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cja): 15.654.797 zł
udział w podatku dochodo-• 
wym od osób fizycznych: 
4.828.943 zł
subwencja oświatowa : • 
4.719.171 zł
podatki i opłaty lokalne: • 
2.815.250 zł
dotacje celowe: 1.397.446 zł• 
sprzedaż mienia i dochody • 
z mienia: 491.500 zł
Główne kierunki wydatków na 

zadania własne w 2011r. to:
planowane wydatki na kanali-• 
zację: 18.417.409 zł
oświata: 8.147.822 zł• 
administracja publiczna (Urząd • 
Gminy, Rada Gminy, USC) – 
2.130.405 zł
pomoc społeczna: • 
1.914.162 zł
GOK i Biblioteka: 960.000 zł• 
wpłata na związek komunika-• 
cyjny (MZKP): 842.868 zł
gospodarka komunalna • 
(oczyszczanie, odśnieżanie, 
drogi) – 653.000 zł

wych, został Burmistrzem Miasta 
Wojkowice i pełnił tę funkcję do 
2010r.

Ukończył wiele kursów oraz 
szkoleń o różnorodnej tematyce, 
m.in. z podstaw BHP dla osób 
kierujących pracownikami, przygo-
towania i realizacji programów ma-
jących na celu ograniczenie bezro-
bocia i rozwoju przedsiębiorczości, 
sposobów pozyskiwania funduszy 
z programów pomocowych Unii 
Europejskiej oraz promocji małych 
i średnich przedsiębiorstw, nowo-
czesnego zarządzania w admini-
stracji publicznej i zastosowania 
protokołu dyplomatycznego i ety-
kiety w praktyce samorządu lokal-
nego.

Red.

munikacji.
Wpłaty na MZKP Tarnowskie 

Góry (komunikacja autobuso-
wa):

wydatki wykonane na koniec • 
2010 roku: 1.280.653 zł
plan wg budżetu MZKP na 2011 • 
rok: 1.283.142 zł
środki w budżecie gminy: • 
842.868 zł
brak w tegorocznym budże-• 
cie gminy: 440.274 zł
Oświata:
subwencja oświatowa na rok • 
2010 wykonana: 
4.585.743,00 zł
wydatki na oświatę w 2010 • 
roku: 8.148.620 zł
subwencja oświatowa na rok • 
2011 planowana jest w wyso-
kości: 4.719.171 zł
wydatki na oświatę wg złożo-• 
nych przez Dyrektorów planów 
finansowych: 9.746.964 zł 
(7.797.000 na wynagrodzenia) 
 
                           (c.d. na str. 3)

W dniu 29 grudnia 2010r. pod-
czas ostatniej ubiegłorocznej sesji 
Rady Gminy Mierzęcice podjęto 
szereg uchwał, w tym dotyczącą 
nowego budżetu gminy na rok 
2011 oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mierzęcice na 
lata 2011-2014.

Budżet gminy uchwalany jest 
w formie uchwały budżetowej i sta-
nowi podstawę gospodarki finan-
sowej gminy, prowadzonej w spo-
sób jawny i samodzielny. Budżet 
Gminy Mierzęcice na rok bieżący 
przedstawia się następująco:
Dochody: 31.648.821,81 zł, 
w tym: 15.654.797 zł ( dofinanso-
wanie na kanalizację );
Wydatki: 34.395.258,19 zł, w tym: 
18.417.409 zł (wydatki na kanali-
zację),
przychody z pożyczek i kredytów: 
4.746.436,38 zł,  rozchody (spłaty 
rat): 1.532.732 zł

Główne źródła dochodów gmi-
ny w 2011r. to:

dochody majątkowe (kanaliza-• 

Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski Zarządzeniem nr 
0151/20/2011 z dnia 31 stycznia 
2011 r. powołał na swojego za-
stępcę Pana Andrzeja Cembrzyń-
skiego.

Andrzej Cembrzyński jest 
absolwentem Akademii Ekono-
micznej w Katowicach – kierunek 
Zarządzanie i Marketing. Posia-
da bogaty dorobek zawodowy 
na stanowiskach kierowniczych 
w jednostkach służby zdrowia, 
przemyśle węglowym i bankowo-
ści oraz wieloletnie doświadczenie 
w pracy samorządowej. Od 1998r. 
do 2002r. pełnił funkcję Zastępcy 
Burmistrza Miasta Wojkowice.

W 2002r., w pierwszych bez-
pośrednich wyborach samorządo-

Od roku 2011 obowiązuje nowy 
przepis ustawy o finansach pu-
blicznych, zgodnie z którym, Rada 
Gminy nie może uchwalić budże-
tu, w którym planowane wydatki 
bieżące są wyższe, niż planowa-
ne dochody bieżące. Dodatkowo 
na koniec roku wykonane wydatki 
bieżące nie mogą być wyższe niż 
wykonane dochody bieżące.

W przypadku Gminy Mierzęci-
ce plan ten przedstawia się nastę-
pująco:

dochody bieżące:15.649.624 zł• 
wydatki bieżące:15.599.399 zł• 
Mając na uwadze powyższe 

ograniczenia ustawowe, wystąpiła 
konieczność znaczącego ograni-
czenia planu wydatków bieżą-
cych na funkcjonowanie gminy 
i realizowanie przez nią zadań 
nałożonych ustawami. Skutkiem 
tego jest niestety fakt, że kwoty 
przyjęte w budżecie nie zaspo-
koją faktycznych potrzeb naszej 
gminy. Największe braki wystąpią 
w oświacie oraz dopłatach do ko-

BUDŻET NA ROK 2011 PRZYJĘTY

WÓJT GMINY POWOŁAŁ SWOJEGO ZASTĘPCĘ

Andrzej Cembrzyński
Nowo powołany Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

Numer 1/2011
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społecznych oraz szkoleniami za-
wodowymi. W ramach szkoleń za-
wodowych beneficjenci ukończyli 
kurs podstawy obsługi komputera, 
programów biurowych oraz Inter-
netu, kurs florystyki, kurs obsługi 
kasy fiskalnej oraz kurs małej ga-
stronomii.

Nabyta wiedza teoretyczna 
i praktyczna z pewnością pozwo-
li spojrzeć na swoje życie z innej 
perspektywy, poszerzy horyzon-
ty zawodowe i wiarę we własne 
możliwości. Ponadto uczestnicy 
projektu zostali objęci wsparciem 
finansowym w formie zasiłków ce-
lowych oraz pracą socjalną.

W dniu 28 grudnia 2010 roku 
odbyło się spotkanie podsumowu-
jące realizację projektu, w którym 
udział wzięli zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski, Przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Twardoch, Zastęp-
ca Wójta Zdzisław Majcherczak, 
Sekretarz Gminy Arlena Klusa, 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Grażyna Czapla, Dyrektor 

Sp. z o.o. w Świerklańcu” jest za-
kup 25 autobusów jednoczłono-
wych oraz 18 autobusów przegu-
bowych.

Projekt wart jest ponad 51 mln 
zł, z czego z unijnego Regionalne-
go Programu Operacyjnego po-
chodzi 85%. Jeden autobus marki 
Man, który właśnie trafił do spółki 
w Świerklańcu, wart jest ok. 840 
tys. zł, zaś przegubowy ponad mi-
lion. Wszystkie zakupione pojaz-
dy będą niskopodłogowe. Dzięki 
zastosowaniu systemu „przyklę-
ku” zostanie ułatwione wsiadanie 
osobom starszym, niepełnospraw-
nym, a także osobom z wózkiem 
dziecięcym. Nowe autobusy będą 
spełniały obowiązujące normy 
EURO 5 dotyczące czystości spa-
lin.

Każdy z zakupionych autobu-
sów będzie wyposażony w dyspo-
zytorski system pozycjonowania 
pojazdów, który ułatwi obsługę 

dża autobus. W każdym są kame-
ry, które mają odstraszać wandali 
i kieszonkowców.

Nowe pojazdy zastąpią wysłu-
żony tabor, który od 20 lat prze-
wozi pasażerów PKM Sp. z o.o.

(c.d. na str. 3)

z tym zapraszamy zainteresowane 
osoby w wieku aktywności zawo-
dowej, bezrobotne, pozostające 
bez zatrudnienia, korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej do 
zgłoszenia swojej kandydatury do 
udziału w projekcie systemowym 
do tutejszego Ośrodka.

I. Koronowicz

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mierzęcicach w 2010 r. po raz 
kolejny realizował projekt sys-
temowy pt. „Promocja aktywnej 
integracji w gminie Mierzęcice” 
w ramach Priorytetu VII,  Działa-
nie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. W ubiegło-
rocznym projekcie brało udział 7 
osób (5 kobiet i 2 mężczyzn).

Beneficjenci zdobyli wiedzę 
i umiejętności z zakresu uzyskania 
zatrudnienia, zmiany postaw do-
tychczas utrudniających znalezie-
nie pracy, zwiększenia motywacji 
do samodzielnych działań mają-
cych na celu poprawienie sytuacji 
życiowej i zawodowej, a w efekcie 
końcowym podjęcie i utrzymanie 
pracy.

