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W ostatnią niedzielę sierpnia rolnicy z terenu gminy dziękowali za tegoroczne plony.
Ten piękny i niezwykle widowiskowy obrzęd o bogatej tradycji, rozpoczęła uroczysta msza św. celebrowana przez proboszcza 
parafii pw. św. Mikołaja w Targoszycach – ks. kanonika Janusza Rakoczego.

Po nabożeństwie, barwny korowód przy akompaniamencie Or-
kiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz roz-
tańczonych mażoretek  z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ogrodzieńcu przemaszerował na targoszyckie błonia. Tu zgodnie 
ze staropolską tradycją, odbył się obrzęd dożynkowy w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaczego „Mierzęcanki”, podczas którego starości  
dożynek - pani Bogusława Nowak oraz pan Krystian Skrzyp-
czyk, uroczyście przekazali Wójtowi Gminy bochen chleba.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności nie zabrakło zaproszo-
nych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in.: Po-

słowie na Sejm RP: Waldemar Andzel, Witold Klepacz, Jarosław 
Pięta, Senator RP Zbigniew Meres, Radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego Małgorzata Ochęduszko - Ludwik, Naczelnicy Starostwa 
Powiatowego w Będzinie Lidia Firek oraz Jadwiga Zięba, Dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Janusz Gątkiewicz,  
członek Zarządu GTL Tomasz Błaszczyk, Komendant Komisariatu 
Policji w Siewierzu Paweł Fryc, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś wraz z Zastępcą Dariuszem Waluszczykiem, Wójt 
Gminy Psary Tomasz Sadłoń. 
Po uroczystym przekazaniu i podzieleniu dożynkowego chleba, 
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Święto Plonów w Nowej Wsi
Zgodnie z wieloletnią tradycją 15 sierpnia br. mieszkańcy Nowej Wsi 
świętowali pomyślne ukończenie żniw i prac polowych.

Uroczystości dożynkowe zainaugurowała msza św. odprawio-
na w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, podczas której pro-
boszcz miejscowej parafii ks. Adam Mordalski poświęcił dożyn-
kowy wieniec oraz chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. 

W nabożeństwie wzięli udział między innymi: Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski wraz z małżonką, sołtys Nowej Wsi 

uhonorowano najlepszych rolników z terenu gminy, wyróżniających 
się szczególną troską o swoje gospodarstwo. Na wniosek Wójta 
Gminy odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” nadawaną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymali: Pani Grażyna 
Nowak, Pan Włodzimierz Langner oraz Pan Jerzy Krzykawski.
Ponadto na wniosek Wójta Gminy, Złotą Odznaką „Za opiekę nad 
zabytkami” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego uhonorowany został ks. kanonik Janusz Rakoczy. Od-
znaczenia wręczali Posłowie na Sejm RP: Witold Klepacz, Jarosław 
Pięta, Senator RP Zbigniew Meres, oraz Wójt Gminy - Grzegorz 
Podlejski.
Część oficjalną zakończył występ Orkiestry Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach, której towarzyszył niezwykle widowiskowy 
pokaz mażoretek z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu.
W części artystycznej wystąpiła Kapela Regionalna „Mierzęcice”, 
Zespół Śpiewaczy z Toporowic oraz zespół wokalny „ToMiNo”, który 
bawił publiczność największymi przebojami.
Podczas dożynek, rozstrzygnięto organizowany już po raz czwarty 
konkurs na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice”. Tego-
rocznymi laureatami zostali: miejsce I Pani Joanna Madej z Topo-
rowic, miejsce II Pani Wiesława Dróżdż z Przeczyc, miejsce III pani 
Anna Kolasińska z Toporowic.  Wyróżnienia trafiły do pani Zdzisła-
wy Cebuli z Mierzęcic oraz pani Ewy Kocot z Toporowic.
Dopełnieniem niedzielnego świętowania był występ zespołu mu-
zycznego „Brathanki”, który od kilkunastu lat prezentuje folk w po-
powym, szybko wpadającym w ucho wydaniu. Podczas koncertu 
artyści wykonali swoje największe hity. Zebrani bawili się przy takich 

utworach jak „Czerwone korale”, „Gdzie ten który powie mi” „W ki-
nie, w Lublinie - kochaj mnie” czy „Siebie dam po ślubie”. Klimat 
dobrej zabawy podtrzymał Zespół Muzyczny „Debet”.
Władze Gminy Mierzęcice oraz organizatorzy Dożynek Gminno - 
Parafialnych 2014, składają serdeczne podziękowania za udzieloną 
pomoc finansową sponsorom i darczyńcom, którymi w tym roku byli:

PPUH „DOLOMIT” Kopalnia Ząbkowice S.A., Bank Spółdzielczy 
w Mierzęcicach, Budimex SA Port Lotniczy w Katowicach, PPHU 
Pol Trans Catering Alfreda Perczak, Monika i Piotr Sroka – Gospo-
darstwo Ogrodnicze, Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Gruntowej Wsi Mierzęcice „Nadzieja”, FH Karolina Justyna i Jaro-
sław Dydak, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski  Jacek Bara, P.P.P.O. 
Unitrans Jacek Karcz, Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Sar 
Spółka Jawna Bytom, Stawy hodowlane Jacek i Irena Czapla, Dar-
łak Helena i Stanisław, Kyrcz Zbigniew Zakład elektroinstalacyjny, 
Firma Usługowa TELESIM Krystian Wojdas, PPHU Cichoń Marek 
i Mariola, Mirosława i Adam Blachliński Sklep Spożywczo-Przemy-
słowy, FHU „Dater” Teresa i Henryk Serwecińscy, Firma Handlowo 
– Usługowa „Agmar” Mariusz Surma.

Red.

Urszula Gądek, druhowie strażacy, członkowie Koła Emerytów  
i Rencistów z Nowej Wsi, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz  
mieszkańcy Nowej Wsi.

Gospodarzami tegorocznych obchodów byli Pani Anna Skrzyp-
czyk oraz Pan Władysław Dyraga. 

Red.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112
(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)
POLICJA 997
KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU 
32 674 13 07
STRAŻ POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BĘDZIN 32 267 36 10
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992
ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00
fax 32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
32 287 75 19
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ
32 288 70 53
NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 
32 288 70 45
APTEKA Gallena 32 288 70 40
APTEKA Moje Zdrowie 32 700 37 53
GABINET WETERYNARYJNY 
„MEDI-VET” 32 284 02 23
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
32 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
32 288 70 56
BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 
32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15
SKOK Jowisz Mierzęcice 
32 391 01 00

ZARZĄDZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.  
w sprawie sporządzenia  
i podania do publicznej wia-
domości wykazu nierucho-
mości położonych w Sado-
wiu przy ul. Zjazdowej prze-
znaczonych do sprzedaży.



