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Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

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

Wspólnie tworzymy LSR na lata 2023-2027
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” informuje o rozpoczęciu prac nad nową Lokalną
Strategią Rozwoju (LSR) w ramach
Leader PROW w perspektywie finansowej na lata 2023-2027. Jest
to dokument tworzony oddolnie
przez lokalną społeczność określający kierunki jego rozwoju na
podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji
lokalnych potrzeb.
We wrześniu br. przeprowadziliśmy cykl spotkań we
wszystkich siedmiu gminach,
na które zaproszeni byli mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Celem
spotkań było przedstawienie
zagadnień realizacji programu
LEADER na naszym terenie,
analizie potencjału, potrzeb rozwojowych, mocnych i słabych

Nowe instalacje
Już wkrótce w kolejnych 4 budynkach użyteczności publicznej: Bibliotece Publicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, Ośrodku Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu
oraz Ośrodku Kultury w Sarnowie zaczną działać nowe instalacje fotowoltaiczne, przeznaczone do produkcji energii elektrycznej. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 300 tys. zł,
z czego ponad 186 tys. zł stanowi pozyskane dofinansowanie.
Inwestycja obejmuje montaż 4 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, (panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne):
na budynkach Biblioteki Publicznej i OSP w Psarach, Ośrodka
Kultury i OSP w Dąbiu oraz Ośrodka Kultury w Sarnowie. Wykonawca w pierwszej kolejności przygotował kompletną dokumentację projektową. Następnie skupił się na nowym pokryciu

stron, szans i zagrożeń, a także
celów w nowej LSR. Uczestnicy spotkań wzięli udział w projektowaniu przyszłych zadań
i mogli wypowiedzieć się na
temat swoich oczekiwań, co
do ich kształtu.
Operacje w kolejnym okresie programowania w szczególności dotyczyć będą zagadnień takich jak:
• innowacyjność,
• cyfryzacja,
• środowisko i klimat,
• zmiany demograficzne ze
szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania
się obszaru planowanego do
objęcia LSR,
• partnerstwo w realizacji
LSR polegające na wspólnej realizacji przedsięwzięć
i projektów.

dachu, czyli ułożył warstwę papy termozgrzewalnej w każdym
z wymienionych budynków, po czym przystąpił do montażu instalacji fotowoltaicznych.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A., całkowity koszt prac wynosi 300.651,36 zł, w tym
186.079,53 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Warto wspomnieć, że to już kolejna tego typu inwestycja w Gminie Psary. W poprzednich latach panele fotowoltaiczne pojawiły się na 12 budynkach użyteczności publicznej. Instalacje zamontowano na: Urzędzie Gminy Psary, GOK w Gródkowie, CUS
w Strzyżowicach, OK w Goląszy Górnej, przedszkolach w Sarnowie, Strzyżowicach i Psarach, Gminnym Żłobku w Psarach
oraz we wszystkich szkołach podstawowych Gminy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia
aktywnego udziału w tym ważnym przedsięwzięciu jakim jest
tworzenie Strategii. Bardzo prosimy o wypełnienie ANKIETY
dotyczącej oceny różnych aspektów życia codziennego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej
niż 15 min., dostępna jest na naszej stronie internetowej www.
lgd-brynica.pl w Aktualnościach
oraz na naszym funpage.
Zebrane opinie, oceny i suge-

stie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania
2023-2027.
O tym jak wiele cennych pomysłów zostało zrealizowanych
dzięki zaangażowaniu mieszkańców w obecną strategię można
przeczytać w materiale (str. 4) pt.
„Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020”.
Dziękujemy za zaangażowanie
w konsultacje społeczne.

