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Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

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

Dobre praktyki LGD
„Brynica to nie granica”

SZCZEGÓŁY NA NASZEJ STRONIE WWW.LGD-BRYNICA.PL
Czekamy do
30 kwietnia!

W ramach naboru 4/2017 1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne Stowarzyszenie LGD „Brynica to nie granica” zrealizowało w Gminach Siewierz, Psary i Bobrowniki trzy przedsięwzięcia.
wał i zmodernizował klatkę schodową
i pomieszczenia bobrownickiej Biblioteki
Publicznej (wartość projektu 59 354,00 zł).
Celem nadrzędnym zadania była poprawa jakości infrastruktury i podniesienie
standardu życia mieszkańców. Zadanie
polegało na przebudowie i modernizacji
klatki schodowej prowadzącej do biblioteki oraz innych pomieszczeń. Zadanie
miało charakter innowacyjny.

W Gminie Siewierz w terminie od 2 listopada 2017 r. do 28 września 2018 r. przebudowano budynek Remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Leśniakach (wartość
projektu 316 217,00 zł). Chodziło o poprawę jakości życia mieszkańców terenów
wiejskich dzięki powstaniu nowej infrastruktury społecznej i publicznej w miejscowości. Przedmiotem projektu była

chitekturą. Teraz dwie zadaszone altany,
murowany grill i krąg ogniskowy zachęcają mieszkańców do spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Teren jest ogrodzony,
posiada monitoring, oświetlenie oraz parking z 24 miejscami postojowymi.
Prace obejmowały też wymianę zbiornika na nieczystości ciekłe i powstanie wiaty
przystankowej, nowego zjazdu, ogrodzenia;
stworzenie obiektów systemowych.
W terminie od 11 marca 2017 do 31 maja
2018 r. GOK w Bobrownikach przebudoprzebudowa istniejących pomieszczeń
oraz realizacja nowej konstrukcji dachu
wraz z przebudową instalacji wewnętrznych. Wymieniona została część stolarki
okiennej i drzwiowej i rynny. Budynek
poddano termomodernizacji. Zyskało też
otoczenie, wykonano nowe nawierzchnie
z kostki brukowej.
W Gminie Psary w terminie od 4 października 2017 r. do 28 września 2018 r. zagospodarowano teren byłej szkoły w Malinowicach (wartość projektu 367 755,00 zł).
Celem operacji było zapewnienie mieszkańcom Malinowic atrakcyjnego miejsca
do wypoczynku poprzez terenu małą ar-

Inwestują w gospodarkę
wodno-ściekową

Gmina Mierzęcice otrzymała 2 mln zł dofinansowania z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami ścieków w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce”.
Mierzęcice znalazły się wśród 7 gmin Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które otrzymały fundusze na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
W ramach tego projektu zaplanowano budowę ok. 3,3 km sieci grawitacyjnej, 590 m
sieci tłocznej oraz przepompownię ścieków.
Na początku marca, firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego rozpoczęła prace związane z realizacją zadania.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu
swoim i Rady Stowarzyszenia LGD „Brynica to nie
granica” życzę wszystkim pogody ducha, nadziei i czasu
spędzonego w gronie kochającej rodziny i przyjaciół
oraz spotkań z budzącą się do życia przyrodą
Stanisław Paks,
Przewodniczący Rady LGD „Brynica to nie granica”
Wszystkim mieszkańcom regionu życzę, aby
nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosły
radość i nadzieję, a chwile spędzone w gronie
najbliższych dodawały otuchy i pozwalały
przezwyciężyć wszystkie trudności
Janusz Majczak,
Przewodniczący Zarządu
LGD „Brynica to nie granica”
Życzymy, aby nadchodzące święta były pełne radości, spokoju i tak
bardzo potrzebnego dzisiejszych czasach zdrowia. Niech wiosenny
czas da Państwu siłę do pokonywania trudności i nadzieję, by
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodnicząca Rady
Gminy Mierzęcice