Uczestnicy projektu zostali ob-
jęci wsparciem w ramach aktywnej 
integracji trzema instrumentami: 
doradztwem zawodowym, trenin-
gami kompetencji i umiejętności 

Wraz z nastaniem nowego roku 
PKM Świerklaniec wypuścił na tra-
sy trzy nowe autobusy marki Man 
Lions City. Jeden z tych pojazdów, 
obsługujący linię 179, pojawił się 
na drogach Gminy Mierzęcice. 
Linia 179 kursuje na odcinku Mie-
rzęcice – Tarnowskie Góry.

PKM Świerklaniec zakupi 
łącznie 43 nowe autobusy dzięki 
finansowemu wsparciu Unii Eu-
ropejskiej. W 2009 roku Przed-
siębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Międzygminna Sp. z o.o. otrzy-
mało dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 (priorytet 7. 
Transport działania 7.2. Transport 
publiczny).

Przedmiotem projektu „Popra-
wa jakości transportu publicznego 
poprzez zakup taboru komunika-
cyjnego dla Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej Międzygminna 

podróżnych.
Nowe autobusy mają przyciem-

niane szyby atermiczne, które od-
bijają promienie słoneczne.

Zamontowano w nich wyświe-
tlacze i głośniki, które informują 
o przystankach, do których dojeż-

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminnego Ośrodka Kultury Marcin 
Dobrowolski, Dyrektor Centrum 
Doradztwa Gospodarczego To-
masz Bednarek, beneficjenci pro-
jektu, koordynator, księgowa oraz 
pracownicy socjalni.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mierzęcicach kontynuuje re-
alizację projektu systemowego 
także w 2011 roku. W związku 

Uczestnicy projektu z certyfikatami

Nowy autobus linii 179 Mierzęcice - Tarnowskie Góry

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE MIERZĘCICE”

NOWE AUTOBUSY OBSŁUGUJĄ GMINĘ
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W miesiącach lutym oraz marcu br. we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mierzęcice odbędą się walne zebrania spra-
wozdawczo – wyborcze. Podczas zebrań druhny i druhowie wybiorą nowe władze jednostek, tj. Zarządy oraz Komisje Rewizyjne, które będą pełniły 
swoje funkcje przez najbliższą kadencję.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków jednostek OSP do udziału w zebraniach, przypominając, iż obecność jest obowiązkowa. Przy okazji 
zebrań w szeregi straży będą mogli wstąpić nowi adepci pożarnictwa.
Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach OSP.

 

 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Mierzęcice 

Lp. Ochotnicza Straż Pożarna Data zebrania Godzina Miejsce zebrania 

1. OSP Toporowice 20 luty 2011 15:00 Remiza OSP Toporowice 

2. OSP Boguchwałowice 5 marca 2011 16:00 Remiza OSP Boguchwałowice 

3. OSP Mierzęcice 12 marca 2011 16:00 GOK Mierzęcice 

4. OSP Nowa Wieś 13 marca 2011 15:00 Remiza OSP Nowa Wieś 

5. OSP Przeczyce 19 marca 2011 16:00 Remiza OSP Przeczyce 

6. OSP Sadowie 20 marca 2011 15:00 Remiza OSP Sadowie 

7. OSP Mierzęcice II 26 marca 2011 16:00 Budynek OSP Mierzęcice II 

 

cu jest spółką prawa handlowe-
go, którego rejestracja nastąpiła 
z dniem 01.02.1999r. Jedynym 
udziałowcem spółki jest Międzyg-
minny Związek Komunikacji Pa-
sażerskiej w Tarnowskich Górach. 
Przedmiotem działalności Spółki 
jest realizacja publicznego trans-
portu pasażerskiego.

ga, Wielowsi i Zbrosławic. W 1995 
roku do Związku dołączyła gmina 
Miasteczko Śląskie, zaś nazwa 
gminy Tąpkowice uległa zmianie 
na Ożarowice. Z dniem 31.12.2007 
r. ze Związku wystąpiła gmina Pie-
kary Śląskie.

Red.

(dokończenie ze str. 2)
Okres realizacji projektu obejmuje 
lata 2010-2012. Pierwsze autobu-
sy zostały dostarczone w grudniu 
2010 r. Kolejne autobusy będą 
dostarczane systematycznie - do 
września 2012 roku.

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Świerklań-

Międzygminny Związek Komu-
nikacji Pasażerskiej jest związ-
kiem komunalnym działającym na 
podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym. Utworzony został z ini-
cjatywy dziewięciu gmin założy-
cieli: Krupskiego Młyna, Mierzęcic, 
Piekar Śląskich, Świerklańca, Tar-
nowskich Gór, Tąpkowic, Tworo-

NOWE AUTOBUSY OBSŁUGUJĄ GMINĘ MIERZĘCICE

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE W JEDNOSTKACH OSP

gminy. Zawiera planowane: do-
chody oraz wydatki bieżące, do-
chody i wydatki majątkowe, wynik 
budżetu, przychody i rozchody 
budżetu oraz kwotę długu i wielo-
letnie przedsięwzięcia planowane 
do realizacji przez gminę. WPF 
zawiera także informację o wskaź-
niku zadłużenia.

W latach 2011 - 2013 obowią-
zywać będą przepisy, zgodnie 
z którymi wskaźnik zadłużenia 
liczony jest jako procent od wyko-
nanych dochodów i nie może on 
przekroczyć 60%. W latach 2014 - 
dalej – wskaźnik spłat rat kredytów 
i pożyczek liczony będzie w opar-

Jak widać tegoroczny budżet 
jest trudny, przed gminą stoi bo-
wiem do realizacji wyzwanie inwe-
stycyjne, jakim jest budowa kana-
lizacji. Na samorządy nakłada się 
coraz więcej zadań, za którymi nie-
stety nie idą środki finansowe. Do-
datkowo nowe przepisy i regulacje 
w dziedzinie finansów publicznych 
wprowadzają ograniczenia, utrud-
niając w ten sposób prowadzenie 
gospodarki finansowej. Wszystkie 
te czynniki poważnie wpływają na 
obciążenie oraz kształt budżetów 
jednostek samorządowych.

Red.

(dokończenie ze str. 1)

wydatki zaplanowane na 2011r.: • 
7.766.786 zł
brak w tegorocznym budże-• 
cie gminy w stosunku do pla-
nów Dyrektorów:1.980.178 zł
brak w tegorocznym budżecie • 
gminy w stosunku do budżetu 
roku 2010: 381.834 zł
Kolejnym istotnym instrumen-

tem finansowym, który został przy-
jęty przez radnych, jest Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Gminy Mie-
rzęcice na lata 2011 – 2014. Jest 
to dokument określający założenia 
wieloletniego planu finansowego 

ciu o wykonane kwoty dochodów 
i wydatków 3 poprzednich lat. Na 
koniec 2010r. kwota zadłużenia 
wyniosła 8.046.694,19 zł (wskaź-
nik zadłużenia wyniósł 49,20% 
wykonanych dochodów).

W przypadku nie przystąpie-
nia do kanalizacji kwota zadłuże-
nia  na koniec 2011r. wyniesie: 
8.030.579,19 zł (wskaźnik zadłu-
żenia wyniesie 50,20%). Nato-
miast w przypadku przystąpienia 
do kanalizacji gminy, kwota zadłu-
żenia wyniesie: 10.793.130,57 zł 
(wskaźnik zadłużenia wykonanych  
dochodów powiększonych o dota-
cję UE wyniesie 34,10%).

BUDŻET NA ROK 2011 PRZYJĘTY
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Odbiór odpadów segregowanych będzie prowadzony w niżej przedstawionych terminach przez 
firmę, z którą właściciel nieruchomości posiada podpisaną umowę na odbiór zmieszanych odpadów 
komunalnych.

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach

MIERZĘCICE, ZADZIEŃ: 21 luty, 26 kwiecień, 24 czerwiec, 24 sierpień, 24 październik, 22 grudzień
NOWA WIEŚ: 22 luty, 27 kwiecień, 27 czerwiec, 25 sierpień, 25 październik, 23 grudzień
NAJDZISZÓW, ZAWADA, SADOWIE I, TARGOSZYCE: 23 luty, 28 kwiecień, 28 czerwiec, 26 sierpień, 
26 październik, 27 grudzień
SADOWIE II, TOPOROWICE, BOGUCHWAŁOWICE: 24 luty, 29 kwiecień, 29 czerwiec, 29 sierpień, 
27 październik, 28 grudzień 
PRZECZYCE: 25 luty, 30 kwiecień, 30 czerwiec, 30 sierpień, 28 październik, 29 grudzień

Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zbiórka odpadów gromadzonych selektywnie odbywać się będzie w dniach: 27 stycznia, 30 marca, 
30 maja, 28 lipca, 29 września, 30 listopada.