W Ó J T   G M I N Y   M I E R Z Ę C I C E

na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 942) informuje, że od 
dnia 12.09.2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, na stronie internetowej Gmi-
ny Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń  
w sołectwach zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej: 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 
518 ze zm.), w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, 
która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia    
     1990 r. albo jego spadkobiercą.

Osoby te powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 10 października 2014 roku.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – Referat Gospodarki, 
tel. 32 288 – 79 – 00, w. 216, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-15:30 oraz środa 9:00-17:00.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomość zostanie powiększona o należny podatek VAT od wartości 
przypadającej na grunty przeznaczone pod zabudowę.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu dostępne są w Urzędzie Gminy 
Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 7:30 - 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek), 9:00 – 17:00 (środa), drogą telefoniczną 32 288 79 00, wew. 216 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl

W YCI ĄG  Z  OGŁO SZENI A O  PRZETAR G U USTNYM NI EOG RANI CZO NYM  
 
 
 

WÓJT GMINY MIERZĘCICE  
 

na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 942) 
 

i n f o r m u j e , 
 
że od dnia 12.09.2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, na 
stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej: 
 

Lp Oznaczenie Pow. 
(m2) Numer KW 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 
Wadium 

(zł) Termin i miejsce przetargu 

1 

 
627 k.m. 5 
obręb 
Toporowice 
 

1312 CZ1Z/00045648/3 19 623,- 2 000,- 
21.10.2014, (wtorek), godz. 9.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 
Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomość zostanie powiększona o należny podatek 
VAT od wartości przypadającej na grunty przeznaczone pod zabudowę. 
 
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu dostępne są 
w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 
730 - 1530 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), 900 – 1700 (środa), drogą telefoniczną 32 288 79 00, wew. 
216 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl 
 
 

Mierzęcice, dnia 10.09.2014 r. Wójt Gminy Mierzęcice 
(-) mgr Grzegorz Podlejski 
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Gmina Mierzęcice 
Laureatem Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2014

W tegorocznej, jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” gmina Mierzęcice znalazła się na 12 pozycji 
wśród gmin wiejskich w kraju najlepiej wykorzystujących fundusze unijne. Tym samym gmina awansowała z bardzo odległej 
pozycji, jaką zajmowała w poprzednich latach.

Ranking Samorządów jest prestiżowym, ogólnopolskim ple-
biscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządza-
nych miast i gmin w Polsce. Od dziesięciu lat Kapituła, któ-
rej przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek dokonuje 
oceny samorządów w Polsce w trzech kategoriach: miasta 
na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie oraz gminy wiejskie. W bieżącym roku pojawiły się 
także podkategorie, takie jak gminy innowacyjne i najsku-
teczniej korzystające z unijnych pieniędzy.
Kryteria oceny samorządów zostały opracowane przez 
10-osobową Kapitułę Rankingu pod przewodnictwem byłe-
go Premiera RP i Przewodniczącego Parlamentu Europej-
skiego Jerzego Buzka. W skład Kapituły weszli specjaliści  
z sektora administracji rządowej, samorządowej, jak rów-
nież przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. 

Awans dzięki inwestycjom

Gmina Mierzęcice nieustannie podejmuje wysiłki, aby za-
pewnić finansowanie zewnętrzne ważnych zadań w dzie-
dzinie infrastruktury technicznej, edukacji i kultury oraz 
sportu i rekreacji. Inwestycje ostatniej kadencji dowiodły, 
że samorząd umiejętnie wykorzystuje możliwości, jakie 
dają fundusze unijne. Największą w historii gminy jest bu-
dowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, 
realizowana z dwoma innymi gminami w ramach projektu  
„Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowi-
cach – gospodarka wodno – ściekowa” . Na ten cel pozy-
skano dofinansowanie w optymalnej wysokości, sięgającej 

85 % wartości inwestycji w ramach RPO WSL 2007 – 2013. 
Aby ułatwić mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji, 
gmina pozyskała z NFOŚiGW bezzwrotną dotację w wyso-
kości 45% wartości wykonywanego przyłącza.

W ramach infrastruktury technicznej wykonano ulicę Zjaz-
dową w Sadowiu, zagospodarowano przestrzeń wokół 
Urzędu Gminy, wybudowano targowisko gminne, wodociąg, 
przeprowadzono remonty budynków OSP na łączną kwotę  
2 285 411 zł. Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekre-
acyjną obejmowały budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 oraz placów zabaw w 6 sołe-
ctwach na terenie gminy na łączną kwotę 366 920 zł.

W ramach działań na rzecz podniesienia jakości edukacji 
w szkołach na terenie gminy pozyskano ponad 1,5 mln zł 
w ramach POKL. Ponadto gmina pozyskała środki m.in. na 
Ogólnopolski Bieg w Nowej Wsi, Dzień Seniora, Dożynki 
Gminno – Parafialne, zakup instrumentów dla Kapeli Re-
gionalnej, nagranie płyty dla Zespołu Śpiewaczego „Mierzę-
canki”, nagranie płyty zespołu „ToMiNo”. Łącznie na kulturę 
wydano 109 644 zł.

Z kolei w ramach POIG gmina pozyskała 100 % dofinanso-
wania na zakup komputerów wraz z dostępem do Internetu 
oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera dla mieszkań-
ców gminy, łącznie na kwotę 278 470 zł.

Red.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
W poniedziałek 1 września we wszystkich szkołach i przed-
szkolach w gminie Mierzęcice odbyła się uroczysta inaugu-
racja roku szkolnego.

W tegorocznych uroczystościach, udział wziął Wójt Gminy Mie-
rzęcice – Grzegorz Podlejski, który oprócz ciepłych słów skie-
rowanych do uczniów i nauczycieli, wręczył akty powołania na  
stanowisko dyrektora szkoły Pani Małgorzacie Drzewieckiej oraz 
Pani Annie Zawadzie.

Ponieważ tegoroczne wakacje były czasem intensywnych prac 
remontowych i modernizacyjnych we wszystkich placówkach 
oświatowych, na uczniów i nauczycieli czekały odświeżone pra-

cownie i sale lekcyjne.
Najwięcej powodów do radości mieli uczniowie z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Nowej Wsi, gdzie wykonano długo ocze-
kiwaną  termomodernizację budynku szkoły. Uroczystego otwar-
cia szkoły dokonał Wójt Gminy– Grzegorz Podlejski, dyrektor 
szkoły Dorota Sypniewska oraz wykonawca zadania - Prezes 
Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „MED BUD” - Alek-
sander Batoryna.