Wójt
Gminy Mierzęcice

Monika Dyraga

Grzegorz Podlejski

„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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Gmina Woźniki stawia na inwestycje
Miniony rok, który na całym
świecie upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, nie był łaskawy ani dla ludzi, ani gospodarki.
Odczuła to również społeczność
Gminy Woźniki, zmagając się
z chorobą i jej skutkami.
- Część gminnych inwestycji
także musiała spowolnić, ale
żadna z nich nie została skreślona. Spustoszenie ekonomiczne i społeczne poczynione przez
koronawirusa możemy niestety odczuwać przez wiele lat.
Zakładam, że pesymistyczne
prognozy nie muszą się sprawdzić. Życzę sobie, aby rok 2021
w naszej gminie upłynął nie
tylko pod znakiem inwestycji,
ale przede wszystkim zdrowia
– mówi Burmistrz Woźnik Michał Aloszko.
Jednym z większych zadań
będzie zakończenie budowy sal
gimnastycznych przy szkołach
podstawowych w Lubszy i Kamienicy, czy zakończenie prac
projektowych szlaku rowerowego Dyrdy -Woźniki. W tym
roku finiszować będzie największa inwestycja drogowa - przebudowa „powiatówki” między
Woźnikami a Lubszą.
- Przed nami też duże zadanie, które wykonamy w ramach

Przykłady inwestycji Gminy Woźniki w 2021 roku
Babienica
Budowa placu zabaw w Mzykach.
Czarny Las
Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia ul. Czarny Las.

Budżetu Obywatelskiego. Głos
większości mieszkańców zdecydował, że w tym roku postawimy na identyfikację wizualną naszej gminy. Pojawią się
więc m.in. witacze, tablice informacyjne. Do poprawy wizerunku przyczyni się również kolejne duże zadanie – kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego – podkreśla Burmistrz Woźnik.
Ponad 1500 starych lamp zostanie wymienionych na nowoczesne, ekologiczne, ledowe
źródła światła. Pierwsze efekty
powinny być widoczne w drugim kwartale 2021 roku m.in. na
Rynku i ul. Dworcowej.
Z pełną listą tegorocznych przedsięwzięć można zapoznać się na
stronie www.bip.wozniki.pl

Dyrdy
Wykonanie projektu szlaku rowerowego łączącego sołectwo
Dyrdy z Woźnikami.
Remont drogi bocznej od ul. Piaskowej.
Kamienica
Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.
Kamieńskie Młyny
Budowa placu zabaw przy ul.
Tysiąclecia.
Zakończenie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej S1023 – ul. Romanowska.
Ligota Woźnicka
Przebudowa drogi powiatowej
Woźniki-Lubsza.
Projekt na budowę wodociągu.
Lubsza
Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.

Otwarcie rozbudowanej strażnicy OSP Lubsza.
Budowa placu zabaw przy strażnicy.
Przebudowa ulicy Ligockiej wraz
z budową chodnika po drugiej
stronie jezdni (w ramach modernizacji drogi Woźniki-Lubsza).
Wymiana wodociągu w ciągu ul.
Ligockiej.
Piasek
Zakończenie I etapu rewitalizacji Rynku.
Psary
Otwarcie filii Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w wydzielonej przestrzeni w Szkole Podstawowej.
Woźniki
Przebudowa drogi powiatowej
Woźniki-Lubsza.
Zakończenie budowy boiska ze
sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej.
Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Woźnikach.
Gmina Woźniki
Kompleksowa modernizacja
oświetlenia zewnętrznego.
„Witamy w naszej gminie!” realizacja projektu wybranego w Budżecie Obywatelskim Gminy
Woźniki 2021.
Utworzenie Centrum Integracji
Społecznej.