Arystokratki

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im.
Jana Bursiga uzyskało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 7000 zł na realizację projektu „Damy śląskiej
arystokracji”. Wraz z Centrum Kultury Śląskiej
w Nakle Śląskim została zorganizowana wystawa ukazująca sylwetki i dokonania 13 postaci kobiet, pochodzących z wybitnych rodów szlacheckich o śląskim pochodzeniu, które zapisały się na
kartach historii. Wystawa daje nam sposobność
spotkania się z m.in. pisarkami (Waleska von Tiele-Winckler), działaczkami społecznymi (Matka
Ewa), inwestorkami (Joanna von SchombergGodulla – z domu Gryczik, księżna Luiza Sułkowska), celebrytkami (księżna Daisy, Blanka de Paiva), a jednocześnie matkami, żonami czy też kobietami, które poświęciły swoje życie Bogu i bliźnim. One wszystkie, idąc pod prąd, realizowały postawione sobie
cele z ogromną determinacją, dzięki czemu wyszły z cienia historii
pisanej przez mężczyzn. Wernisaż wystawy odbył się 17 września
br. Prelekcję pt. „Ogród Luizy. Śląska muzyka o kobietach” prowadził dr Jacek Kurka, później mieliśmy okazję wysłuchać koncertu
kwartetu smyczkowego A.Quartet „Kobiety o kobietach”. Wystawę można zwiedzać w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
do 31 grudnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

„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 Mierzęcice

W ostatnim czasie wykonanych
zostało wiele prac inwestycyjnych na terenie Gminy Mierzęcice. Okres wakacyjny to przede
wszystkim czas remontów w placówkach oświatowych.
Jedną z największych inwestycji w oświacie podczas tegorocznych wakacji było dostosowanie budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej
w Boguchwałowicach na potrzeby Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach. Koszt
inwestycji wyniósł ok. 300.000
zł. Wymieniane jest również
pokrycie dachu na budynku
Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach. W ramach
prac zostanie m.in. docieplony
dach wełną mineralną o grubości 15 cm oraz wykonane nowe
pokrycie z dachowej blachy
trapezowej. Koszt inwestycji
to 129.150,00 zł, a planowany
termin zakończenia zadania
- październik br. Po wykonaniu prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kW. Wartość instalacji to ok. 60.000 zł. Ponadto natychmiastowej wymiany

wymagał piec CO w Przedszkolu Publicznym „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach. Koszt
tego przedsięwzięcia wyniósł
ponad 30.000 zł.
Inwestycje związane ze szkołami i przedszkolami to nie jedyne zadania zrealizowane na
terenie gminy. Wyremontowano m.in. schody do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Mierzęcice”.
Jest to zadanie długoterminowe,
ogłoszone w formule: zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji
obejmuje: modernizację istniejącej sieci wodociągowej stalowej dla miejscowości Przeczyce w ul. 21-go Stycznia, modernizację istniejącej sieci wodociągowej azbesto - cementowej
dla miejscowości Nowa Wieś
w ul. Zawadzkiego, wymianę
odcinków wodociągu w Toporowicach, Mierzęcicach, modernizację zasilania i sterowania
obiektów gospodarki wodnej
na ujęciu w Przeczycach oraz
renowację studni rozprężnych
zdegradowanych korozją siarkowodorową zamontowanych

na sieci kanalizacji ciśnieniowej w Gminie Mierzęcice. Koordynatorem tej inwestycji jest
GZGWiK. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to
listopad 2023 r. Wartości inwestycji to 5.754.610 zł. Inwestycja
jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W grudniu 2021 r. zakończony
został I etap budowy kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce, współfinansowany ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Wojewódzkiego Fundu-

Powstało przedszkole
i żłobek
9 sierpnia br. Gminę Ożarowice odwiedził Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek. Wraz z parlamentarzystami - posłanką Barbarą Dziuk oraz posłem Jarosławem Gonciarzem, Starostą Tarnogórskim Krystyną Kosmalą,
Grzegorzem Czaplą, Wójtem Gminy Ożarowice; Justyną GubałąSkórką, Skarbnikiem Gminy, radnymi oraz zaproszonymi gośćmi
wizytowali nowo otwarte przedszkole i żłobek w Tąpkowicach.
Nowe, w pełni wyposażone 4-oddziałowe przedszkole dla ok. 100
dzieci wybudowano dzięki dofinansowaniu Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Budynek przedszkola to odpowiedź
na potrzeby mieszkańców Gminy Ożarowice
w zakresie zwiększenia dostępności do wychowania przedszkolnego. Zmiana siedziby przedszkola wpłynęła na znaczne polepszenie dzieciom warunków kształcenia, wychowania i opieki oraz umożliwiła przyjęcie do placówki większej liczby dzieci. Sale przedszkola są wysokie,
przestronne, bezpieczne, nowocześnie wyposażone i dostosowane do różnych grup wiekowych.
Pomieszczenia przedszkola są klimatyzowane.
Każda sala posiada niezależny węzeł sanitarny
Ponadto nowo wybudowane przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada także windę. W placówce znajduje się także bardzo dobrze i nowocześnie urządzona sala do zajęć terapeutycznych.

