Zawierciu, potem przejechały przez
Porębę oraz głównymi ulicami
Żelisławic, Nowej Wioski i Siewierza. Barwny korowód „klasyków” zakończył się na parkingu przy zamku siewierskim.
(ak)

WYZWANIE GODNE JUBILEUSZU

Wkrótce zostanie też podpisana umowa z wykonawcą zadania obejmującego przebudowę
i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Projekt ten jest możliwy do realizacji
dzięki środkom unijnym, które Gmina Mierzęcice pozyskała w ramach konkursu 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT.
(ak)

Zbliża się lato. Natura pokazuje bogate, bujne oblicze, dni
są coraz dłuższe, a pogoda częściej zachęca do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Wolnym! Nareszcie… To Ty jesteś
brakującym elementem ekosystemu.
Fauna i flora czekają na Ciebie! Na Twoje buty, Twój rower, Twoją obecność. A więc
w drogę! Mamy dla Ciebie specjalne wyzwanie. Zapraszamy
do wspólnej zabawy za pośrednictwem aplikacji „Endomondo”. Reguły są proste. Ponieważ świętowane jest właśnie
750-lecie Woźnik, każdy uczestnik, który podejmie wyzwanie
i pokona do końca roku odległość: symbolicznych 75 km,
otrzyma gadżet. Osoby, które

pochwalą się dystansem 750
km, otrzymają specjalną nagrodę rzeczową. Można zdobywać kilometry spacerując,
biegnąc, jeżdżąc na rowerze,
a nawet pływając kajakiem!
Najważniejszy jest ruch. Istotne jest, aby choć jedna pokonana trasa znajdowała się na
terenie Gminy Woźniki. Gmina chce specjalnie uhonorować
te osoby, które (za pośrednictwem „Facebooka” lub „Endomondo”) udostępnią zdjęcie pokazujące swoją aktywność na trasie.
Wyzwanie rozpoczyna się 1
lipca i kończy 31 października
2020 r. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie
konta w aplikacji „Endomondo” oraz dołączenie do wyzwa-

nia znajdującego się w linku:
www.endomondo.com/challenges/43830685 Uwaga, jedyną metodą naliczania kilometrów, która jest akceptowana
jest śledzenie sygnału GPS za
pośrednictwem aplikacji „Endomondo”. Więcej informacji:
promocja@wozniki.pl lub tel.
34 366 99 29 Po odbiór gadżetów
należy zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Woźnikach.
Osoby, które nie mogą spełnić wymogów technicznych
związanych z zabawą proszone są o kontakt telefoniczny
lub za pośrednictwem maila.
Doceniona zostanie każda inicjatywa związana z aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu.
(ak)

PRZEWODNIK PO LOKALACH GASTRONOMICZNYCH W GMINIE PSARY
18 maja z zachowaniem reżimu sanitarnego branża gastronomiczna znowu otwarła się dla
klientów. Złagodzenie obostrzeń i piękna pogoda sprawiają, że coraz częściej spędzamy czas
poza domem. Władze Gminy Psary zachęcają spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów do odwiedzania lokalnych kawiarni i restauracji.
1. „Ciastkarnia” Kawiorski Mariusz; Adres: Chrobakowe 13, 42-504 Chrobakowe; tel. 32 360 00 53,
501 213 634; str. int. www.kawiorski.pl; Facebook: www.facebook.com/ciastkarnia.kawiorski;
godz. otwarcia: poniedziałek – sobota 9 – 19; niedziela 10 – 19.
2. Restauracja „Chata z Zalipia”; adres: ul. Podgórna 18, 42-512 Sarnów; tel. 32 267 88 77; str. int.
www.chatazzalipia.pl/restauracja-sarnow; Facebook: www.facebook.com/chatazzalipiasarnow.
Godz. otwarcia: poniedziałek – niedziela 10 – 21.
3. Zajazd „Zielony Gościniec”; adres: ul. Stara 40, 42-512 Sarnów tel. 32 363 35 41; str. int. www.zielonygosciniec.pl; Facebook: www.facebook.com/zajazdzielony, czynne całą dobę.
4. Restauracja „Pod Lwem”, ul. Zwycięstwa 18a, 42-575 Gródków, tel. 32 360 20 64, rezerwacja całodobowa: 512 377 714; str. int. www.podlwem.net; Facebook: www.facebook.com/RestauracjaPodLwem; czynne całą dobę.
5. Fabryka „Kebab”; ul. Graniczna 61a, 42-512 Psary, tel. 501 067 927; str. int. www.kebabfabryka.pl/index.html; Facebook: www.facebook.com/fabrykakebab; godz. otwarcia: poniedziałek
– sobota 11 – 21, niedziela 15 – 21.
6. Restauracja&Pizzeria „Przy kominku”, ul. Wiejska 38, 42-512 Psary; tel. 504 918 145, 32 335 89
39; Facebook: www.facebook.com/Restauracja-przy-Kominku-1505869546373610; godz. otwarcia:
poniedziałek – czwartek 10 – 15, wtorek – czwartek 12 – 20 (pizza), piątek – niedziela 12 – 22.
(ak)
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