„Czyste Powietrze” - złóż bezpłatnie wniosek
Został niecały rok na wymianę najstarszych pieców użytkowanych przez mieszkańców woj. śląskiego. Koszt wymiany pieca to bardzo duży wydatek, dlatego w budynku Urzędu Gminy w Psarach powstał
punkt konsultacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy
będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady
i otrzymać pomoc w złożeniu wniosku, który umożliwia otrzymanie dofinansowania
m.in. na wymianę kotła.
Szybka wymiana przestarzałych kopciuchów wynika z zapisów obowiązującej
w naszym województwie uchwały antysmogowej. Zgodnie z jej regulacjami najstarsze piece, których okres użytkowania
przekracza 10 lat lub te, które nie posiadają tabliczki znamionowej muszą zostać wymienione do końca br. Chcąc pomóc mieszkańcom w realizacji tego obowiązku Gmina Psary na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach przystąpiła do obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej
gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek w ramach Czystego Powietrza
oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie
weryfikacji wniosku pod kątem wymagań
programu. Mamy nadzieję, że punkt konsultacyjny będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, podobnie
jak wizyta mobilnego biura „Czystego Powietrza”, podczas której udzielono 50 porad
i przyjęto 2 wnioski.
W ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne.
W przypadku wymiany pieca można rów-

nież ubiegać się o dofinansowanie na modernizację instalacji c.o. i c.w.u. (grzejniki,
termostaty, bojler c.w.u.), docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalację fotowoltaiczną (tylko w przypadku wymiany
źródła ciepła).
Na realizację inwestycji jest 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Mieszkańcy,
którzy już posiadają ekologiczne źródło
ciepła mogą ubiegać się o dofinansowanie
do termomodernizacji przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu oraz rodzaju inwestycji.
W ramach Programu „Czyste Powietrze”
wyróżnia się przede wszystkim - podstawowy poziomy dofinansowania – w którym dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 100.000 zł. Natomiast w podwyższonym poziomie dofinansowania – dochód
netto w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 1.960
zł, a w wielorodzinnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 1.400
zł. (Aby ubiegać się o dofinansowanie na
podwyższonym poziomie, należy zwrócić
się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach o zaświadczenie o dochodach).
Wnioskodawca może sam wyliczyć swoją
wysokość dotacji korzystając z kalkulatora
dotacji dostępnego na stronie oraz sprawdzić warunki techniczne w jakich powinny zostać wykonane prace termomodernizacyjne, korzystając z kalkulatora grubości izolacji. Mieszkaniec może sam złożyć

wniosek do programu „Czyste Powietrze”
do WFOŚiGW w Katowicach lub za pośrednictwem gminy.
Gmina w całości pokrywa koszt przygotowania wniosku, który wynosi 250 zł. Dzięki
temu wypełnienie i przesłanie wniosku jest
dla mieszkańca bezpłatne. Za realizację inwestycji i późniejsze rozliczenie odpowiada
mieszkaniec. Po przeprowadzonej inwestycji należy złożyć dokumentację rozliczeniową (protokół odbioru, wniosek o płatność,
faktury VAT oraz wymagane certyfikaty),
by WFOŚiGW w Katowicach wypłacił dofinansowanie.
W celu złożenia wniosku należy skontaktować się z punktem przyjmowania
wniosków w ramach programu „Czyste
Powietrze”:
- Urząd Gminy Psary pokój 209, tel. 32 294
49 32 dostępny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00
- Operator Programu Ekoscan Innowacja
i Rozwój Sp. z o.o. tel. 792 243 432.
Warto też zajrzeć: www.czystepowietrze.
gov.pl/kalkulator-dotacji; www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl; www.lista-zum.ios.edu.pl

MALUCH+ w Tąpkowicach
Gmina Ożarowice otrzymała dofinansowanie w wysokości
1.584.000,00 zł rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH +” 2021 na utworzenie Żłobka w Tąpkowicach.
Placówka powstanie na poddaszu nowo wybudowanego budynku Przedszkola w Tąpkowicach przy ul. Kopernika 4.
W ramach inwestycji zostaną wykonane: roboty ogólnobudowlane; instalacje: wodno-kanalizacyjne, C.O., elektryczne, klimatyzacji i fotowoltaiczna; dostawa i montaż windy; zagospodarowanie terenu (dojście do żłobka).