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości
„EKO-SYSTEM” Bożena Strach & Waldemar Strach

Odbiór surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odbywać się będzie w każdą pierwszą środę miesiąca:
5 stycznia, 2 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 
5 października, 2 listopada, 7 grudnia.

Prosimy o wystawienie worków przed posesję do godziny 8:00.

Rodzaj worka Oznaczenie NALEŻY wrzucać: NIE należy wrzucać:

Worek na 
PAPIER

Kolor
NIEBIESKI

gazety, książki, zeszyty, katalogi, 
prospekty, foldery, torby i worki 

papierowe, tekturę i kartony oraz 
opakowania wykonane z tych ma-

teriałów, kartonowe opakowania po 
napojach, środkach spożywczych

kalki, zabrudzonego i tłustego 
papieru np. z masła, margaryny, 

artykułów wykonanych z połącze-
nia tworzyw z innymi materiałami

Worek na
PLASTIK

Kolor 
ŻÓŁTY

zgniecione plastikowe butelki typu 
PET, opakowania po chemii 

gospodarczej

artykułów wykonanych z połączeń 
tworzyw z innymi materiałami

Worek na 
SZKŁO

Kolor
ZIELONY

opakowania szklane bezbarwne 
i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. wolne 

od zanieczyszczeń metalami 
i tworzywami

luster i szkła zbrojonego, fajansu 
i porcelany, zużytych żarówek, 

lamp jarzeniowych, stłuczki 
szklanej, szkła nietłukącego typu 

DURALEX, ARCOROC

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
NA TERENIE GMINY W 2011 ROKU
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Podczas sesji w dniu 9 grudnia 2010r. Rada Gminy Mierzęcice podjęła Uchwałę Nr III/5/2010 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nierucho-
mości na 2011r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 przedstawia poniższa tabela.
Z podatku od nieruchomości zostały zwolnione:
budynki zajęte na działalność statutową OSP, budynki zakładów budżetowych powołanych przez Radę Gminy, budynki zajęte przez samorządowe • 
instytucje kultury z wyjątkiem części wynajmowanych, wydzierżawionych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,
grunty zajęte pod budynkami zwolnionymi uchwałą Rady Gminy oraz cmentarzami.• 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2011
Od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni

0,75 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 4,15 zł

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m2 powierzchni 0,10 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni

0,20 zł

Od budynków lub ich części
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,63 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

18,00 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

9,50 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,10 zł

domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,00 zł

garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,50 zł

budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej

3,00 zł

pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,20 zł

Od budowli: 2% ich wartości.

Podczas sesji w dniu 9 grudnia 2010r. Rada Gminy Mierzęcice podjęła Uchwałę Nr III/6/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2011r. oraz zwolnień od tego podatku.

Wysokość przyjętych stawek podatku od środków transportowych została zamieszczona w tabelach na str. 6.
Zwolnione zostały z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do mniej niż 

12 ton wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek rolnika.

NOWE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2011 ROK

WYBRANO NOWE KOMISJE RADY GMINY
Stanisław Nowak4. 
Tadeusz Szczepańczyk5. 

Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych

Przemysław Pasamonik 1. 
Przewodniczący Komisji
Marek Kańtoch 2. 
Z-ca Przewodniczącego
Iwona Kłys 3. 
Sekretarz
Emilian Kuczera4. 
Stanisław Nowak5. 
Ewa Pustkowska6. 

Komisja Gospodarcza
i Bezpieczeństwa Publicznego

Jacek Biedroń 1. 
Przewodniczący Komisji
Władysław Engelhardt 2. 
Z-ca Przewodniczącego
Ewa Pustkowska 3. 
Sekretarz
Marek Kańtoch4. 
Leszek Skrzypiec5. 
Anna Jaskólska6. 
Adam Kieras7. 
Grzegorz Zimnik8. 

Red.

Wraz z początkiem działalności 
Rady Gminy Mierzęcice w kaden-
cji 2010 - 2014 powołano do życia 
nowe stałe komisje, które będą 
w jej ramach funkcjonowały przez 
okres najbliższych czterech lat.

Komisja Rewizyjna

Emilian Kuczera 1. 
Przewodniczący Komisji
Grzegorz Zimnik 2. 
Z-ca Przewodniczącego
Przemysław Pasamonik 3. 
Sekretarz

Leszek Skrzypiec7. 

Komisja Oświaty, Kultury
i Zdrowia

Iwona Kłys 1. 
Przewodnicząca Komisji
Tadeusz Szczepańczyk 2. 
Z-ca Przewodniczącej
Władysław Engelhardt 3. 
Sekretarz
Jacek Biedroń4. 
Anna Jaskólska5. 
Adam Kieras6. 
Beata Polaniecka7. 
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Załącznik do uchwały Nr III/6/2010 
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 9 grudnia 2010 roku

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
OBOWIĄZUJACYCH NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE W 2011 ROKU

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
Stawka

od do

powyżej 3,5 tony 5,5 tony włącznie 650,00

powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 950,00

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1200,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnychod do

DWIE OSIE

12 ton poniżej 15 ton 1250,00 1300,00

15 ton 1400,00 1480,00

TRZY OSIE

12 ton poniżej 25 ton 1800,00 1850,00

25 ton   2150,00 2260,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 25 ton 2200,00 2300,00

25 ton 2500,00 2690,00

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

od 3,5 tony – poniżej 12 ton 1200,00

Załącznik do uchwały Nr III/6/2010 
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 9 grudnia 2010 roku

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
OBOWIĄZUJACYCH NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE W 2011 ROKU

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
Stawka

od do

powyżej 3,5 tony 5,5 tony włącznie 650,00

powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 950,00

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1200,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnychod do

DWIE OSIE

12 ton poniżej 15 ton 1250,00 1300,00

15 ton 1400,00 1480,00

TRZY OSIE

12 ton poniżej 25 ton 1800,00 1850,00

25 ton   2150,00 2260,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 25 ton 2200,00 2300,00

25 ton 2500,00 2690,00

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

od 3,5 tony – poniżej 12 ton 1200,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy = naczepa

Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
od do

DWIE OSIE

12 ton poniżej 36 ton 1690,00 1810,00

36 ton 2050,00 2070,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 36 ton 1920,00 2030,00

36 ton 2260,00 2650,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

od 7 ton– poniżej 12 ton 900,00

b) równą lub wyższa niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:

Naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy
Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
od do

JEDNA OŚ

12 ton poniżej 25 ton 740,00 850,00

25 ton 750,00 950,00

DWIE OSIE

12 ton poniżej 36 ton 1350,00 1300,00

36 ton 1810,00 1930,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 36 ton 1050,00 1200,00

36 ton 1400,00 1500,00

4. Od autobusów, w zależności od liczb miejsc siedzenia:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

Mniej niż 30 miejsc 1120,00

30 miejsc i więcej 1770,00

Przewodniczący Rady Gminy

                    

                      Tadeusz Twardoch

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy = naczepa

Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
od do

DWIE OSIE

12 ton poniżej 36 ton 1690,00 1810,00

36 ton 2050,00 2070,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 36 ton 1920,00 2030,00

36 ton 2260,00 2650,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

od 7 ton– poniżej 12 ton 900,00

b) równą lub wyższa niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:

Naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy
Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
od do

JEDNA OŚ

12 ton poniżej 25 ton 740,00 850,00

25 ton 750,00 950,00

DWIE OSIE

12 ton poniżej 36 ton 1350,00 1300,00

36 ton 1810,00 1930,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 36 ton 1050,00 1200,00

36 ton 1400,00 1500,00

4. Od autobusów, w zależności od liczb miejsc siedzenia:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

Mniej niż 30 miejsc 1120,00

30 miejsc i więcej 1770,00

Przewodniczący Rady Gminy

                    

                      Tadeusz Twardoch

Załącznik do uchwały Nr III/6/2010 
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 9 grudnia 2010 roku

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
OBOWIĄZUJACYCH NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE W 2011 ROKU

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
Stawka

od do

powyżej 3,5 tony 5,5 tony włącznie 650,00

powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 950,00

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1200,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnychod do

DWIE OSIE

12 ton poniżej 15 ton 1250,00 1300,00

15 ton 1400,00 1480,00

TRZY OSIE

12 ton poniżej 25 ton 1800,00 1850,00

25 ton   2150,00 2260,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 25 ton 2200,00 2300,00

25 ton 2500,00 2690,00

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

od 3,5 tony – poniżej 12 ton 1200,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy = naczepa

Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
od do

DWIE OSIE

12 ton poniżej 36 ton 1690,00 1810,00

36 ton 2050,00 2070,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 36 ton 1920,00 2030,00

36 ton 2260,00 2650,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

od 7 ton– poniżej 12 ton 900,00

b) równą lub wyższa niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:

Naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy
Osie z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznane za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
od do

JEDNA OŚ

12 ton poniżej 25 ton 740,00 850,00

25 ton 750,00 950,00

DWIE OSIE

12 ton poniżej 36 ton 1350,00 1300,00

36 ton 1810,00 1930,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 36 ton 1050,00 1200,00