Młodym mieszkańcom gminy życzymy samych szczęśli-
wych chwil, wytrwałości w realizacji swych celów edukacyj-
nych oraz samych sukcesów w nauce.

Red.
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Informacja dotycząca usuwania azbestu z terenu gminy 
W ramach prowadzonego zadania polegającego na kontynuacji 

realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Mierzęcice w 2014 r. oraz otrzymanej dotacji  

z budżetu Powiatu Będzińskiego informujemy, że Urząd Gminy 

w Mierzęcicach posiada wolne środki finansowe na usunięcie 

zdemontowanego azbestu. 

Dofinansowanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających 

azbest obejmuje 100% kosztów ich usunięcia. Osoby zaintere-

sowane usunięciem zdemontowanych wyrobów zawierających 

azbest w 2014r., proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gmi-

ny w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 3, w ter-
minie do 30 września 2014 r. w celu złożenia stosownego 
wniosku. Telefon kontaktowy: 32 288 79 00 wew. 221.
Osoby planujące demontaż odpadów azbestowych w 2015 r., 

również mogą składać wnioski o dofinansowanie, które będą 

stanowiły podstawę do wystąpienia do Starosty Będzińskiego  

o przyznanie dotacji w 2015r.

Referat Gospodarki UG Mierzęcice

Odblaski - obowiązkowe dla pieszych !!!
Od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał po 
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 
posiadać odblask umieszczony w sposób widoczny dla kie-
rujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat - od 
20 do 500 zł.

Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym na-

kładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie 

na osoby poniżej 15 roku życia. Ustawodawca rozszerzył obo-

wiązek na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poru-

szać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie mógł się 

poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez ele-

mentów odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze 

przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy 

przepis nie będzie miał zastosowania w strefie zamieszkania 

– tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeń-

stwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepia-

ne do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich 

umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości 

kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wów-

czas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla in-

nych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości 
około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie 
elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległo-
ści 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy 
wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu dro-

gowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych są 

znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc 

strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do osza-

cowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetu 

państwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom 

dróg.

Źródło: Komenda Główna Policji

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku „18+” do udziału w zajęciach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku można będzie wziąć udział w interesujących wykładach tematycznych, warsztatach pla-
stycznych, fotograficznych, rękodzieła i językowych, treningu pamięci oraz zajęciach fitness z elementami tańca.

Zajęcia w ramach UTW będą odbywały się raz w miesiącu, w środę w godz. 18.00-19.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mierzęcicach. Studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zostać wszystkie osoby w wieku „18+” dysponujące wolnym  
czasem i chęcią do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. 

Każdy student otrzyma legitymację studencką oraz indeks. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 już 15 października!!!!

Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 
do 15.30 lub telefonicznie pod numerem 32/ 288-70-82.
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Program dla Seniorów na lata 2014 - 2018
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie informuje, że został wprowadzony w życie 
„Program AS - Aktywny Senior Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014 - 2018". 

Program ma na celu poprawę sytuacji osób starszych, tj. wspie-
ranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdro-
wiu oraz możliwość prowadzenia samodzielnego, niezależnego 
życia.

Celem programu jest również poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych poprzez aktywność społeczną, zawodową oraz system 
opieki nad osobami starszymi. Chcąc wyjść naprzeciw Seniorom 
naszego Powiatu pierwszym z działań realizowanych w ramach 
przedmiotowego programu, jest „Karta Seniora". Karta adresowa-
na jest do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia i pozwala na 
korzystanie z ulg i zniżek oferowanych przez Partnerów programu.

Wniosek o wydanie karty dostępny jest na stro-
nie www.starostwo.bedzin.pl w zakładce „Echo 
Seniora” lub w Wydziale Polityki Społecznej Srostwa  
Powiatowego w Będzinie, który mieści się w budynku przy 
ulicy Krasickiego 17 (I piętro pok. 128, tel. 32 368 07 59).

Wniosek ten należy czytelnie wypełnić oraz złożyć w w/w  
Wydziale, gdzie zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni.

Starostwo Powiatowe Będzin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy
W dniu 28.08.2014 roku w Święto Lotnictwa na byłym osiedlu wojskowym w Mierzęcicach, odsłonięto tablicę upamiętniającą 
stacjonowanie w latach 1952 - 1987 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz pilotów, którzy służąc w obronie polskiego nieba 
odeszli na wieczną wartę.

Inicjatorami powstania monumentu byli: płk dypl. pilot Andrzej 
Stanek, mjr pilot Andrzej Krzyśpiak, mjr pilot Ryszard Dębski 
oraz starszy chorąży sztabowy Jerzy Dyksa. W uroczystości 
udział wzięli m.in.: delegacja Stowarzyszenia Seniorów Lotni-
ctwa Wojskowego, była kadra Pułku Lotniczego, władze samo-
rządowe Gminy Mierzęcice Wójt – Grzegorz Podlejski, Zastęp-
ca Wójta Andrzej Cembrzyński, Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Twardoch, były kapelan garnizonu ks. Jan Lubieniecki, 
mieszkańcy oraz licznie przybyli goście.

Po wysłuchaniu Marsza Lotników i uczczeniu minutą ciszy tych, 
którzy odeszli, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez pa-
nią Marię Maślankiewicz i płk pil. w st. spocz. Kazimierza Ciapa-
łę. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. Adam Mordalski 
proboszcz miejscowej parafii 

Pamiątkowa tablica usytuowana została na prywatnym terenie 
PPHU POL-TRANS CATERING EXPORT-IMPORT pani Alfredy 
Perczak za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Red.
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Trzecia edycja Biegu Nowej Wsi za nami
15 sierpnia br. punktualnie o godzinie 16.15 w Nowej Wsi odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Biegu pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Mierzęcice- Grzegorza Podlejskiego.

Impreza ciesząca się sporą popularnością w naszym regionie po raz 
kolejny zgromadziła ponad 250 uczestników. Oprócz reprezentantów 
wszystkich większych śląskich miast, do Nowej Wsi w tym roku dotarli 
goście z tak odległych miejscowości jak Jasło, Kraków, czy Warsza-
wa.

Gdy na dwie godziny przed startem biegu głównego z ciemnych 
chmur rozpadał się deszcz, pod znakiem zapytania stanęło powo-
dzenie biegu dla dzieci na torze z przeszkodami. Od ubiegłego roku 
najmłodsi miłośnicy ruchu walczą o medale na boisku szkolnym przy 
Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego, które rok rocznie jest gospo-
darzem całej imprezy. Na specjalne zamówienie organizatorów desz-
czowe chmury szybko się jednak rozeszły i siedemdziesięcioro dzieci 
wraz z opiekunami rozpoczęło aktywną zabawę w pełnym słońcu. 