Budowa farmy fotowoltaicznej
w Ożarowicach
Projekt polega
na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok.
500 kW, która zostanie zlokalizowana w pobliżu
oczyszczalni ścieków w Ożarowicach. Wybudowana w ramach projektu infrastruktura, pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania
oczyszczalni ścieków. Kwota dofinansowania 1.250.000,00 z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych naboru II. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego
rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce
na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ekologia przede wszystkim
Trwają prace związane z realizacją budowy ogniw fotowoltaicznych
i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Siewierz w ramach
projektu pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza
poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.
Zakres zadania to zaprojektowanie i wykonanie 400 instalacji fotowoltaicznych, 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Zamontowanych zostało już ponad 250 instalacji fotowoltaicznych
o mocy od 2 kW do 4 kW. Trwają inwentaryzacje w budynkach, których właściciele przeszli pomyślnie rekrutację do projektu i podpisali umowę z Gminą Siewierz. Zamontowane zostaną pompy ciepła o mocach od 15 kW do 30 kW. Cena brutto inwestycji według
zawartej umowy wyniesie 12.040.611,80 zł, natomiast dofinansowanie pozyskane przez Gminę Siewierz z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach
projektu wynosi 8.441.690,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane
jest na wrzesień 2021 r.
***
Decyzją Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Gminie Siewierz udzielono dotacji celowych na realizację dwóch
zadań. W ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej
emisji w roku 2021 Gmina Siewierz otrzyma kwotę 236.543,00 zł na
„Budowę ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siewierz. Zadanie to będzie polegało na budowie
ogniw fotowoltaicznych na budynku przedszkola i żłobka w Siewierzu. Obecnie opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania, wkrótce zostanie wyłoniony Wykonawca przedsięwzięcia. W ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2021 gminie przyznano kwotę 200.000,00 zł na „Przebudowę i modernizację budynku komunalnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2”. Zakończenie tego projektu planowane jest w październiku br.

Mury obronne w nowej odsłonie
Wykonawca zakończył prace związane z odtworzeniem murów zewnętrznych tarasu artyleryjskiego zamku siewierskiego. Na końcowym etapie jest wykonanie posadzki tarasu w systemie HanseGrand®.
Poza udostępnieniem do zwiedzania tarasu artyleryjskiego, w ramach zadania wyeksponowane zostały
również relikty dwóch bastei od strony południowej wraz z aranżacją XVI-wiecznego stanowiska artyleryjskiego. Elementy stanowiska artyleryjskiego – działo i koszokopy znajdują się już w obiekcie. Ich ustawienie i zamocowanie zostanie wykonane przy sprzyjających warunkach pogodowych. Dotychczas wykonane
zostały również schody umożliwiające przejście z poziomu międzymurza do podziemi barbakanu. Inwestycja ma zostać zakończona do 31 maja 2021 r.
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Rewitalizacja dawnej szkoły
w Goląszy Górnej zakończona
Po dwóch latach ciężkiej pracy, polegającej na kompleksowej modernizacji obiektu, zagospodarowaniu terenu oraz
wyposażeniu pomieszczeń w
sprzęt, budynek byłej szkoły
w Goląszy Górnej jest gotowy
do użytku.
Inwestycja oparta była na
połączeniu trzech różnych
projektów. Realizację tak
ogromnego przedsięwzięcia umożliwiły uzyskane przez Gminę Psary dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Celem pierwszego
projektu było utworzenie mieszkania chronionego, które jest formą pomocy społecznej. Drugi zakładał kompleksową termomodernizację,
a trzeci remont i wyposażenie pozostałej części
obiektu, w którym ma powstać klub aktywnego mieszkańca.
W wyremontowanym budynku byłej szkoły
powstały trzy mieszkania chronione, dla trzech
osób, będących w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku, które
potrzebują codziennego wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają całodobowej opieki.
Dodatkowo jedno z pomieszczeń znajdujących
się w placówce zostało przekazane do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. To
właśnie w nim będzie przebywał tzw. asystent
mieszkańców, który będzie koordynował opiekę
nad osobami przebywającymi w mieszkaniach
chronionych. Do wyremontowanego obiektu została przeniesiona również filia Świetlicy
Wiejskiej z Brzękowic Górnych. Ze względu na
poprzednie umiejscowienie, a w szczególności
bariery architektoniczne, które stanowiły schody, z jej usług nie mogły korzystać osoby niepełnosprawne.
W ramach rewitalizacji zewnętrzne ściany
budynku pokryto nowymi tynkami i pomalowano. Powstała również nowa więźba dachowa pokryta ceramiczną dachówką, a na dachu
zamontowano instalację fotowoltaiczną. Wykonano tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, zamontowano nowe okna, drzwi
i oświetlenie oraz położono podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych pojawiły się płytki, elementy ceramiczne oraz instalacje ciepłej i zimnej wody. Przeprowadzono również szereg prac