36 ton 1400,00 1500,00

4. Od autobusów, w zależności od liczb miejsc siedzenia:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka

Mniej niż 30 miejsc 1120,00

30 miejsc i więcej 1770,00

Przewodniczący Rady Gminy

                    

                      Tadeusz Twardoch

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Wraz z nastaniem nowego roku nadszedł czas, w którym podatnicy 
muszą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Podczas składania dekla-
racji PIT, możemy wskazać organizację pożytku publicznego, której 
przekażemy 1% swojego podatku. Szczególnie zachęcamy Państwa 
do wsparcia w ten sposób organizacji działających na terenie Gminy 
Mierzęcice, do których należą:

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Przyjaciół To-• 
porowic, Toporowice 42-460, ul. Czerwonego Zagłębia 6, 
nr KRS: 0000219098
Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice – Mierzęcice 42-460, • 
ul. Wolności 102A
Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II – Mierzęcice 42-460, • 
ul. Kolejowa 4
Ochotnicza Straż Pożarna Boguchwałowice – Boguchwałowi-• 
ce 42-460, ul. Buczka 3
Ochotnicza Straż Pożarna Przeczyce – Przeczyce 42-460, • 
ul. 21 Stycznia 81
Ochotnicza Straż Pożarna Toporowice – Toporowice 42-460, • 
ul. Czerwonego Zagłębia 8
Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś – Nowa Wieś 42-460, • 
ul. Zawadzkiego 163
Ochotnicza Straż Pożarna Sadowie – Sadowie 42-460, • 
ul. Dworska 3b
Należy zaznaczyć, iż gminne OSP nie są organizacjami pożytku 

publicznego, lecz są zrzeszone w Związku OSP, który posiada status 
OPP. Przy każdej z jednostek należy podać nr KRS Związku OSP: 
0000116212.

Aby ułatwić Państwu wypełnienie deklaracji PIT i wsparcie przez to 
w/w stowarzyszeń,wystarczy wejść na stronę www.toporowice.pl lub 
www.zosprp.pl, na których znajdą Państwo szczegółowe informacje. 

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej 

“LEPSZA GMINA” z Siemoni 

zaprasza: 
wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotycz¹ce projektu 

“Angielski od dziecka” 
realizowanego w ramach dzia³ania 9.5 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, 

które odbêdzie siê dnia 08.02.2011, godz. 17.00
w Gminnym Oœrodku Kultury w Mierzêcicach przy ul. Wolnoœci 102a

Spotkanie ma na celu ukazanie zalet nauki jêzyka obcego od najm³odszych lat oraz 
zaprezentowanie efektów nauki. W ramach spotkania przeprowadzona zostanie 

lekcja pokazowa. 

Serdecznie zapraszamy wiêc rodziców dzieci w wieku 3-6 lat wraz ze swoimi 
pociechami. Na spotkaniu bêdzie mo¿na tak¿e zg³osiæ dziecko do udzia³u w 

projekcie “Angielski od dziecka”, w ramach którego realizowaæ bêdziemy bezp³atne 
zajêcia jêzyka angielskiego metod¹ Helen Doron dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.  

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w okresie luty - grudzieñ 2011.  
Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Bednarek tel. 501 053 278  e-mail: lepszagmina@op.pl 

DLACZEGO WARTO 
jak najwczeœniej namówiæ dziecko mówiæ po angielsku?

Maluchy bardzo szybko przyswajaj¹ jêzyk ojczysty. Nauka przez zabawê pozwala w ³atwy, 
przyjemny i nieœwiadomy sposób przyswajaæ wiedzê, wobec czego wykszta³ca zupe³nie 

odmienne skojarzenia i oprócz solidnych podstaw lingwistycznych daje dziecku 
przyjemnoœæ z nauki. Wed³ug przeprowadzonych badañ nauka drugiego jêzyka we 

wczesnych latach rozwija w korze mózgowej po³¹czenia odpowiedzialne za s³uch i ogóln¹ 
inteligencjê i myœlenie abstrakcyjne, jest wiêc tak¿e skutecznym sposobem na 

przyspieszenie rozwoju intelektualnego, bêd¹c zarazem œwietn¹ zabaw¹.
Po roku...

...Trzylatek pozna oko³o 250 s³ów, 20 piosenek oraz rymowanek i wierszyków
...Piêciolatek przyswoi oko³o 950 s³ów, nauczy siê budowaæ proste zdania

Angielski od dziecka

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej 

“LEPSZA GMINA” z Siemoni 

zaprasza: 
wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotycz¹ce projektu 

“Angielski od dziecka” 
realizowanego w ramach dzia³ania 9.5 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, 

które odbêdzie siê dnia 08.02.2011, godz. 17.00
w Gminnym Oœrodku Kultury w Mierzêcicach przy ul. Wolnoœci 102a

Spotkanie ma na celu ukazanie zalet nauki jêzyka obcego od najm³odszych lat oraz 
zaprezentowanie efektów nauki. W ramach spotkania przeprowadzona zostanie 

lekcja pokazowa. 

Serdecznie zapraszamy wiêc rodziców dzieci w wieku 3-6 lat wraz ze swoimi 
pociechami. Na spotkaniu bêdzie mo¿na tak¿e zg³osiæ dziecko do udzia³u w 

projekcie “Angielski od dziecka”, w ramach którego realizowaæ bêdziemy bezp³atne 
zajêcia jêzyka angielskiego metod¹ Helen Doron dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.  

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w okresie luty - grudzieñ 2011.  
Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Bednarek tel. 501 053 278  e-mail: lepszagmina@op.pl 

DLACZEGO WARTO 
jak najwczeœniej namówiæ dziecko mówiæ po angielsku?

Maluchy bardzo szybko przyswajaj¹ jêzyk ojczysty. Nauka przez zabawê pozwala w ³atwy, 
przyjemny i nieœwiadomy sposób przyswajaæ wiedzê, wobec czego wykszta³ca zupe³nie 

odmienne skojarzenia i oprócz solidnych podstaw lingwistycznych daje dziecku 
przyjemnoœæ z nauki. Wed³ug przeprowadzonych badañ nauka drugiego jêzyka we 

wczesnych latach rozwija w korze mózgowej po³¹czenia odpowiedzialne za s³uch i ogóln¹ 
inteligencjê i myœlenie abstrakcyjne, jest wiêc tak¿e skutecznym sposobem na 

przyspieszenie rozwoju intelektualnego, bêd¹c zarazem œwietn¹ zabaw¹.
Po roku...

...Trzylatek pozna oko³o 250 s³ów, 20 piosenek oraz rymowanek i wierszyków
...Piêciolatek przyswoi oko³o 950 s³ów, nauczy siê budowaæ proste zdania

Angielski od dziecka

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

informuje, że w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2011 na terenie gmin Mierzęcice, 
Bobrowniki, Psary realizowany jest projekt

„Angielski od dziecka”
dofinansowany w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne zajęcia języka angielskiego
metodą Helen Doron dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

DLACZEGO WARTO
jak najwcześniej nauczyć dziecko mówić po angielsku?

Maluchy bardzo szybko przyswajają język ojczysty. Nauka przez zabawę pozwala w łatwy, 
przyjemny i nieświadomy sposób przyswajać wiedzę, wobec czego wykształca zupełnie 

odmienne skojarzenia i oprócz solidnych podstaw lingwistycznych daje dziecku 
przyjemność z nauki. Według przeprowadzonych badań nauka drugiego języka 

we wczesnych latach rozwija w korze mózgowej połączenia odpowiedzialne za słuch 
i ogólną inteligencję i myślenie abstrakcyjne, jest więc także skutecznym sposobem 

na przyspieszenie rozwoju intelektualnego, będąc zarazem świetną zabawą.
Po roku...

...Trzylatek pozna około 250 słów, 20 piosenek oraz rymowanek i wierszyków
...Pięciolatek przyswoi około 950 słów, nauczy się budować proste zdania

METODA SZKOLENIOWA
Helen Doron Early English jest prostą, naturalną metodą nauczania języka angielskiego, 
odpowiednią dla każdego dziecka. Metoda ta sprawia, że dziecko przyswaja język obcy 

tak łatwo jak własny.
Od urodzenia dzieci słyszą brzmienie i melodię języka ojczystego, stopniowo poznając 

znaczenie poszczególnych słów. Dzieci, uczą się angielskiego na jednym spotkaniu
tygodniowo pod kierunkiem wyszkolonego nauczyciela oraz otrzymują specjalnie

opracowane płyty CD, zapewniające im tak ważny, codzienny kontakt z tym językiem.
Zajęcia odbywać będą się w małych grupach - 7 osobowych. Ułatwia to dzieciom 

wchodzenie w kontakty z rówieśnikami, minimalizuje lęki i stres. Dzieci podczas zabaw 
poznają język wszystkimi zmysłami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem ruchu, 

muzyki, piosenek, ćwiczeń fizycznych, elementów gimnastyki. Taka forma zajęć sprawia, 
że dziecko szybciej się rozwija.