Na piętrze budynku ma swoją lokalizację pierwszy gminny żłobek, w którym utworzono miejsce opieki dla 48 dzieci do lat 3, z podziałem na 3
grupy wiekowe, (liczące po 16 dzieci każda). Żłobek wybudowano w oparciu o nowoczesne rozwiązania. W budynku znajduje się wewnętrzna
winda, która umożliwia rodzicom szybkie i bezpieczne dotarcie do placówki. Żłobek dysponuje
dużymi, przestrzennymi, jasnymi salami przeznaczonymi na pobyt dzieci. Każda sala ma wydzieloną sypialnię na poobiednie leżakowanie,
wydzielone miejsce na spożywanie posiłków,
własny węzeł sanitarny. Na utworzenie żłobka w Tąpkowicach Gmina Ożarowice otrzymała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w wysokości 1.584.000,00 zł. Więcej informacji: www.zlobektapkowice.szkolnastrona.pl . Złobek dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
w Katowicach. Obecnie realizowane są przyłącza do głównej sieci kanalizacyjnej, które
w 50 proc. finansowane są z budżetu gminy w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. W ramach zadania zostaną wykonane 64 przyłącza
kanalizacyjne dla mieszkańców.
Wykonawcą jest firma U.K.Ł.
SKORUPA Monika Odulińska –
Skorupa z Niegowej, która została wybrana w postępowaniu
przetargowym. Wartość umowy
to 673.707,90 zł. Prawdopodob-

ny termin zakończenia prac to
listopad br.
Gmina Mierzęcice jest w trakcie modernizacji dwóch dróg
powiatowych, które przejęła na
czas remontu od Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Pawła II
w Boguchwałowicach oraz ul.

W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” Gmina Mierzęcice pozyskała środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł na realizację
zadania w centrum sołectwa
Przeczyce. Dzięki otrzymanej
pomocy finansowej, na ogólno-

Mostowej w Toporowicach. Zadanie to realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. Modernizacja ul. Jana Pawła II wyniesie 935.995,07 zł, modernizacja ul.
Mostowej – 975.916,14 zł. Przewidywany termin zakończenia
prac to grudzień br.

dostępnym terenie w Przeczycach powstała scena, obiekty
małej architektury oraz oświetlenie solarne.
Zrealizowane inwestycje
z pewnością przyczynią się do
rozwoju oraz poprawy jakości
życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mierzęcice.

Dni Ziemi Siewierskiej
10 i 11 września świętowano Dni
Ziemi Siewierskiej. Wydarzenie powróciło do kalendarza imprez po
trzyletniej przerwie spowodowanej
pandemią Covid-19. W tym roku
okazją do świętowania był okrągły
jubileusz 60-lecia odzyskania praw
miejskich przez Siewierz.
Zgromadzonych na błoniach
zamku siewierskiego gości
przywitał Burmistrz Miasta
i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który przekazał „żakom”
z siewierskiego liceum i technikum symboliczny klucz do
miasta. Dwudniową imprezę
rozpoczęły występy młodzieży
szkolnej w ramach Artystycznej Sceny Młodych. Następnie na scenie wystąpił zespół wokalny „Encanto”, działający przy
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Przed występem gwiazdy sobotniego wieczoru – zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” publiczność zagrzewał do zabawy
zespół „Pozytywnie Nakręceni”. Po zmroku można było podziwiać specjalnie przygotowane
widowisko multimedialne. Sobotnią zabawę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadził DJ „Danny Rush”. W niedzielę swój czas mieli najmłodsi, którzy mogli bawić się
podczas interaktywnego przedstawienia pt. „Piraci z Karaibów”. Animacje dla dzieci oraz pokaz sportowo-taneczny zaprezentowali również instruktorzy oraz uczestnicy zajęć organizowanych przez Studio Tańca i Ruchu „Beleza” z Siewierza. Następnie na scenę wyszedł zespół
„Sugarfree” z wokalistką Zuzanną Pycią. Coverband zaprezentował największe przeboje polskiej i zagranicznej muzyki pop. Zwieńczeniem Dni Ziemi Siewierskiej był koncert polskiego
rapera o pseudonimie „Grubson”.
Wydarzeniu towarzyszyło wiele imprez towarzyszących. Zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zorganizowali wędkarze z Koła Nr 104 Polskiego Związku Wędkarskiego w Siewierzu, którzy rywalizowali drużynowo i indywidualnie na Zalewie Przeczycko-Siewierskim. Na kortach przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy zamku odbył się również
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. Zlot klasycznych i zabytkowych pojazdów zorganizowali
w niedzielę pod zamkiem kolekcjonerzy starych polskich samochodów – Jakub, Łukasz i Tadeusz Sowa z Siewierza.
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ŚWIĘTO PLONÓW