Nieco starsi zawodnicy, podjęli sportową walkę na dystansie  
500 metrów wzdłuż trasy biegu głównego. Mieli oni możliwość „po-
smakowania” podbiegu, z jakim mierzyli się chwilę później biegacze 
w kategorii open. Na szyjach finiszujących zawisły pamiątkowe me-
dale i przyszedł czas na bieg główny.
W ubiegłorocznej edycji Biegu Nowej Wsi zwyciężył Damian Pasek 
z Bytomia. Jego wynik (16:35) wydawał się być czasem nie do pobi-
cia, chyba że przez samego rekordzistę. Trzecia edycja wykreowała 
jednak nowego bohatera. Adam Jamiński z Tychów, który rok temu 
nieznacznie uległ Paskowi, poprawił swój czas o niemal pół minu-
ty i ustanowił nowy rekord trasy – 16:24. Ubiegłoroczny zwycięzca 
pojawił się na mecie z wynikiem 16:53, natomiast podium uzupełnił 
Robert Zielonka z Chrzanowa (17:06).
Wśród pań triumfowała po raz drugi Sandra Mikołajczyk z Siemia-
nowic Śląskich (19:09). Za jej plecami znalazła się Tamara Koczur 
z Myszkowa (20:28). Na trzecim miejscu do mety dobiegła Beata 
Adamczyk- Nowak z Bytomia (20:47). 
Najszybsze panie oraz panowie zostali nagrodzeni pucharami podczas 
ceremonii zakończenia imprezy. Organizatorzy przygotowali również 
upominki dla pierwszych trzech zawodników w dziesięciu kategoriach 
wiekowych. Podziękowania dla patronów, partnerów oraz sponsorów 
były ostatnim aktem uroczystości. Szczególny wkład w powodzenie 
imprezy miał Wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz Podlejski.

Wśród głównych sponsorów znalazły się: firma odzieżowa Sarex, fir-
ma medyczna Sar sp.j., a także Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach. 
Całe wydarzenie zostało włączone do programu „Sportowy Powiat 
2014” – cyklu najciekawszych imprez sportowych i rekreacyjnych od-
bywających się na terenie powiatu będzińskiego. 

W zgodnej opinii uczestników imprezy Bieg Nowej Wsi z roku na rok 
jest bardziej wymagający. Miejmy zatem nadzieję, że kolejna, czwar-
ta już edycja, przyniesie kolejne rekordy.
Wszystkich mieszkańców przepraszamy za utrunienia jedno-
czesnie dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość wykazaną 
dla organizatorów tego biegu.

Organizatorzy
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LATO Z GOK
Wakacje dobiegły już końca, czas więc na podsumowanie tego, co wydarzyło się w ramach akcji „Lato z GOK” oraz trochę 
powspominać…...

Tegoroczna oferta wakacyjna w ramach bezpiecznego zagospo-
darowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Mierzęci-
ce obfitowała w zajęcia edukacyjne oraz wycieczki o charakterze 
turystyczno – rekreacyjnym.

Już na początku lipca odbyły się 3 dniowe zajęcia taneczne pn. 
„Break the Floor”, podczas których młodzi amatorzy tańca pod 
czujnym okiem trenera - Wiktora Woźniczko uczyli się trudnych, 
breakdansowych figur takich jak: six step, baby freeze czy back-
spin. Każda sesja taneczna kończyła się mini walkami uczestni-
ków zajęć. Z uwagi na duże zainteresowanie, zajęcia kontynuo-
wano także w sierpniu. 
Po wyczerpujących treningach dzieciaki rozwijały wyobraźnię, 
kreatywność oraz twórcze myślenie w ramach plenerowych zajęć 
plastycznych „Letnie Arty” oraz warsztatów Ceramiki i Technik Wi-
trażowych. Młodzi artyści doskonalili swoją sprawność manualną, 
kształtowali umiejętności projektowania i przedstawiania kompo-
zycji na płaszczyźnie i w bryle, usprawniali koordynację wzrokowo 
– ruchową oraz korzystali z możliwości samodzielnego wykonania 
różnorodnych form dekoracyjnych i użytkowych.
Podsumowaniem dwumiesięcznej pracy artystycznej była wy-
stawa prac, zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Mie-
rzęcicach, którą swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście  
w osobach rodziców uczestników warsztatów oraz prowadząca 
letnie warsztaty Ceramiki i Technik Witrażowych p. Danuta Góra.
Ale nie tylko treningi i zajęcia plastyczne oraz zajęcia z gliną uroz-
maicały letni czas mierzęcickiej młodzieży. GOK zawarł w swej 
ofercie także cztery wycieczki edukacyjne.
Wyjazd do Muzeum Zagłębia zainaugurował poznawanie dzie-

dzictwa kulturowego woj. śląskiego. Pałac Mieroszewskich oraz 
Zamek w Będzinie, a zwłaszcza zgromadzona tam kolekcja broni 
i uzbrojenia, wywarły ogromne wrażenie na młodych zwiedzają-
cych, którzy zadawali niezliczone pytania.
W ramach Szlaku Zabytków Techniki młodzi globtroterzy odwie-
dzili Galerię Sztuki Współczesnej „ Elektrownia” w Czeladzi oraz 
Kopalnie Guido w Zabrzu, gdzie mieli okazję zwiedzić obiekty 
związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego, 
a w szczególności z funkcjonowaniem kopalni węgla kamiennego.
Podsumowaniem wakacyjnych wojaży był wyjazd do Galerii „Szyb 
Wilson” w Katowicach, gdzie obcowali ze sztuką młodych, odważ-
nych artystów, malarzy, grafików, fotografików i performerów.

Wszyscy uczestnicy wakacji z GOK zgodnie stwierdzili, że wspól-
nie spędzony czas był bardzo ekscytujący i zapoczątkował wiele 
nowych przyjaźni.

Red.

Wakacje z Biblioteką pod hasłem „Figle i bziki w krainie plastyki”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podczas wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach 
zorganizowała dla dzieci zajęcia pod hasłem „Figle i bziki w krainie 
plastyki”. Zajęcia odbywały się w miesiącu lipcu, w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach od 11 do 14. Wzięło w nich udział 23 
dzieci z terenu naszej gminy. 