W zajęciach mogą brać udział rodzice. Ich wsparcie jest bardzo ważne. Rodzice mają 
możliwość obserwowania postępów swojego dziecka oraz konsultowania zajęć

domowych z nauczycielem.
Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Bednarek tel. 501 053 278  e-mail: lepszagmina@op.pl
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W zebraniu udział wzięli Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski wraz z Sekretarzem oraz 
Skarbnikiem Gminy, Przewodni-
czący Rady Gminy Tadeusz Twar-
doch oraz mieszkańcy Sołectwa 
Mierzęcice.

Podczas spotkania Sołtys Jani-
na Misiorowska złożyła sprawoz-

i rodzinną atmosferą.
To pierwsza oficjalna wizyta 

obecnego biskupa w targoszyckiej 
parafii. Mimo niezwykle pracowi-
tego okresu świąt Bożego Naro-
dzenia znalazł czas, aby skorzy-
stać z gościny parafii św. Mikołaja 
i przekazać radosną nowinę o na-
rodzeniu pańskim.

Red.

że mogli odwiedzić szkołę, której 
prawie każdy przed wielu laty był 
uczniem. Opłatkiem dzielili się rów-
nież przybyli goście: ks. proboszcz 
Adam Mordalski, Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski z żoną, 
dyrektor Gimnazjum Teresa Banaś 
z mężem oraz radny gminy Grze-
gorz Zimnik.

Atmosferę spotkaniu nadały ko-
lędy, śpiewane przez uczestników 
spotkania. W tej ciepłej i serdecz-
nej atmosferze spędzono środowy 
wieczór w Nowej Wsi.

Zarząd PZERiI w Nowej Wsi

osoby: Lidię Hernik, Jarosława 
Sarnik oraz Henryka Musialik.

Kolejne zebranie wiejskie od-
było się w sołectwie Toporowice, 
w dniu 30 stycznia br., w budynku 
tamtejszej Szkoły Podstawowej.

(c.d. na str. 9)

W dniu 27 stycznia br. w bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mierzęcicach odbyło się wiejskie 
zebranie wyborcze Sołectwa Mie-
rzęcice, podczas którego wybrano 
Sołtysa oraz Radę Sołecką. Było 
to pierwsze z cyklu zebrań, które 
w styczniu oraz lutym odbędą się 
na terenie całej gminy.

Ubiegłoroczna Pasterka była 
dla wszystkich parafian szcze-
gólnym wydarzeniem. W tym wy-
jątkowym dniu w roku zaszczycił 
swoją obecnością ordynariusz 
diecezji sosnowieckiej ks. biskup 
Grzegorz Kaszak. Pierwsza msza 
bożonarodzeniowa była nie tylko 
spotkaniem z wiernymi we wspól-
nej modlitwie, ale również okazją 
do złożenia życzeń świątecznych 
wypełnionych radością, pokojem 

Opłatek jest symbolem pojed-
nania, znakiem przyjaźni i miłości. 
Dzielenie się nim wyraża chęć 
bycia razem. Zdrowia, szczęścia, 
spokoju ducha, spełnienia marzeń 
oraz chwil wytchnienia życzyli so-
bie uczestnicy dorocznych spo-
tkań opłatkowych w Nowej Wsi. 
Spotkanie odbyło się 5 stycznia 
2011 r. Zorganizowanie spotkania 
było możliwe dzięki zaangażowa-
niu zarządów PZERiI, KGW, OSP 
oraz dyrekcji Gimnazjum w Nowej 
Wsi.

Dla uczestników ważne było, 

danie z działalności za kadencję 
2006 – 2010. Następnie odbyło się 
tajne głosowanie mieszkańców, 
mające na celu wybór Sołtysa 
z dwójki zgłoszonych kandydatów. 
Wolą zdecydowanej większości 
funkcję Sołtysa powierzono Pani 
Janinie Misiorowskiej. Do Rady 
Sołeckiej wybrano następujące 

Gratulacje dla nowej Sołtys Mierzęcic Janiny Misiorowskiej Podziękowanie dla dotychczasowej Sołtys Toporowic Lucji Szatan

WYBRANO NOWE WŁADZE W SOŁECTWACH MIERZĘCICE I TOPOROWICE

Pasterkę koncelebrował biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak Opłatkowe spotkanie nowowiejskich emerytów

WYJĄTKOWA PASTERKA
W TARGOSZYCKIEJ ŚWIĄTYNI

SPOTKANIE OPŁATKOWE
W NOWEJ WSI
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rafii św. Mikołaja w Targoszycach 
Przemysław Szot.

Czas wspólnego kolędowania 
i składania sobie życzeń jest jed-
ną z tych szczególnych chwil, gdy 
emeryci i renciści z Mierzęcic mają 
możliwość spotkania we własnym 
gronie i aktywnego uczestnictwa 
w życiu towarzyskim gminy. Nastrój 
opłatkowego spotkania sprzyja mi-
łym rozmowom, tworzy atmosferę 
pełną serdeczności i życzliwo-
ści. Rozgrzewa serca wszystkich 
uczestników w te długie zimowe 
popołudnia i wieczory.

Red.

świąteczne ozdoby i potrawy. Ude-
korowanie stołu stanowiły więc ko-
lorowe choinki i stroiki, przyozdo-
bione gwiazdy betlejemskie, bożo-
narodzeniowe smakołyki, a także 
efektowna szopka.

W przerwie między zakupami, 
klienci „Pogorii” mogli podziwiać 
nie tylko wyroby rzemiosła arty-
stycznego naszych okolic, ale 
również degustować wystawione 
potrawy oraz wysłuchać nastro-
jowych kolęd. Wizyta Pań z KGW 
Mierzęcice w takim miejscu, pod-
czas przedświątecznej gorączki 
zakupów jest z pewnością dosko-
nałą formą promocji naszej gminy 
i często już niestety zapomnianych 
ludowych zwyczajów.

Red.

Mierzęcice zorganizowano „Dzień 
Strażaka Sama”, podczas którego 
odbyły się pokazy sprzętu oraz sa-
mochodów pożarniczych. Uczest-
nicy spotkania dostali pamiątkowe 
dyplomy i słodycze.

Na zakończenie ferii zorganizo-
wano wycieczkę do Kopalni Sre-
bra oraz Sztolni „Czarnego Pstrą-
ga” w Tarnowskich Górach. Była to 
wspaniała okazja do zapoznania 
się z historią tych miejsc i ciężką 
pracą gwarków wydobywających 
niegdyś ten cenny kruszec, jakim 
było srebro.

Tegoroczne ferie można uznać 
za udane, choć pogoda spłatała 
wszystkim figla i nie odbył się za-
planowany przez organizatorów 
kulig.

Red.

Początek stycznia to czas tra-
dycyjnych spotkań opłatkowych 
Kół Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów z terenu naszej gminy. Tego-
roczne spotkanie mierzęcickiego 
koła odbyło się w dniu 9 stycznia 
w Gościńcu „Paradise” w Przeczy-
cach. To doskonała okazja nie tyl-
ko do połamania się opłatkiem, ale 
także do powitania Nowego Roku.

Spotkanie członków koła, któ-
rego prezesem od samego po-
czątku jest Pani Bogusława Hyla, 
zaszczycili swoją obecnością Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski z małżonką, ks. Kanonik Ja-
nusz Rakoczy oraz wikariusz pa-

W okresie poprzedzającym 
Święta Bożego Narodzenia w Cen-
trum Handlowym „Pogoria” w Dą-
browie Górniczej odbył się event 
bożonarodzeniowy „Nastrajamy 
Świątecznie”. W ramach tej akcji 
został przeprowadzony w dniach 
18 i 19 grudnia jarmark pod ha-
słem „Regionalne Nastroje”. Na 
zaproszenie organizatorów wzięły 
w nim udział gospodynie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mierzęcic.

Obecność Pań z mierzęcickie-
go Koła była nagrodą za zajęcie 
pierwszego miejsca w przeprowa-
dzonym kilka miesięcy wcześniej 
konkursie „Regionalia” z okazji 
Świąt Wielkanocnych. Tym razem 
przedstawicielki naszej gminy za-
prezentowały na specjalnie przy-
gotowanym stoisku tradycyjne 

Wzorem lat ubiegłych również 
w tym roku Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mierzęcicach zorganizował 
dla dzieci i młodzieży szkolnej ak-
cję związaną z feriami zimowymi.

Dla uczestników przygotowano 
m.in. warsztaty muzyczne i pla-
styczne, podczas których można 
było odnaleźć i rozwijać ukryte 
w sobie talenty. Uczniowie ko-
rzystali również ze świetlicy i sali 
komputerowej. Przeprowadzono 
konkurs plastyczny „Karnawał 
2011” z nagrodami, podczas które-
go dzieci wykonywały maski i koty-
liony karnawałowe.

Dla najmłodszych odbyło się 
spotkanie z bajką, w ramach które-
go krakowski teatr Art-re wystawił 
przedstawienie pt.: „Złota rybka”.