W Gminie Ożarowice

27 sierpnia br. w sołectwie Zendek odbyły się Dożynki Gminne
- Gminy Ożarowice. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Stanisława. Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz ul. Główną na plac przy remizie OSP, gdzie część oficjalna rozpoczęła się poświęceniem nowego wozu strażackiego. Po
przekazaniu przez starostów, dożynkowego bochna na ręce Wójta Gminy Ożarowice – Grzegorza Czapli rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Ossy, Zespół
Śpiewaczy „Ożarowianki” oraz Zespół Śpiewaczy „Ossianie”. Następnie został rozstrzygnięty konkurs kulinarny pt. „Bitwa Regionów”, w którym na 1 miejscu uplasowało się Koło Gospodyń
Wiejskich w Pyrzowicach. Kolejne miejsca na podium zdobyły:
Koło Gospodyń Wiejskich w Świerklańcu oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Orzecha. Gwiazdą wieczoru był Kabaret „Jestem”,
przy którym rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Wieczorną
zabawę taneczną poprowadził Zespół „Forte”.

Uroczystość rozpoczęła się od przejścia korowodu spod Urzędu Gminy Psary, prowadzonego przez wiceprezesa OSP Dąbie
Jakuba Jaworka. Przy dźwiękach Orkiestry Dętej pod batutą Ireneusza Sobieraja prezentowały się poczty sztandarowe
i reprezentacje lokalnych organizacji społecznych: KGW, OSP,
Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy, Kół Łowieckich, szkół, sołectw, stowarzyszeń.
Następnie na stadionie LKS Iskra Psary została odprawiona
uroczysta msza św., celebrowana przez Wiceoficjała Sądu Biskupiego w Sosnowcu ks. Krystiana Kucharczyka i Proboszcza parafii w Psarach ks. Jana Piekarskiego, podczas której
poświęcono tegoroczne plony. Po mszy na dożynkowej scenie
wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny z SP w Dąbiu, który
rozpoczął tradycyjny obrzęd dożynkowy, prowadzony przez
zespół śpiewaczy „Dąbie”. Zgromadzeni mieli również okazję
wysłuchać okolicznościowego przemówienia Wójta Tomasza
Sadłonia oraz zaproszonych gości.
Muzyczną część dożynek rozpoczęły występu zespołów śpiewaczych, na co dzień działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury Gminy Psary. W tym roku można było posłuchać
„Tęczy”, „Naszego Gródkowa”, „Górzan”, Kapeli „Gródków”,
„Strzyżowiczan”, „Zagłębianek” i „OD-DO”. Następnie wystąpił Zespół „Biesiada Show”, który grając największe hity
muzyki rozrywkowej porwał publiczność do tańca. Gwiazdą
wieczoru tegorocznych dożynek był z kolei zespół „Baflo”,
który swoimi najlepszymi utworami rozgrzał zgromadzony
tłum do czerwoności.

W Gminie Psary
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, do Psar
wróciła największa gminna impreza kulturalna – dożynki,
które są uhonorowaniem ciężkiej pracy rolników i podziękowaniem za zebrane żniwa. W tym roku święto plonów odbyło
się 4 września na stadionie LKS „Iskra” Psary.