Wakacyjne zajęcia zorganizowane zostały dzięki współpracy i do-
finansowaniu Biblioteki przez Radę Sołecką Sołectwa Mierzęcice. 
Otrzymane środki przeznaczone zostały na warsztaty rękodzielni-
cze oraz materiały plastyczne wykorzystane przez dzieci podczas 
zajęć. Tematyka zajęć była bardzo różnorodna. Pod hasłem „Kolo-
rujemy ryżem” kryły się zajęcia plastyczne podczas których, dzieci 
wyklejały obrazki za pomocą kolorowych ziarenek ryżu. Kolejny 
dzień zajęć zatytułowany był „Kolorowe miasto”. Wykorzystując 
duże kartonowe pudełka dzieci robiły domy, projektując je w do-
wolny sposób. Liczyła się tutaj przede wszystkim pomysłowość 
naszych uczestników. Podczas wakacyjnych spotkań, uczestnicy 
brali udział w jedniodniowych warsztatach rękodzielniczych pro-
wadzonych przez pracownię artystyczną Osikowa Dolina z Kozie-

głów. Warsztaty odbyły się pod hasłem „Piękno osikowego łyka”, 
na których pokazano tradycję tworzenia przedmiotów i dekoracji 
z wiórków drewna osikowego. Każdy uczestnik własnoręcznie 
wykonywał osikowe wyroby – serduszka, kwiatki, motylki.  Wyko-
rzystując duże arkusze szarego papieru dzieci projektowały kró-
lewskie stroje. Oprócz sukien wykonywane były również berła i ko-
rony. Stroje były tak wykonane, że każdy mógł je włożyć na siebie 
i wziąć udział w pokazie mody. Jak to było w poprzednich latach 
dzieci chętnie robiły różnego rodzaju obrazki techniką płaskiego 
origami, z kolorowych kartonów, z wcześniej przygotowanych 
szablonów wycinały zwierzątka, barwne kwiatki i motylki. Oprócz 
wyżej wymienionych zajęć dzieci bardzo chętnie grały w różne gry 
planszowe, układały puzzle oraz kolorowały ilustracje.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i już teraz zapra-
szamy na kolejne zajęcia, jakie będą się odbywać w naszej Bib-
lotece. Podziękowania składamy również Radzie Sołeckiej Sołe-
ctwa Mierzęcice, która dofinansowała „Wakacje z biblioteką”.

Oprac. M. Bijak
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Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich z Toporowic
W sobotę 06 września br. Koło Gospodyń Wiejskich z Toporowic świętowało 80-lecie swojej działalności.

Po uroczystej mszy świętej, którą odprawił pro-
boszcz miejscowej parafii ks. kanonik Janusz 
Rakoczy, zaproszeni goście udali się do remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach 
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Tu wyrazy głębokiego szacunku, gratulacje oraz 
życzenia z okazji Jubileuszu, na ręce Przewod-
niczącej Koła Pani Janiny Sabatowicz prze-
kazali m.in.: Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, 
Zastępca Wójta Gminy Andrzej Cembrzyński, 
Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek, Przewod-
niczący Rady Gminy Tadeusz Twardoch wraz 
z radnymi gminy, Radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego Małgorzata Ochęduszko – Ludwik, 
sołtys Toporowic Grażyna Ogorzałek wraz z przedstawicielami 
rady sołeckiej, członkowie Stowarzyszenia Społeczno - Kultural-
nego Przyjaciół Toporowic, przedstawiciele Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Toporowic, dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporo-

wicach Aneta Zawada, emerytowane dyrektorki toporowickiej 
szkoły Barbara Słania oraz Izabela Dziurowicz, delegacje Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury Kamila Paradowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Pub-
licznej Grażyna Czapla, prezes Wojewódzkiego Związku Kółek  
i Organizacji Rolniczych Andrzej Krawczyk oraz przedstawicielki 
zaprzyjaźnionych zespołów muzycznych z Dąbia i Brzękowic.

Jubileusz był także doskonałą okazją do wspomnień i refleksji. 
Niezwykle bogatą historię Koła pt. „Z biegiem lat, z biegiem dni” 
przypomniała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Beata Polanie-
cka.

Podczas uroczystości, uhonorowano zasłużone członkinie Koła. 
Na wniosek Wójta Gminy Grzegorza Podlejskiego „Order Serca 
Matkom Wsi” otrzymała pani Halina Hanak. Tytuł  honorowej 
przewodniczącej KGW otrzymały: pani Irena Twardoch, pani 
Czesława Płaczek oraz pani Maria Kościelniak. Na wniosek 
Wójta Gminy, Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego przy-
znała Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego 
dla Koła Gospodyń Wiejskich z Toporowic. Odznakę, która 

Podziękowania
Koło Gospodyń Wiejskich z Toporowic składa serdeczne 

podziękowania wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie 
przy organizacji Jubileuszu 80- lecia KGW,  a w szczególności: 
Wójtowi Gminy Mierzęcice Panu Grzegorzowi Podlejskiemu,  
Księdzu Proboszczowi Januszowi Rakoczemu za odprawienie 

uroczystej mszy świętej, Pani Beacie Polanieckiej za 
przygotowanie prezentacji oraz wszystkim gościom, którzy 

zaszczycili nas swoją obecnością.

jest wyrazem uznania za działalność wybitnie przyczyniającą się 
do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju woje-
wództwa, wręczyła przewodniczącej Koła Radna Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko – Ludwik.

Wszystkie członkinie Koła otrzymały także pamiątkowe dyplomy 
za zaangażowanie w działalność Koła, upowszechnianie kultury 
i tradycji polskiej wsi.

Całość uroczystości uświetniła część artystyczna, podczas której 
wystąpił zespół muzyczny „ToMiNo”, akompaniator zespołu Śpie-
waczego „Toporowianki” pan Krzysztof Świątek oraz wzruszone 
Jubilatki.

Red.
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Kanalizacja

Oczyszczalnia

Lata 2011 – 2014 okresem wielu inwestycji

Gmina Mierzęcice realizuje największą i jednocześnie cywiliza-
cyjną inwestycję w swojej historii - budowę kanalizacji, prowa-
dzoną w ramach projektu kluczowego pn: „Infrastruktura oko-
łolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice  
w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”.

Projekt ten obejmuje realizację wspólnego zadania dla trzech 
gmin: Mierzęcic, Ożarowic i Miasteczka Śląskiego w ramach tzw. 
Aglomeracji i zakłada stworzenie sieci kanalizacyjnych i budowę 
oczyszczalni na łączną kwotę 107 935 000,00 zł.