Wspólnie ze strażakami z OSP 

Życzenia składa ks. Kanonik Janusz Rakoczy

Bożonarodzeniowe stoisko KGW Mierzęcice Uczestnicy wycieczki

GOSPODYNIE Z MIERZĘCIC
„NASTRAJAŁY ŚWIĄTECZNIE”

OPŁATKOWE SPOTKANIE MIERZĘCICKICH EMERYTÓW

FERIE ZIMOWE Z GOK
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się atrakcją świetlicy, z której ko-
rzysta obecnie więcej dzieci.

Dzięki pozyskanym pomocom 
nauczyciele zapewniają uczniom 
dobrą organizację zabaw rucho-
wych zgodnie z ich naturalnymi 
potrzebami rozwojowymi, rozwi-
jają małą i dużą motorykę oraz 
koordynację wzrokowo - ruchową. 
Uczniowie mogą także korzystać 
z wielu gier planszowych, puzzli, 
mogą zabawić się w teatrzyk ku-
kiełkowy czy wcielić w obserwato-
rów przyrody.

Udział w programie „Radosna 
szkoła” sprawił, iż nasza placówka 
wyszła naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów i rodziców. Najmłodsi 
i starsi podopieczni mają stworzo-
ne warunki do tego, aby pozosta-

a także uczyć się przez zabawę.
SP Przeczyce

nauczyciele, emeryci, pracownicy 
szkoły, rodzice i uczniowie.

Występ przeczyckich uczniów 
nawiązywał tematyką do tradycyj-
nych religijnych motywów, ale co 
warte podkreślenia, sporo w nich 
było odwołań do czasów obec-
nych. Młodzi artyści wcielili się 
zatem w role nie tylko postaci bi-
blijnych tj. Marii, Józefa, diabłów, 
aniołów, ale również odegrali po-
stacie nam współczesne.

Goście oczarowani zostali sce-
nografią, profesjonalnymi kostiu-
mami oraz poziomem artystycznym 
reprezentowanym przez uczniów. 
W scenariuszu było sporo humo-
rystycznych scen, a atmosferę 
zbliżających się świąt przybliżyły 
popisy wokalne uczniów w reper-
tuarze znanych kolęd.

Po zakończeniu części arty-
stycznej przyszedł czas na dziele-
nie się opłatkiem. Dyrektor szkoły 
w Przeczycach Małgorzata Drze-
wiecka złożyła wszystkim życzenia 

dniu nadały świąteczne dekoracje 
przygotowane przez pracowników 
szkoły, wspólne kolędowanie, jak 
i żywiołowe, życzliwe rozmowy 
wszystkich przybyłych gości.

SP Przeczyce

W obecnym roku szkolnym 
Szkoła Podstawowa im. M. Konop-
nickiej w Przeczycach brała udział 
w rządowym projekcie „Radosna 
szkoła”. W ramach tego projektu 
placówka otrzymała wsparcie fi-
nansowe w wysokości 6.000 zł na 
zakup nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych do świetlicy.

Świetlica została wyposażona 
w kolorowe, miękkie i duże hiper-
bloki i megabloki, które służą do 
budowania przeróżnych budowli 
oraz torów przeszkód. Dodatkowo 
otrzymano materace do zabaw, 
zestawy klocków, gry planszowe 
i edukacyjne, teatrzyk, materiały 
do integracji zmysłowej, pomoce 
do edukacji przyrodniczej i spo-
łecznej. Zakupione pomoce stały 

(dokończenie ze str. 7)

Dotychczasowa Sołtys – Lucja 
Szatan zrezygnowała z ubiegania 
się o reelekcję. Podziękowania za 
jej pracę na rzecz sołectwa oraz 
gminy złożył Wójt Gminy Mierzę-
cice.

Podczas głosowania mieszkań-

cy sołectwa Toporowice dokonali 
następującego wyboru: Sołtysem 
została Pani Grażyna Ogorzałek, 
natomiast w skład Rady Sołeckiej 
weszli: Grzegorz Krzykawski, Ma-
ria Gajewska, Jarosław Czarnocki, 
Stanisław Jakóbczyk.

W trakcie obydwu zebrań Wójt 
Gminy Mierzęcice w formie pre-

zentacji multimedialnej przedstawił 
mieszkańcom m.in.: budżet gminy 
na rok bieżący, Plan Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2011 – 2014, plany PKP dotyczą-
ce przebiegu linii szybkich kolei 
przez obszar gminy oraz planowa-
ną budowę terminala Cargo, który 
zostanie zlokalizowany na terenie 

Sołectwa Mierzęcice II.
Podczas spotkań mieszkańcy 

przedstawili władzom swoje pro-
blemy oraz uzyskali odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania.

W następnym numerze gazety 
relacja z pozostałych wyborczych 
zebrań sołeckich.

Red.

wać w naszej szkole jak najdłużej 
i rozwijać swoje zainteresowania, 

W oczekiwaniu na zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia 
w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Przeczycach miały 
miejsce Jasełka wraz z tradycyj-
nym opłatkiem. Uroczystość mia-
ła charakter środowiskowy i była 
przygotowana przez uczniów pod 
kierunkiem katechetki mgr M. Hyla 
i nauczycielki muzyki mgr Justy-
ny Szlufik. Odbyła się 22 grudnia 
z udziałem wielu zaproszonych 
gości.

Tegoroczne Jasełka obejrzeli 
m.in. Sekretarz Gminy Arlena Klu-
sa, radni Anna Jaskólska, Adam 
Kieras i Przemysław Pasamonik, 
Prezes OSP Przeczyce Antoni Kaj-
das wraz z strażakami, Przewodni-
cząca KGW Przeczyce Stanisława 
Kieras z przedstawicielkami koła, 
Prezes Wspólnot Gruntowych 
w Przeczycach Mikołaj Chyla, 
sołtys wsi Przeczyce Irena Jakób-
czyk, miejscowa bibliotekarka Gra-
żyna Kokoszka, Rada Rodziców, 

bożonarodzeniowe. Głos zabrali 
również przedstawiciele samorzą-
du terytorialnego, którzy podzięko-
wali za przepiękny występ i obda-
rowali najmłodszych słodyczami.

Na wszystkich przybyłych 
gości czekał jeszcze uroczysty 
poczęstunek z tradycyjnymi wigi-
lijnymi potrawami na stole. Uroku 
i szczególnego nastroju w tym 

Nowe atrakcje świetlicy szkolnej

Nastrojowe kolędy przybliżyły atmosferę zbliżających się świąt

PRZECZYCKIE SZKOLNE JASEŁKA

WIĘCEJ ATRAKCJI DZIĘKI „RADOSNEJ SZKOLE”

WYBRANO NOWE WŁADZE W SOŁECTWACH MIERZĘCICE I TOPOROWICE
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Program artystyczny dla babci i dziadka

mieniu i zainteresowaniu widzów. 
A potem były już tylko wróżby.

Przedszkolacy dowiedzieli się, 
jakie zawody będą wykonywać 
w przyszłości, jakie będzie ich 
przyszłe życie, jakie będzie miała 
imię sympatia, ile dostaną prezen-
tów od zbliżającego się do Polski 
Mikołaja. Nie zabrakło również 
wróżb dla pań przedszkolanek. 
Dzieci wraz z opiekunkami z za-
interesowaniem uczestniczyły we 
wróżbach, przebiegających w ra-
dosnej i miłej atmosferze.

Natalia Pokora

niu „Sto lat”, dzieci wręczyły go-
ściom laurki. Dla wszystkich przy-
gotowano słodki poczęstunek.

21 stycznia Dzień Babci i 22 
stycznia Dzień Dziadka to wyjątko-
we święta w naszej tradycji, gdyż 
są okazją do wzmacniania więzi 
rodzinnych, pokoleniowych i oka-
zywania szacunku.

Sylwia Nowak

Wiele jest zwyczajów ludowych 
znanych i kultywowanych od daw-
na. Jednym z nich jest andrzejko-
wy wieczór wróżb, który w naszym 
przedszkolu odbył się 30 listopa-
da.

W tym dniu odwiedziła nasze 
przedszkole prawdziwa wróżka 
w przepięknej sukni, czarodziej-
skim kapeluszu i z czarodziejską 
różdżką, która zapoznała dzieci 
z historią „Andrzejek”.

Następnie, aby wróżby mło-
dych czarowników się spełniły, 
uczestnicy wrzucili monety do 
wody, wypowiadając przy tym 
magiczne zaklęcie. Wiele emocji 
i uciech przyniósł też zaczarowany 
wulkan, który wybuchnął ku zdu-

W dniu 14 stycznia br. w Przed-
szkolu Publicznym w Nowej Wsi 
odbyła się uroczystość z okazji 
święta babci i dziadka. Przybyłych 
gości powitała dyrektor placówki 
Grażyna Tyrała. Licznie zebrani 
dziadkowie i babcie z dumą i wzru-
szeniem przyglądali się występom 
nowowiejskich przedszkolaków. 
Podobnie jak w ubiegłych latach, 
wnuczęta składały podziękowania, 
a życzenia przewijały się w treści 
wierszy i piosenek. Po odśpiewa-

Andrzejkowe wróżby przedszkolaków z Mierzęcic Długo oczekiwany gość zawitał do nowowiejskiego przedszkola

skie sanie. Tegoroczna aura za-
siała w serduszka dzieci niepokój 
i pytanie: Czy uda się Mikołajowi 
dotrzeć do naszego przedszkola. 
A on nie zawiódł nikogo. W asy-
ście swojego pomocnika przybył 
do naszego przedszkola. Każde 
dziecko otrzymało od Mikołaja 
piękny prezent. Dzieci oczywiście 
obiecały, że będą grzeczne przez 
cały rok. Spotkanie z Mikołajem 
minęło w bardzo miłej i radosnej 
atmosferze.