„Juromania 2022”
na zamku siewierskim

Siewierz – Katowice
bezpośrednie połączenie

W weekend 16-18 września w naszym regionie odbyło się Święto Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach „Juromanii” na zamku siewierskim przygotowano wiele atrakcji pod hasłem „Poczuj smak historii”.
Zwiedzający zamek mogli obejrzeć nie tylko widowiskowe walki rycerskie, ale również wziąć udział w warsztatach tańca dawnego, podziwiać jak zmieniała się kobieca moda na przestrzeni
wieków oraz poznać nietypową historię makijażu i kosmetyków.
W programie znalazł się także pokaz walk na bagnety poprzedzony prelekcją o umundurowaniu polskich żołnierzy w dwudziestoleciu międzywojennym. Ponadto wydarzeniu towarzyszył odbywający się na zamkowych błoniach zlot food trucków.

3 września br. ruszyła nowa, metropolitalna linia autobusowa, oznaczona
numerem „M23”. Połączenie uruchomiono staraniem Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz – Zdzisława Banasia. Linia pozwoli mieszkańcom Gminy
Siewierz dojechać, bezpośrednio do Katowic, bez przesiadek,. Trasa przebiega z Siewierza przez Sarnów, Łagiszę, Będzin i w Sosnowcu na tzw. „Pogoni” skręca na drogę DK86, którą biegnie do Katowic. Jest to pierwsze,
od wielu lat, regularne połączenie Gminy Siewierz z Katowicami.
Wprowadzenie połączenia, nie było łatwe, jest efektem wielu spotkań i dyskusji prowadzonych przez Zarząd Transportu
Metropolitalnego w Katowicach z włodarzami miast w sprawie
przygotowania dokumentu pn. „Optymalizacja sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”. Celem opracowania było pozyskanie
informacji o potrzebach mieszkańców gmin członkowskich metropolii oraz ich włodarzy w odniesieniu do komunikacji zbiorowej. Gmina Siewierz nie miała wątpliwości, jej priorytetem było
wprowadzenie bezpośredniego połączenia autobusowego z Siewierza do Katowic. Propozycja została zaakceptowana.
Linia będzie kursować przez cały tydzień, od wczesnych godzin
porannych do późnych godzin wieczornych, tzn. w dni robocze
co 60 - 120 minut, a w dni wolne od pracy co 120-180 minut. Czas
przejazdu autobusu z Siewierza do Katowic będzie wynosił ok.
60 minut. (Przejazd na podstawie biletów ZTM).
Rozkład jazdy linii M23 znajduje się na str. int. https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-m23/

W GMINIE MIERZĘCICE

27 sierpnia w Targoszycach odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne, których gospodarzami byli Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski oraz Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Targoszycach - ksiądz Janusz Rakoczy. Tradycyjnie od wielu lat rolnicy i mieszkańcy Gminy Mierzęcice obchodzą to święto, które
jest uroczystością uhonorowania trudu rolników oraz podziękowaniem za coroczne plony.
Dożynki rozpoczęły się korowodem dożynkowym, prowadzonym przez Gminnego Komendanta OSP RP Łukasza Salamona oraz Gminną Orkiestrę Dętą im. Władysława Juszczyka, który przemaszerował do kościoła pw. św. Mikołaja
w Targoszycach.
Po uroczystej mszy za zebrane plony, odprawionej przez ks.
proboszcza Janusza Rakoczego, władze Gminy Mierzęcice, zaproszeni goście, poczty sztandarowe OSP, KGW, druhny i druhowie strażacy, starości dożynek oraz mieszkańcy udali się na
targoszyckie błonia, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na początku, zgodnie z tradycją miał miejsce obrzęd dożynkowy, wykonany przez Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”.
Tuż po nim tegoroczni starości dożynek Państwo Izabela i Adrian Adamscy przekazali symboliczny bochen chleba włodarzowi gminy. Po poświęceniu chleba przez księdza proboszcza
Janusza Rakoczego, Wójt podzielił go wśród zebranych gości
– jako symbol, aby nigdy nikomu go nie zabrakło. Następnie
podziękował wszystkim rolnikom i hodowcom za ich trud i całoroczną pracę oraz wyraził słowa uznania dla zaangażowanych w organizację tegorocznych dożynek. Okolicznościowe
przemówienia wygłosili również posłowie: Barbara Dolniak,
Rafał Adamczyk, Waldemar Andzel, a także w imieniu samorządowców obecny na wydarzeniu Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Po części oficjalnej, przyszedł czas na część artystyczną
Święta Plonów. Rozpoczęły ją występy Zespołu Śpiewaczego
„Toporowianki”, Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki”, Kapeli
Regionalnej „Mierzęcice” oraz Orkiestry Dętej im. Władysława Juszczyka. Na scenie zaprezentowała się również MILA,
która jak zawsze zachwyciła swoim repertuarem i talentem.
Wieczorem targoszyckie błonia wypełniły się dźwiękami energetycznej góralskiej muzyki serwowanej przez Kapelę „Pieczarki” oraz Kapelę „Ciupaga”. Na zakończenie mieszkańcy
mogli wziąć udział w zabawie tanecznej, którą poprowadził
Grzegorz Zimnik.