Na ten cel władze gminy uzyskały dofinansowanie ze środ-
ków pozakonkursowych w optymalnej wysokości sięgającej 
85% wartości inwestycji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Głównym celem inwestycji jest ochrona środowiska naturalnego 
w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych. 
Zrealizowany projekt pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska 
naturalnego oraz podniesie poziom życia mieszkańców gminy. 
Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną zwiększy również atrakcyj-
ność gminy dla inwestorów zewnętrznych, co pośrednio przyczyni 
się do aktywizacji rozwoju gospodarczego gminy.

ekologia

W ramach tego zadania, powstała również nowoczesna, biologiczno - mechaniczna oczyszczalnia ścieków.



Budowa przyłączy Budowa wodociągu

AzbestWielkogabaryty

PSZOK

Gmina poczyniła wiele starań, aby uzyskać dofinansowanie dla 
mieszkańców, do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Ostatecznie 
starania te zostały uwieńczone sukcesem, gdyż gmina uzyska-
ła wszelkie możliwe dofinansowanie jakie stwarzał program Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie tj. 90 % dofinansowania ( w tym: 45% dotacja, 45% 
pożyczka).

We wrześniu, w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca 
budowy przyłączy, geodeta oraz inspektor nadzoru. Mieszkańcy 
na bieżąco będą informowani o postępie prac.

D z i a ł a n i a  p ro e ko l o g i c z n e  w  l at a c h  2 0 1 1  –  2 0 1 4

Od 2012 roku gmina kontynuuje program usuwania azbestu.  
W ramach tego zadania usunięto ponad 135 ton tego szkodliwe-
go materiału z blisko 60 posesji z terenu gminy na łączną kwotę  
67 000 zł . 

Częściowo zadanie to jest finansowane z otrzymanej dotacji ce-
lowej ze Starostwa Powiatowego w Będzinie, częściowo z bu-
dżetu Gminy.

Na terenie Gminy prowadzone są zbiórki odpadów: segregowa-
nych, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Odbywały się również objazdowe zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, które zbierane były „u źródła” czyli bezpo-
średnio z poszczególnych posesji. 

W sumie w ramach zbiórki zebrano ponad 80 ton odpadów. 

Kolejnym zadaniem z zakresu ochrony środowiska, do realizacji którego 
gmina została zobligowana, jest gospodarka odpadami komunalnymi.

W ramach tego zadania w 2013 roku wykonano budowę Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie GZGKiW w Mierzęcicach, do 
którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpa-
dów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte świetlówki, zużyte opony, a także zebrane w sposób selektywny od-
pady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów. Wartość tej 
inwestycji opiewa na kwotę 23 000 zł.
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W tym roku udało się zrealizować ważne zadanie związane z za-

opatrzeniem w wodę – wybudowano 0,8 km sieci wodociągowej, 

łączącej ulicę Zawadzkiego w Nowej Wsi z drogą Grabową. Dzię-

ki tej inwestycji uzbrojono kilkadziesiąt działek budowlanych. Na 

realizację tego zadania pozyskano środki w kwocie 105 349 zł  
z PROW w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej.
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inwestycje drogowe

Nowe lampy, chodniki i drogi
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to kolejny ważny cel, równolegle z inwestycjami drogowymi.

W sołectwie Boguchwałowice wybudowano nowy chodnik wraz  
z odwodnieniem oraz wyremontowano zatokę autobusową. Ponad-
to wykonano odwodnienie na drodze powiatowej ul. Swobody.

W ramach podpisanej umowy z przedstawicielami TAURON na 
terenie całej gminy zostało wymienione oświetlenie uliczne na 
bardziej oszczędne i mniej awaryjne. W ramach tej umowy zo-
stała także zabudowana nowa linia energetyczna doprowadza-
jąca energię do granicy cmentarza w Targoszycach. Doświetlo-
ne zostały ulice Czerwonego Zagłębia w Toporowicach (odcinek 
skrzyżowania ul. Mostowej i Czerwonego Zagłębia w kierunku 
Targoszyc) oraz ul. Nadbrzeżna w Boguchwałowicach.

Ważną inwestycją była budowa ulicy Zjazdowej w Sadowiu. 
W wyniku podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim, 
otrzymano dofinansowanie w kwocie 518 928,40 z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. 

W ramach tego zadania wykonano kanalizację deszczową, sani-
tarną oraz przyłącza wody do poszczególnych działek. W przy-
szłości samorząd planuje zrealizować budowę II etapu ul. Zjaz-
dowej – połączyć Sadowie z centrum Mierzęcic. 

W ramach działań promocyjnych w tym projekcie wydano folder 
oraz mapę Gminy Mierzęcice. 

przed realizacją

po realizacji

po realizacji

przed realizacją
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inwestycje drogowe inwestycje

Wykonano nową nawierzchnię, wymieniono istniejące oświetlenie, zamontowano klomby i ławki. Realizacja projektu przyczyniła się 
do poprawy estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z tego terenu.

Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy
W 2012 r. zrealizowano długo oczekiwaną inwestycję, którą było zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy. 
Na realizację tego zadania pozyskano środki unijne w wysokości 126 060 zł  w ramach konkursu „Odnowa i rozwój wsi”. 

przed realizacją

W uzupełnieniu poprawy wizerunku oznaczono budynek Urzędu Gminy poprzez wykonanie stosownego napisu oraz herbu.
W  celu poprawy  bezpieczeństwa  i  estetyki  wykonano również remont  schodów  wejściowych  do Urzędu  Gminy  -  wymieniono  
zniszczone i  spękane  płytki  na  nowe  antypoślizgowe.

po realizacji

Nowe tablice informacyjne i przystanki 
Na terenie całej gminy, zamontowano nowe estetyczne tablice informacyjne, na których można zamieszczać ważne dla mieszkańców 
wiadomości lub potrzebne informacje.  Ponadto sukcesywnie odnawiano przystanki autobusowe.



inwestycje

Place zabaw
W 6 sołectwach gminy : Nowej Wsi, Mierzęci-
cach, Zawadzie, Najdziszowie, Mierzęcicach- 
Osiedlu i Mierzęcicach II, powstały nowoczesne 
place zabaw, dzięki środkom, które gmina pozy-
skała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Nowa Wieś

Mierzęcice

Nowy plac targowy

Nowe targowisko o powierzchni ponad 3072 m² - w całości zostało wybrukowane kostką, ogrodzone i oświetlone. 
Na placu targowym powstał pawilon handlowy wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym, zadaszone stragany handlowe, oraz 
dodatkowe miejsca parkingowe dla klientów. 

Wartość całkowita projektu to 970 256,32 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 591 619 zł.