A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja, 
na twarzach dzieci jeszcze przez 
długo gościły uśmiech i szczę-
ście. Szkoda tylko, że ten wyjąt-
kowy gość odwiedza nas tylko raz 
w roku …

Magdalena Drabek

„Jadą, jadą sanie,
księżyc złoty świeci
Jedzie w nich Mikołaj
do wszyściutkich dzieci”

Dnia 8 grudnia 2010 roku 
w Przedszkolu Publicznym w No-
wej Wsi gościliśmy aktorów z Te-
atru Skrzat. Fantastyczny spektakl 
dostarczył dzieciom wiele radości 
i nie lada emocji. Po spektaklu 
jeszcze więcej wrażeń dostarczyło 
spotkanie z Mikołajem.

Na tego wyjątkowego gościa 
z niecierpliwością czekaliśmy 
wszyscy. Już od samego rana 
przedszkolaki nasłuchiwały, czy 
nie słychać dźwięku dzwonka 
Świętego Mikołaja i czy nie widać 
reniferów ciągnących czarodziej-

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NOWOWIEJSKIM PRZEDSZKOLU

ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU
W MIERZĘCICACH

„Śpi Betlejem zatłoczone
w dali łąki położone
Stado owiec na wypasie
najedzone wkrótce zaśnie”

Tymi słowami 21 grudnia 2010r. 

w Przedszkolu Publicznym w Mie-
rzęcicach rozpoczęło się spotka-
nie jasełkowe w wykonaniu dzieci 
z grupy 5 i 6-latków. Zdolności 
recytatorskie i wokalne podziwiali 
rodzice przedszkolaków, którzy 

bardzo licznie przybyli na tę uro-
czystość.

Było to niezwykłe przeżycie, 
zwłaszcza dla młodych artystów, 
którzy wcielili się w różne role. 
Pojawili się zatem Maryja i Jó-

zef szukający noclegu, aniołowie 
i pasterze, Trzej Królowie. Rodzi-
ce byli pod ogromnym wrażeniem 
występów swoich pociech. Na ko-
niec przygotowano poczęstunek, 

(c.d. na str. 11)

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU W MIERZĘCICACH
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Zajęcia laboratoryjne sprawiły 
uczniom najwięcej przyjemno-
ści. W prawdziwym laboratorium, 
sami według instrukcji, dodawali 
odczynniki chemiczne do bada-
nych próbek, obserwowali zmiany 
i wyciągali wnioski. Wieczorami 
w specjalnie wyposażonej do tego 
celu sali, oglądali filmy o tematyce 
przyrodniczej: „Mikrokosmos” - po-
kazujący jeden dzień z życia łąki 
pod lasem i „Home S.O.S Ziemia”, 
który został nakręcony z helikopte-
ra, a którego celem jest zwrócenie 
uwagi świata na problemy środo-
wiska naturalnego. W ostatnim 
dniu pobytu, uczniowie nauczyli 
się pozyskiwać papier czerpany, 
który później każdy mógł według 
własnego pomysłu udekorować.

Zadań przewidzianych do re-
alizacji było bardzo wiele, jednak 
starczyło czasu na wypoczynek, 
integrację oraz na wycieczki: do 
Kołobrzegu na długi spacer nad-
morskim deptakiem i do jedynych 
w Polsce Ogrodów Tematycznych 
Hortulus w Dobrzycy. Tam, po krót-

do badania właściwości wody, gle-
by i powietrza, będą pod opieką 
nauczyciela chemii, dokonywać 
kolejnych pomiarów i umieszczać 
wyniki na stronie internetowej. 
Z otrzymanych wyników będą wy-
ciągać wnioski, które z pewnością 
zaprezentują po zakończeniu pro-
jektu.

Gimnazjum w Nowej Wsi

Uczniowie Gimnazjum w Nowej 
Wsi w dniach od 2 do 6 stycznia br. 
pod opieką nauczycielek: Iwony 
Kłys i Marzeny Wałęsy wyjechali 
do Ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej w Lipiu, by tam uczestniczyć 
w warsztatach ekologicznych.

W czasie wykładów i warsz-
tatów uczniowie pogłębili swoją 
wiedzę na temat segregacji odpa-
dów, kompostowaniu bioodpadów, 
zagrożeń jakie stwarzają dzikie 
wysypiska śmieci i poznali alterna-
tywne źródła energii, zwiększając 
tym samym swój stopień świado-
mości ekologicznej.

Podczas marszobiegu na 
orientację ścieżką przyrodniczą, 
uczniowie podzieleni na grupy, 
pobierali próbki wody i gleby, by 
następnie, podczas zajęć labora-
toryjnych, oznaczyć ich właściwo-
ści fizykochemiczne. Nauczyli się 
korzystać z profesjonalnych zesta-
wów do analizy wody i gleby oraz 
mikroskopów, przez które mogli 
obserwować wiele interesujących 
preparatów.

kim spacerze, uczniowie rozgrze-
wając się gorącą herbatką oglądali 
prezentację i z zaciekawieniem 
słuchali komentarza o 28 ogro-
dach w odmiennych stylach. Wielu 
z nich mówiło, że wróci tu latem 
z rodzicami.

Projekt ekologiczny będzie kon-
tynuowany w nowowiejskim gim-
nazjum przez kolejne miesiące. 
Uczniowie zaopatrzeni w zestawy 

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Podczas warsztatów ekologicznych

Tradycyjne jasełka w BoguchwałowicachJasełkowy spektakl mierzęcickich przedszkolaków

Jasełka w kościele to już tra-
dycja mieszkańców wsi Bogu-
chwałowice. Z tej okazji w dniu 6 
stycznia uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Boguchwałowicach 
wraz z przedszkolakami wcielili 
się w role Marii, Józefa, pasterzy, 
królów i aniołów, aby przypomnieć 
wszystkim historię tak dobrze nam 

(dokończenie ze str. 10)

podczas którego przedszkolaki 
obdarowały swoich najbliższych 
przygotowanymi aniołkami.

W przygotowania do występu 
włączyli się rodzicie z grupy IV, 
którzy zadbali o przepiękne stroje 
dla swoich dzieci, za które bardzo 
gorąco dziękuję.

Następnego dnia tj. 22 grudnia 
dzieci zaprezentowały jasełkowe 
przedstawienie swoim koleżan-
kom i kolegom oraz pracowni-
kom przedszkola, wprowadzając 

a przede wszystkim wspólny opła-
tek i wzajemne życzenia pozwoliły 
wszystkim wczuć się w atmosferę 

znaną, a jednak przeżywaną co 
roku na nowo i z wielkimi uczucia-
mi.

Gdy widzowie włączyli się do 
wspólnego śpiewu kolęd, poczu-
liśmy doniosłość tych świąt. Mile 
spędzony czas zakończyły grom-
kie oklaski dla naszych małych ar-
tystów.             Katarzyna Burczyk

wszystkich w nastrój Świąt Bożego 
Narodzenia. Po zakończonym wy-
stępie, przy dźwiękach kolęd, Dy-
rektor Małgorzata Rinkowska zło-
żyła wszystkim dzieciom oraz pra-
cownikom przedszkola świąteczne 
życzenia łamiąc się opłatkiem. 
Następnie wszyscy wspólnie za-
siedli do wieczerzy wigilijnej przy-
gotowanej przez panie kucharki. 
Na stole nie zabrakło tradycyjnej 
zupy pieczarkowej oraz smażo-
nej ryby. Dziecięca interpretacja 
narodzin Jezusa Chrystusa, kolę-
dy, świąteczne stroiki i dekoracje, 

zbliżających się świąt, pełną cie-
pła, radości i bliskości.

Mariola Kaim

GWIAZDECZKI BOGUCHWAŁOWIC

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU W MIERZĘCICACH
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niej wspaniałe bukiety.
Podczas tegorocznych ferii 

dzieci wykonywały również ozdo-
by z makaronu. Przy ich tworzeniu 
użyto makaronów o przeróżnych 
kształtach, malowanych następnie 
złotą farbą. Jak co roku, bardzo 
wiele radości sprawiło dzieciom 
przygotowywanie słodkich, kar-
nawałowych pączków serowych. 
W trakcie zajęć można było rów-
nież grać w gry planszowe, ukła-
dać puzzle oraz oglądać bajki na 
DVD. Rozwiązywano różnorodne 
quizy, rebusy i kalambury. Na za-
kończenie ferii wszyscy uczestni-
cy zajęć otrzymali podziękowania 
oraz drobne upominki.