niewidocznych gołym okiem, takich jak nowa
instalacja wodno-kanalizacyjna oraz nowe przyłącze wodociągowe do budynku. Zabudowano w
terenie prefabrykowane szambo i podłączono
instalację kanalizacji. Zamontowano przewody do centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, alarmowej, CCTV - systemu pozwalającego na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez kamery oraz monitoringu.
Wykonano także nowe izolacje cieplne i przeciwwilgociowe posadzki, wylewki cementowe,
ocieplono ściany zewnętrzne za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych oraz położono płytki i panele na podłogach. Na zewnątrz obiektu
wybudowano chodniki z kostki brukowej oraz
parkingi. Powstały również nowe schody prowadzące do wejścia głównego budynku i droga
prowadząca do placu zabaw, boiska oraz terenu
rekreacji. Powierzchnia gruntu pod nasadzenia
krzewów została wyrównana, a wokół zostało
wykonane ogrodzenie.
Ostatnim krokiem było wyposażenie pomieszczeń budynku w odpowiedni sprzęt i meble. Zakupiono sprzęt AGD do dwóch kuchni, znajdujących się w mieszkaniu chronionym oraz do
klubu seniora. Zamontowano meble kuchenne
oraz nowe stoły i krzesła. W jednym z pomieszczeń powstała bawialnia dla dzieci. Elementy
konstrukcji z jednej strony rozwijają koordynację ruchową i zapewniają pozytywną dawkę
ruchu, a z drugiej zaciekawiają swoją niezwykłą formą. Korytarzyki dla jednych mogą stanowić bajkowe doświadczenie, dla innych kojarzyć się z nowoczesną grą komputerową. Każde
dziecko odkryje tutaj coś ciekawego dla siebie.
Przejście toru przeszkód rozwija chęć rywalizacji, natomiast ślizgi ze zjeżdżalni dają wrażenie
zabawy z grawitacją.
Dzięki inwestycji, budynek byłej szkoły dostał „nowe życie” i przez kolejne lata może służyć naszym mieszkańcom.

Niepełnosprawnych wspierają aktywnie
Gmina Ożarowice podpisała umowy na realizację
dwóch projektów z unijnym dofinansowaniem.
W ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla
poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym gmina Ożarowice będzie realizowała
dwa projekty z unijnym wsparciem: „Aktywna
integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych” oraz „Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i
aktywności społecznej”. Celem głównym projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z terenu gminy Ożarowice. Działania nakierunkowane będą na osoby z niepełno-

sprawnością, osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej, bezrobotnych. W ramach
projektu realizowane będą działania na rzecz
włączenia społecznego, w tym działania środowiskowe oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: grupy wsparcia, treningi
umiejętności społecznych, praca socjalna oraz
o charakterze zawodowym: kursy, szkolenia zawodowe lub staż. Wartość projektu „Aktywna
integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych” to 144.250,00 zł (w
tym unijne dofinansowanie wynosi 12.612,50 zł),
natomiast wartość projektu „Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej” to 196.400,00 zł, (unijne dofinansowanie - 166.940,00 zł).