W 2013r.  zrealizowano kolejną dużą inwestycję dofinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, którą jest targowisko. 

przed realizacją

po realizacji

Na placach zabaw zamontowano obiekty małej ar-
chitektury – zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, 
huśtawki, zabawki na sprężynach oraz  karuzele. 

Dzięki temu dzieci mogą miło i bezpiecznie spędzać 
wolny czas. 

Samorząd planuje również utworzenie siłowni plene-
rowych aż w 8 sołectwach w gminie, a także stworze-
nie centrum rekreacyjno – sportowego za Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Wniosek o dofinansowanie tych 
przedsięwzięć złożono w sierpniu br.
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inwestycje

Zawada Mierzęcice Osiedle

Mierzęcice IINajdziszów

Komputery dla mieszkańców
inwestycje

Od października 2013 roku realizowany jest projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”.

Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa, uzyskał wysoką 30 pozy-
cję na liście z ponad 300 wniosków z całej Polski.

W ramach tego projektu, zakupiono 53 zestawy komputerowe 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu 
oraz 3 drukarki. 35 komputerów trafiło do rodzin o najniższych 
dochodach i osób niepełnosprawnych, pozostały sprzęt zain-
stalowano w Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku 
Kultury. 

Elementem projektu były także szkolenia dla 160 osób z za-
kresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z zasobów 
globalnej sieci. 

Zgodnie z podpisaną umową, na realizację tego projektu Gmina 
Mierzęcice otrzymała dofinansowanie stanowiące 100% kwoty 
całkowitych wydatków w wysokości 278 470,00zł 

Nowe komputery w Gminnym Ośrodku Kultury
Nowe komputery w Gminnej Bibliotece
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OSP i Szkoły

Szkoły i przedszkola
Wiele inwestycji przeprowadzono w budynkach szkół i przedszkoli

Ochotnicze Straże Pożarne
Działalność OSP jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Władze samorządowe gmi-
ny dostrzegając i doceniając służbę strażaków w miarę możliwości pomagały w realiza-
cji ich zadań bojowych, gospodarczych i szeroko pojętej działalności dla dobra całego 
społeczeństwa.

W 2012 r. zakończono termomodernizację budynku remizy 
OSP w Toporowicach. Od strony północnej i wschodniej budy-
nek został ocieplony, całość elewacji otynkowana i pomalowa-
na, wyremontowano również dach.

Kolejną znaczącą inwestycją był zakup pojazdu ratowniczo - 
gaśniczego Fiat Ducato dla jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej Mierzęcice II. Część środków na ten cel gmina pozyska-
ła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.
Uroczyste przekazanie samochodu miało miejsce 28 lipca 2012 
roku, na organizację którego sięgnięto także po środki unijne.
Na przełomie 2013 i 2014 r. pozyskano również środki z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na remont 
4 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych (w zakresie wy-
miany instalacji c.o.) tj. w Boguchwałowicach, Toporowicach, 
Przeczycach i Sadowiu na łączną kwotę  158 699 zł.

przed realizacją

po realizacji

W Boguchwałowicach instalacja centralnego ogrzewania została 
już wymieniona, natomiast w pozostałych remizach będzie wy-
mieniana w najbliższym czasie.

Priorytetem dla władz samorządowych jest dbałość o poziom nauczania oraz stworzenie jak najlepszych warunków dydak-
tycznych dla naszych dzieci. W tym zakresie odnowiono wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy: 

W Szkole Podstawowej nr 2 wymieniono podłogi, pomalowano sale lekcyjne i korytarze. Zadbano również o estetykę przed szkołą.

W Szkole Podstawowej w Przeczycach została wyremontowana sala gimnastyczna, sale lekcyjne oraz naprawiona została instalacja 
centralnego ogrzewania.

W Szkole Podstawowej w Toporowicach pomalowano sale lekcyjne oraz zamontowano przepływowe ogrzewacze wody. 
W przedszkolu w Mierzęcicach w 6-ciu salach odnowiono lamperię.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, oprócz pomalowania ścian w salach lekcyjnych i na korytarzach, wyremontowano szkol-
ne szatnie oraz wykonano asfaltowy wjazd do szkoły. 
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OSP i Szkoły Szkoły

po realizacji
przed realizacją

We współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice, wykonano szereg prac remon-
towych w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach, m.in. odnowiono sale lekcyjne i łazienkę. Ze środków pochodzących z fundu-
szu sołeckiego za 2013 i 2014 rok wymieniono również część okien. 
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi, wykonano nowe posadzki i odnowiono sale dla wychowanków. Obok placówki 
działa otwarty plac zabaw dla dzieci, przy którym uzupełniono ogrodzenie ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego. 

Nowe wykładziny w Przedszkolu w Nowej Wsi

Zadbano o estetykę przed SP nr 2

Wygląd przed Wygląd po

Ponadto podczas tegorocznych wakacji zrealizowano dwie ważne inwestycje. 
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi, wykonano termomodernizację budynku. 
Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę rur spustowych oraz rynien, obróbkę blacharską, wymia-
nę parapetów zewnętrznych, tynkowanie ścian i cokołu na ogólną kwotę 208 775,55 zł.
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Szkoły

Projekty w szkołach

Przy Szkole Podstawowej nr 2, powstało nowe wielofunkcyjne 
boisko, w skład którego wchodzi: - boisko do koszykówki, siat-
kówki oraz kort do tenisa. 
Na tą inwestycję, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi objętego 
PROW na lata 2007 - 2013 w kwocie 121 577 zł.

Nowe boisko przy SP nr 2

Władze Gminy czynią duże starania, aby jakość edukacji w 
naszej gminie była na wysokim poziomie. W tym celu co-
rocznie pozyskiwane są środki, które wspomagają finan-
sowanie oświaty poprzez realizację zadań umożliwiających 
rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. 

W 2012 roku zakończono realizację 2 projektów: „Inwestycja  
w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice” oraz  
„I ty możesz zostać geniuszem”, które miały na celu rozwijanie zain-
teresowań uczniów ze szkół podstawowych. Na potrzeby projektów 
zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne (np. tablice multime-
dialne), które skutecznie podniosły atrakcyjność zajęć i przyczyniły 
się do podniesienia efektów nauczania. W czasie dwóch lat prowa-
dzenia projektów, wzrosła liczba uczniów, którzy wzięli udział w kon-
kursach interdyscyplinarnych. Zwiększyła się także średnia liczba 
punktów, uzyskanych podczas sprawdzianów dla szóstoklasistów.
Projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej  
w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego samego priorytetu w latach 2012-2013 zrealizowa-
no 6 projektów, „Jak się uczyć w nowoczesnej szkole”, „Wirtu@lnie” 
w Gimnazjum w Nowej Wsi”, „Gimnastyka umysłu”, „Podstawa ję-
zyka obcego – wiedza dla przedszkolaka” , „Angielskiego się uczy-
my i dobrze się bawimy”, „Chętni i kompetentni mieszkańcy gminy 
Mierzęcice”.