Władze Gminy składają wielkie podziękowania organizatorom, starostom dożynek i wszystkim pomagającym przy przygotowaniu tego rolniczego święta oraz mieszkańcom za wspólne świętowanie dożynek. Ta piękna, coroczna tradycja świadczy o silnym zaangażowaniu mieszkańców w życie kulturalne
gminy oraz o dbaniu o lokalną tradycję. I mają nadzieję, że także i w przyszłym roku nic nie stanie na przeszkodzie, by wszyscy mieszkańcy gminy Mierzęcice mogli się spotkać na celebrowaniu Święta Plonów
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Podsumowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020
Celem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Brynica to nie granica” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: zasobów historyczno-kulturowych, zastosowania nowych technologii oraz popularyzacji produktów lokalnych.
Pragniemy zaprezentować jak wiele dobrego można zrobić dzięki wsparciu przyznawanym przez LGD „Brynica to nie granica”. Przedstawiamy inwestycje publiczne zrealizowane dla miejscowej
społeczności oraz nowo powstałe i rozwijające się przedsiębiorstwa.
Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu LEADERA ciągle następuje wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców wsi oraz poprawa samorealizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Łącznie w naborach na realizację działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” rozdysponowaliśmy, na tę chwilę, blisko 9 mln zł.
Przedstawiamy projekty sfinansowane z funduszy unijnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia.
Gmina Bobrowniki
• Kosmetologia medyczna „Odnowa” w Dobieszowicach.
• Projektowanie i zagospodarowanie terenów zielonych „Kodan” w Bobrownikach.
• Rozbudowa i przebudowa Salonu zdrowia i urody „Odnowa” w Dobieszowicach.
• Rozbudowa obiektu restauracyjnego „VillaNova” w celu stworzenia miejsc noclegowych w Rogoźniku.
• Samoobsługowa myjnia bezdotykowa „EkoMyjnia” w Dobieszowicach.
• Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biblioteki w Bobrownikach.
• Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach.
• Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach.
• System biblioteczny oraz CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ, Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Bobrownikach.
• Przebudowa i remont pomieszczeń Biblioteki w Siemoni.
Gmina Mierzęcice
•
•
•
•
•
•

Mobilna Baza Sportów Wodnych „MarinaSurf” w Przeczycach.
Baza sportowo-rekreacyjna „Sport BASE – Sup Boards” w Boguchwałowicach.
„Strefa Eko-Relaksu” w Boguchwałowicach.
Baza sportowo-rekreacyjna „Kayakosfera” w Przeczycach.
Budowa miejsc do wypoczynku w sołectwie Mierzęcice Osiedle.
Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych w 7 miejscowościach Gminy Mierzęcice.
• Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice.
• Przebudowa drogi do Biblioteki w Mierzęcicach.
• Budowa tężni solankowej w Mierzęcicach Osiedlu.

Gmina Ożarowice
• Budowa boiska wielofunkcyjne z wyposażeniem w Pyrzowicach.
• Przebudowa terenu rekreacyjnego w Tąpkowicach.
• Budowa drogi do Przedszkola, Biblioteki i Kompleksu Sportowego w Ożarowicach.
Gmina Psary
• Stworzenie miejsc odpoczynku poprzez zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach.