Miasteczko
Siewierz Jeziorna
Nowa dzielnica Siewierza powstaje nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim. Projekt przemyślany został w najdrobniejszych szczegółach:
kolory domów są ze sobą skoordynowane, ulice, chodniki, skwery i działki są ograniczone
niskimi ogrodzeniami. Przygotowano tu spójny układ urbanistyczny, zadbano o zarządzanie
wodą deszczową oraz o oszczędzanie energii.
- Miasteczko Siewierz Jeziorna to obecnie jedyny taki projekt w Polsce – przekonuje Robert
J. Moritz, jego pomysłodawca. Tworzymy przyjazną, funkcjonalną i wielofunkcyjną przestrzeń miejską dla osób w każdym wieku i o zróżnicowanym
statusie materialnym.
Twórcy Siewierza Jeziornej
proponują powrót do dobrych,
sprawdzonych rozwiązań projektowych - zróżnicowanej i wielofunkcyjnej zabudowy, miejskich pierzei czy bezpiecznych
ulic faworyzujących ruch pieszy,
czerpiąc z najlepszych wzorców
tradycyjnie planowanych miast
i dostosowując je do potrzeb człowieka XXI wieku – mobilnego, wykorzystującego technologie
i potrzebującego terenów rekreacyjnych do aktywności fizycznej.
Trwają prace związane z budową kolejnych
budynków mieszkalnych. Prace budowlane realizowane są zarówno przez ogólnopolskich, jak
również lokalnych deweloperów.
W ostatnim czasie „Murapol” S.A. (inwestor)
rozpoczął budowę 7 budynków wielorodzinnych,
w których powstanie ponad 200 mieszkań. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2021
roku. Spółka zwróciła się też o wydanie pozwolenia na budowę następnych mieszkań, które
planowane są na kolejne lata. Na terenie zrównoważonej dzielnicy powstaje zabudowa również jednorodzinna szeregowa oraz wielorodzinna, prowadzona przez deweloperów takich jak
„Isomeg”, „DG Foris” czy „Unito Apus”. Oferta

sprzedaży domów oraz mieszkań dostępna jest
w biurze sprzedaży przy ul. Jeziornej 149/4 oraz
na str. www.siewierzjeziorna.pl
W Miasteczku Siewierz Jeziorna docelowo zamieszkać ma ponad 10 tys. osób. Do użytku oddano już kilkanaście budynków, w których aktualnie mieszka ponad 500 mieszkańców, co stanowi około 10 proc. obecnych mieszkańców miasta.
Poza budową budynków mieszkalnych w dzielnicy przewidziano także strefy przeznaczone pod

handel, usługi i funkcje kulturalno – rozrywkowe.
Aktualnie funkcjonuje tutaj sklep spożywczy, salon kosmetyczny, restauracja oraz niepubliczne
przedszkole i żłobek. Mieszkańcy mają do dyspozycji również tereny rekreacyjne, takie jak plac
zabaw, górkę saneczkową, boisko sportowe, psi
park, Leśny Zakątek, czy Przystań Siewierz, położoną nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim.
Na terenie dzielnicy funkcjonuje Stowarzyszenie
Mieszkańców oraz Uczniowski Klub Sportowy Jeziorna, w którym trenują najmłodsi. W tym roku
w Miasteczku zaplanowano wiele wydarzeń, m.in.
II Regaty o Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna, Beach Party na Przystani Siewierz, czwartą
już edycję Biegu o Puchar Miasteczka Siewierz
Jeziorna oraz Kino Letnie organizowane na zakończenie wakacji. Informacje dotyczące eventów dostępne są na profilu Facebook’owym: Miasteczko Siewierz Jeziorna.