Obecnie realizowane są kolejne trzy projekty:

1.  „Moja szkoła moją szansą”
2. „Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczennic i uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej 
Wsi” 
3. „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach” - pro-
jekt partnerski ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój 
Wsi Przeczyce „Nad Czarną Przemszą”.

Działania w ramach tych projektów obejmują liczne zajęcia do-
datkowe dla uczniów, wyjazdy edukacyjne oraz doradztwo edu-
kacyjno – zawodowe.
W najbliższym czasie realizowany będzie kolejny projekt obej-
mujący uczniów ze szkół podstawowych pn. „Z wiedzą wyrów-
nujemy szanse i zdobywamy świat”, na który również pozyskano 
dofinansowanie w ramach Priorytetu IX. Łącznie pozyskano po-
nad 1,5 mln zł.

W 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Przeczycach, rozpoczęli udział w międzynarodowym 
programie „Uczenie się przez całe życie”, którego celem jest roz-
wijanie wśród młodzieży wiedzy o różnorodności kultur i języków 
europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

W trosce o zdrowie najmłod-
szych mieszkańców, wspólnie 
z Fundacją „Pomoc Dzieciom 
Śląska” z Katowic, realizowa-
ny był edukacyjno – warszta-
towy program profilaktyki  
i higieny stomatologicznej dla 
dzieci przedszkolnych w wie-
ku od 3 do 4 lat.

W programie uczestniczyły: 
Przedszkole Publiczne  
w Nowej Wsi i Mierzęcicach 
oraz odział Przedszkolny  
w Boguchwałowicach.
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Szkoły

Dbamy również o ofertę kulturalną

Nauka, Sport, Kultura

M i n i o n e  l a t a  o b f i t o w a ł y  w  w y d a r z e n i a  k u l t u r a l n e .
Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowano: 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Z myślą o starszych mieszkańcach gminy w październiku 
br. zostanie zainaugurowany pierwszy rok akademicki Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Uczelnia rusza pod patronatem 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, można będzie wziąć 
udział w interesujących wykładach tematycznych, warsztatach 
plastycznych, fotograficznych, rękodzielniczych, treningu pamię-
ci oraz zajęciach fitness z elementami tańca.

Sport w naszej gminie
Władze Gminy corocznie przeznaczają 80 tysięcy na zajęcia sportowe, a także na projekty realizowane przez stowarzyszenia 
działające na terenie poszczególnych sołectw.

Chlubą gminy jest klub sportowy „Strażak Mierzęcice”, który  
od 2011 roku gra w lidze okręgowej i odnosi duże sukcesy.

Na terenie gminy powstała także szkółka piłkarska, która liczy 50 
zawodników podzielonych na trzy kategorie wiekowe.

Nie sposób też nie wspomnieć, iż corocznie gmina występuje  
o dofinansowanie kosztów osobowych „Animator – Moje boisko 
ORLIK” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Animatorzy promują aktywność fizyczną w różnych grupach 
społecznych, inicjują oraz prowadzą zajęcia i imprezy sportowe,  
a przede wszystkim rozszerzają funkcjonalność “Orlika” o integra-
cję lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniową. 

II Ogólnopolski Bieg Nowej Wsi
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Kultura

Nagrano również płytę z kolędami i pastorałkami w wykonaniu dzieci  
i młodzieży z naszej gminy. 

Z początkiem tego roku złożono kolejne wnioski o dofinanso-
wanie dla następujących zadań:

Dożynki Gminno - Parafialne 2014 w Mierzęcicach, Dzień Seniora 
w Gminie Mierzęcice, nagranie płyty zespołu „ToMiNo”

Dzień Seniora w gminie Mierzęcice

Zakupiono instrumenty dla Kapeli Regionalnej, a Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” nagrał swoją promocyjną płytę.

Dożynki gminno – parafialne w Targoszycach 2012r.

Ponadto w gminie 
organizowano takie 
imprezy jak:
WOŚP, Tour de Pologne,
Dzień Kobiet i wiele 
innych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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Kultura Kultura, MPZP

Dożynki gminno – parafialne w Targoszycach 2012r. Tour de Pologne 2011 r.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Plany zagospodarowania przestrzennego skutecznie porządkują ład przestrzenny w gminie i w sposób jasny określają 
możliwość zagospodarowania danej nieruchomości. Na przestrzeni czterech lat samorząd podejmował szereg działań wa-
runkujących rozwój urbanistyczny i gospodarczy gminy. Przyjęto plany zagospodarowania przestrzennego dla: Nowej Wsi, 
Przeczyc, Mierzęcic, Boguchwałowic oraz dla obszaru „Cmentarz Boguchwałowice”.

W sumie dla ok. 381 ha użytkowanych rolniczo zmieniono przeznaczenie terenu m.in. pod zabudowę mieszkaniową z dopuszcze-
niem usług, zabudowę wytwórczo – usługową oraz rekreacji indywidualnej. 
W najbliższym czasie planuje się przystąpienie do sporządzenia mpzp w sołectwach: Mierzęcice II, Toporowice oraz Przeczyce 
(Mrowieniec).

Zabytki
Dziedzictwo kulturowe stanowi dziś przedmiot ochrony oraz potencjał, który winien być wykorzystany dla przyszłego rozwoju. 
Zabytki – to świadectwo naszej historii, w naszym więc interesie jest zaprezentowanie ich z jak najlepszej strony. 
W 2012 r. opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mierzęcice na lata 2013-2016. W dokumencie tym okre-
ślono podstawowe warunki i czynniki organizacyjne, finansowe oraz edukacyjne wpływające na poprawę stanu zasobów lokalnego 
dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego gminy.

GRYF
Corocznie z rąk Wójta Gmi-

ny Mierzęcice wręczane są 

Gryfy mierzęcickie.

Ideą przyznania tej nagrody 

jest wyróżnienie i uhonorowa-

nie osób fizycznych, instytucji, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych osób 

prawnych, które całokształtem swojej działalności zawodowej, 

społecznej oraz realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniają 

się do gospodarczego, kulturalnego, a także społecznego roz-

woju oraz promocji Gminy Mierzęcice.

Jacek Borkowski - Dzień Kobiet 2012 r.

Thomas Grotto - Dzień Kobiet 2013 r.

Andrzej Rybiński - Dzień Kobiet 2014 r.
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