Gmina Siewierz
• Eco Restauracja „Monami” w Tuliszowie.
• Uruchomienie Inkubatora Produktów Lokalnych „Tłocznia u Mazurkiewiczów” w Żelisławicach.
• Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach.
Gmina Świerklaniec
•
•
•
•
•
•
•

Ośrodek Jazdy Konnej - Stajnia Ferdyn w Świerklańcu.
Usługi budowlane oraz nadzór budowlany „Czempiel” w Nowym Chechle.
Rozbudowa obiektu noclegowego „Laba na Chechle” o SPA nad zalewem Nakło-Chechło.
Usługi nowoczesnej techniki czyszczenia silników „M-CLEAN” w Orzechu.
Firma Szkoleniowo Coachingowa „Power PRIS” w Świerklańcu.
Pielęgnacja terenów zielonych „Durbi” w Nakle Śląskim.
Utworzenie Dziennego domu Aktywnego Seniora „Vigor+” wraz z usługami rehabilitacyjnymi w Orzechu.
• Koncerty „Muzyczne Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera” w Świerklańcu.

Gmina Woźniki
•
•
•
•
•
•
•
•

Usługi cukiernicze w Babienicy.
Firma usługowo-budowlana BMK-PROInvest w Lubszy.
Usługi montażu gruntowych powierzchniowych wymienników ciepła oraz ogólnobudowlane w Lubszy.
Uruchomienie Inkubatora Produktów Lokalnych „Pliczko” w Woźnikach.
Rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Kamieńskich Młynach.
Podniesienie kwalifikacji i stworzenie szans zawodowych dla mieszkańców Gminy Woźniki.
Stworzenie Skansenu Kowalstwa im. Walentego Roździeńskiego w Woźnikach.
Twórcze spotkania artystyczne połączone z Festiwalem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej na Woźnickim Rynku.

Przedstawione przez nas przykłady pokazują dobitnie, że warto sięgać po fundusze z LGD
„Brynica to nie granica”.
Zapraszamy do aplikowania wniosków, do inwestowania w rozwój osobisty, zawodowy czy w lokalną społeczność.
Optymistycznie patrzymy na dalszą naszą działalność. Pragniemy poszerzać krąg naszych
przyjaciół i współpracowników, wymieniać się swoimi pomysłami oraz wspólnie realizować
plany dla dobra naszych małych ojczyzn.

Jubileusz chóru

IX RAJD ROWEROWY
18 września odbył się cykliczny IX Rajd rowerowy pt. „Śladami
Górnośląskiej Szlachty… i nie tylko!” organizowany przez Centrum
Kultury Śląskiej skierowany dla każdej grupy wiekowej. Trasa rajdu każdorazowo wiedzie koło obiektów związanych ze śląską arystokracją oraz po malowniczych miejscowościach Powiatu Tarnogórskiego. Uroczyste rozpoczęcie miało miejsce w Amfiteatrze w Parku w Świerklańcu, gdzie zebrało się około 250 zapisanych na rajd
osób gotowych ruszyć w ok. 40 km trasę. Przebieg trasy wyglądał
następująco: Amfiteatr - Park Świerklaniec, Sączów – Kościół pw.
Św. Jakuba Apostoła, Ossy – remiza OSP, Brynica - skwer, Ożaro-

wice – obiekt rekreacyjno – sportowy, gdzie na uczestników czekał
rowerowy szpaler składający się z pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice wraz z rodzinami oraz mieszkańców
gminy, którzy witali uczestników rajdu gromkimi brawami. Przerwę na gorący posiłek umilał koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice. Na zakończenie odbyło się losowanie nagród ufundowanych
przez sponsorów. Następnie zebrani ruszyli w trasę powrotną do
punktu startu, do amfiteatru w parku w Świerklańcu.
Taka właśnie forma rajdu cieszy się ogromnym zainteresowaniem całego Śląska.

18 września br. odbyła się uroczystość 25-lecia istnienia Chóru
„Niezdareczka”. Wydarzenie miało miejsce w remizie OSP Niezdara. Jubilaci z okazji swojego święta przygotowali dla publiczności przepiękny koncert, w którym zaśpiewali kilkanaście utworów z bogatego repertuaru. Wydarzenie miało wyjątkową oprawę. Utworom płynącym ze sceny, często towarzyszyło śpiewanie
widowni. Na scenie zaprezentował się również Zespół Wokalny
„Wianki” oraz „Małe Sączowianki” z Sączowa. Uroczystość była
również okazją do podsumowania działalności chóru, przedstawienia jego historii i sukcesów.
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