Przedszkole ruszy we wrześniu
Nieprzerwanie trwają prace przy budowie nowego przedszkola wraz ze żłobkiem na ul. Sikorskiego w Siewierzu.
Powstający obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania. Nowe przedszkole wraz ze
żłobkiem w Gminie Siewierz będzie również w pełni dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wolne od barier architektonicznych, przez co zlikwiduje problem z dostępnością i poprawi bezpieczeństwo w ich najbliższym otoczeniu. Inwestycja przyczyni się do podniesienia jakości
prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Znajdą się tu, oprócz 8 sal dydaktycznych, także sale korekcyjna i rytmiczna, audytoryjna oraz integracji sensorycznej.
Budynek przedszkola będzie energooszczędny. 16 lutego 2021 r. podpisano umowę na przygotowywanie dokumentacji zaprojektowania i budowy instalacji fotowoltaicznej, (o mocy do 50 kWp
montowanej na dachu budynku). W obiekcie została już zamontowana instalacja solarna wstępnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
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, by zwiększyć dofinansowanie do realizacji
tej największej gminnej inwestycji. Natomiast na budowę żłobka Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu „Maluch+” 2020 w kwocie 649.283,00 zł. Ze środków Funduszu Pracy oprócz budynku żłobka, sfinansowany zostanie w 80
proc. zakup wyposażenia budynku.
Termin zakończenia prac budowlanych przypada 31 maja 2021 r. Planuje się, że przedszkole rozpocznie funkcjonowanie od 1 września 2021 r. Wykonywana w trybie: „zaprojektuj i wybuduj” inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Sikorskiego w Siewierzu
realizowana jest przez firmę STB Sp. z o.o. z Częstochowy.
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Kanalizacja w Gminie Świerklaniec
3 marca w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec Wójt Marek Cyl podpisał umowę
na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
Gminy Świerklaniec”.
Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec 5 listopada 2020 roku. 4 grudnia
2020 roku nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu złożono ich 8. Po analizie i zbadaniu wszystkich koniecznych dokumentów,
wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił
20 stycznia 2021 roku. Z uwagi na złożone
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
przez jednego z oferentów, podpisanie umowy zostało wstrzymane do rozstrzygnięcia
odwołania. Po złożonych wyjaśnieniach
i argumentacji gminy, skarżący podmiot
wycofał odwołanie, a Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie.
Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl
podpisał umowę 3 marca br. Funkcję Inżyniera Kontraktu w zakresie komplekso-

wej obsługi wykonania zadań inwestycyjnych dla budowy nowej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją
istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg zdegradowanych
w toku prowadzonych robót budowlanych
będzie pełnić Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Rybnika.
Przypomnijmy, że pod od koniec 2020 r.

Gmina Świerklaniec uzyskała pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę i remont sieci kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę
sieci elektroenergetycznej, przebudowę
sieci teletechnicznej, remont nawierzchni drogowej. Obecnie Gmina Świerklaniec jest na etapie oceniania ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap III Nakło Śląskie cz.1. Na sfinansowanie tego etapu zostanie przeznaczone ok. 36 mln złotych. Wpłynęło 12 ofert.
Wykonawcę tego etapu inwestycji poznamy już za kilka tygodni.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”
realizowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach”, Oś priorytetowa
II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu”.

Z Zawiercia na
Miłośnicy Nakła
lotnisko w 23 minuty Śląskiego

Na początku roku rozpoczęły się prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii
kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.
Prace postępują. Specjalistyczne maszyny tzw. palownice przygotują pale pod słupy
trakcyjne. Przebudowa obejmuje tory na łącznicy. W pierwszej
kolejności na tzw. łącznicy, linii
od stacji Zawiercie do linii 182
prowadzącej na lotnisko, zostaną przebudowane tory, wybudowana nowa sieć trakcyjna oraz przebudowany most
kolejowy w Zawierciu. Następnie w stacji Zawiercie wybudowany będzie nowy peron nr 3
i nowy tor. Przebudowane zostaną także dwa tory, a prace
obejmą również sieć trakcyjną
i urządzenia sterowania ruchem
kolejowym.
W ramach zadania zostanie
odbudowany 30-kilometrowy
nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok.
48 km linii kolejowej. Do portu
lotniczego pociągi będą jeździć
z prędkością do 140 km/h, a towarowe do 80 km/h. Inwestycja
obejmie 52 obiekty inżynieryjne, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką
DW 913 Będzin – Pyrzowice. Będzie bezpieczniej dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowodrogowych. Efektem inwestycji będzie dojazd z Zawiercia do

lotniska w 23 min, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie niecałą
godzinę. Dostęp do kolei zwiększą stacja Pyrzowice Lotnisko
i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. Z myślą o wygodzie podróżnych zostaną zmodernizowane perony
na stacjach: Tarnowskie Góry,
Siewierz i Poręba, a w Zawierciu powstanie nowy peron.
Wszystkie będą dostosowane
do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Piesi będą korzystać
z nowych przejść podziemnych
w Pyrzowicach Lotnisku i Siewierzu. W Zawierciu, Pyrzowicach i Tarnowskich Górach zostaną zamontowane windy. Perony będą oświetlone i wyposażone w wiaty i ławki. Komfort
i bezpieczeństwo w podróży zapewnią nagłośnienie i monitoring oraz czytelne oznakowanie
i tablice informacyjne.
Wartość inwestycji to 660 mln
zł netto, dofinansowanie unijne
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 500 mln zł.
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w II kwartale
2023 roku.

Rzeczywistość pandemiczna daje się wszystkim mocno we znaki. Ogranicza działalność organizacji, w tym i Stowarzyszenia
Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.
-Bardzo byśmy chcieli spotkać się z mieszkańcami na wernisażach, warsztatach czy koncertach. Niestety wciąż jest to niemożliwe, dlatego zbieramy pomysły na przyszłe projekty, a działalność
przenosimy do sieci - tłumaczą członkowie stowarzyszenia.
To właśnie on-line nastąpiło otwarcie wystawy „Spotkanie po
latach”, zrealizowanej wspólnie z Centrum Kultury Śląskiej w
Nakle Śląskim, a dofinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Teraz jednak można zaprosić zwiedzających w progi pałacu w Nakle Śląskim, by obejrzeć
wystawę „Spotkanie po latach” (jest czynna od wtorku do piątku w godz. 12 – 17 oraz w weekendy w godz. 11 – 17).
W ramach tego projektu wydany został również katalog „Spotkanie po latach. Sylwetki i wspomnienia o pracujących dla oraz
wokół nakielskich Hrabiów Henckel von Donnersmarck”. Jest
on unikalny, prezentuje ludzi, rodziny, przodków i ich prywatne
minihistorie. To one przecież były najistotniejszymi podwalinami tego projektu. Katalog pokazuje wiele wzruszających wspomnień i uczuć, jakimi podzielili się z organizatorami wystawy
rozmówcy. W osobistych wspomnieniach związanych z bezpośrednim kontaktem z rodziną hrabiowską, wyłania się zarys codziennego życia mieszkańców pałacu oraz ich stosunek do pałacowego personelu. Niektóre postaci poznajemy tylko poprzez
same zdjęcia albo skromne fakty biograficzne. Katalog został
wydany w 250 egzemplarzach, jednak cieszy się tak ogromnym
powodzeniem, że zaplanowano jego dodruk.

GRUBA KRESKA

KONIECZNE ZMIANY

Nie oglądał się za siebie

Gdy sił zaczyna brakować

By nie był w ciągłej potrzebie.

Czas chęci… zweryfikować

Przeszłości nie można zmienić

Potrzeby… przewartościować.

Ona przyszłość może… spienić

I jak mądry, chory, stary

Gmina Mierzęcice
przekazała pieniądze dla
Powiatu Będzińskiego

Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta
Iwona Kłys i Skarbnik Gminy
Agnieszka Frączek podpisali umowę ze Starostą Będzińskim Sebastianem Szaleńcem
i Wicestarostą Dariuszem Waluszczykiem, w sprawie udzielenia Powiatowi Będzińskiemu
pomocy finansowej w kwocie
2.938.298 zł na modernizację
dróg powiatowych.
W ramach umowy modernizowane będą: ul. Jana Pawła
II w Boguchwałowicach, ul.

Mostowa i ul. Dąbrowska w Toporowicach oraz ul. Aleksandra Zawadzkiego
i Strażacka w Nowej
Wsi. Środki na ten
cel Gmina Mierzęcice
pozyskała w ramach
pierwszego i drugiego
naboru z Rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Składając wnioski
na modernizację dróg powiatowych w ramach funduszu gmina kierowała się przede wszystkim koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom
oraz poprawą komfortu jazdy.
Zarządcą dróg powiatowych
jest Powiat Będziński, do właściwości którego należy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg, jednakże
bez wsparcia Gminy Mierzęcice nie udałoby się zrealizować
tych inwestycji.

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
A przy stole niech zasiądą Przyjaciele, których miłość,
dobroć, radość pozostaną z Państwem
na dni wiele i tygodni...
życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Marian Czernikarz

Mierzy siły na zamiary
Fraszki - Piotra Mejsaka
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