Zajęcia dla dzieci zostały zor-
ganizowane również w trzech 
filiach bibliotecznych: w Przeczy-
cach, Toporowicach i Mierzęci-
cach Osiedlu. Mali uczestnicy brali 
udział w różnorodnych zajęciach 
plastycznych, dla swoich ukocha-
nych babci i dziadków wykonywały 
kolorowe laurki, bawiły się masą 
papierową, składały papier techni-
ką orgiami, a przy użyciu różnych 
rodzajów makaronu wykonywały 

czego „Kaśka” za ufundowanie 
produktów spożywczych oraz 
Państwu I. i P. Żabińskim, właści-
cielom sklepu wielobranżowego 
w Toporowicach, za ufundowanie 
kolorowych kredek wykorzysta-
nych przez dzieci w filii bibliotecz-
nej w Toporowicach.

Grażyna Czapla

Tradycją stało się już coroczne 
organizowanie przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną im. Jan Pawła 
II w Mierzęcicach zajęć dla dzie-
ci w trakcie ferii zimowych. We 
wszystkich placówkach biblioteki 
zostały zorganizowane w tym cza-
sie zajęcia literacko-plastyczne dla 
młodych czytelników.

W tym roku, w centrali w Mie-
rzęcicach, ferie przebiegały pod 
hasłem „Zimowe rozmaitości”. 
Uczestniczyło w nich 24 dzieci. 
W pierwszym dniu ferii, zatytu-
łowanym „Malujemy na szkle”, 
dzieci wykonywały rysunki techni-
ką żelową. Na specjalnie do tego 
przygotowanej pleksi uczestnicy 
zajęć malowali farbami żelowymi 
piękne obrazki. Materiały do tych 
zajęć zostały zakupione ze środ-
ków funduszu sołeckiego sołectwa 
Mierzęcice.

W związku z tym, iż w cza-
sie ferii przypadały Dzień Babci 
i Dziadka, wszyscy wykonywali 
urocze, kolorowe laurki z życze-
niami, a dziewczynki przygotowały 
przepiękne kwiaty z bibuły – róże, 
goździki, lilie – tworząc z nich póź-

ciekawe ozdoby.
W Toporowicach przeprowa-

dzono dwa mini konkursy: na naj-
piękniejszą zimową kolorowankę 
oraz na najpiękniejszą laurkę dla 
babci i dziadka. Każdego dnia 
młodzi uczestnicy mogli grać w gry 
planszowe i układać puzzle. Ogó-
łem w zajęciach uczestniczyło 31 
dzieci.

Dziękujemy Pani Urszuli Kań-
toch, właścicielce sklepu spożyw-

FERIE W BIBLIOTECE

Ferie w filii bibliotecznej w Mierzęcicach Osiedlu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mierzęcice
Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przeznaczenie 1% podatku na rzecz naszej jednostki.
Na naszą pomoc możecie liczyć zawsze podczas występujących różnego rodzaju nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Posiadamy już czę-

ściowe wyposażenie do zwalczania tego typu zagrożeń, a dodatkowo wszystkie pozyskane pieniądze przeznaczmy na zakup sprzętu ratowniczo 
– gaśniczego.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców, którym zależy na tym, aby na terenie naszej gminy była „STRAŻ” z prawidłowo wyposażonymi 
samochodami oraz dobrze wyszkolonymi druhnami i druhami o przekazanie 1% podatku.

Pragniemy poinformować, iż dzięki Państwa dobrej woli z podatku przekazanego za 2009 rok zebraliśmy kwotę 1740 złotych. Wykorzysta-
liśmy ją z dodatkową dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w takiej samej kwocie, na zakup sprzętu 
ratowniczego.

Szanowni Państwo, w 2010 roku nasza jednostka interweniowała ponad 70 razy na terenie gminy oraz powiatu. Zabezpieczaliśmy lokalne 
imprezy, prowadziliśmy pokazy ratownictwa. Wykonywaliśmy prace społeczne na terenie gminy.

Na nas, strażaków możecie liczyć zawsze, teraz my prosimy Was o wsparcie!

Jak przekazać 1% podatku?

Wystarczy wypełnić zeznanie roczne (PIT: 28, 36, 36L, 37, 38, 39). W polu: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), w rubryce (Numer KRS) wpisać 0000116212, a następnie w rubryce (Cel szcze-
gółowy 1%) wpisać: OSP MIERZĘCICE, 42-460 MIERZĘCICE UL. WOLNOŚCI 102A, WOJ. ŚLĄSKIE, jeżeli chcą Państwo abyśmy poznali 
darczyńcę wystarczy złożyć podpis w rubryce (Wyrażam zgodę).

Przekazane przez Państwa środki zostaną przesłane do Biura Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach. Za zebraną kwotę nasza 
jednostka dostanie bezpłatnie, niezbędne dla nas wyposażenie oraz sprzęt.

Tak więc, ofiarowane przez Państwa pieniądze zostaną zainwestowane w podniesienie poziomu bezpieczeństwa Nas wszystkich. A dzięki 
odpowiedniemu wyposażeniu, będziemy mogli skuteczniej ratować życie, zdrowie i mienie ludzkie. Licząc na Państwa wsparcie, z góry dzięku-
jemy.

Druhny i Druhowie z OSP Mierzęcice
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nym. Bogactwo wnętrz świątyni 
zawdzięcza się barokowi, któremu 
rozpowszechnianiu sprzyjał so-
bór trydencki. Wnętrza kościołów 
przybierały charakterystyczne dla 
tego kierunku cechy bogactwa. 
Ówczesny prąd wyrażał się m.in. 
w ozdobach i złoceniach. Jakże 
charakterystyczne pozostałości 
tej epoki możemy dzisiaj obser-
wować. Sztuka ta, oddając cha-
rakterystyczną estetykę tego miej-
sca, prowadziła do pogłębiania 
wyobraźni parafian. Miała na celu 
poruszyć ich serca, głębię duszy, 
przez co umacniała ich w wierze.

Wnętrze targoszyckiego kościo-
ła wypełniały mianowicie ołtarze 
wykonane z materii drewnianej. Od 
zawsze był to jeden duży, w któ-
rym znajdowało się tabernakulum, 
oraz dwa małe. Niewiele informa-
cji zachowało się o ich wyglądzie. 
Nie mamy takich przekazów aż do 
początków XVIII w. Właśnie wtedy 
dowiadujemy się o ich dokładniej-
szym wizerunku. Przekazy z tegoż 
oto stulecia po raz pierwszy prze-
kazują informacje o figurze patro-
na kościoła, umieszczonej w ołta-
rzu głównym. Znawcy sztuki datują 
go właśnie na tę epokę. Można się 
więc trzymać wersji, że została 
ona wówczas wykonana. Dwa 
boczne ołtarze uzupełnione były 
obrazami. Pierwszy ku czci Krzy-
ża Św. oraz drugi, na cześć NMP. 
Aby zachwytu stało się zadość, 
malowane ołtarze były ozdobione 
dodatkowymi złoceniami. Choć 
na początku XVIII w. stan ołtarzy 
wydawał się być zadowalający, to 
jednak zniszczenie następowało 
w latach późniejszych. W 1784 r. 
były już w bardzo złym stanie.

Wnętrze kościoła w 1778 r. 
wzbogaciły stacje drogi krzyżowej, 
których darczyńcami zostali gliwic-
cy Ojcowie Reformaci. Świątynia 
ta wyposażona była także w inne, 
charakterystyczne dla wnętrz sa-
kralnych przedmioty. Mowa tutaj 
o chrzcielnicy, ambonie, konfesjo-
nałach, a także o przygotowanych 
dla wiernych ławkach.

Nie można pominąć także 
muzyki, która uświetniała nabo-
żeństwa. Muzyka ta wychodziła 
z organów. Po raz pierwszy o ta-
kim instrumencie w tym kościele 
dowiadujemy się z jego opisu, 

w Siewierzu.
Modernizacja targoszyckiej 

świątyni, której efekty można czę-
ściowo oglądać obecnie, nastąpiła 
m.in. w latach 1771-1782. Zabie-
gom tym uległa nawa kościoła. 
Przed 1793 r. z inicjatywy ks. An-
drzeja Rozborskiego wybudowa-
no murowaną wieżę. Koszty tego 
przedsięwzięcia mogły być dosyć 
wysokie, gdyż poskutkowało to 
tym, że doprowadziło do zuboże-
nia tegoż duchownego. Fragment 
dzieła jego siostrzeńca obrazuje to 
następująco:
„ Jego wuj murowaną tam wierzę 

[wieżę] wystawił,
Ale się w takie długi 

nieszczęśliwy wprawił,
Że aż musiał opuścić 
Targoszyc probostwo”

(autobiografia pt. 
Ksiądz Wincenty…)

Wygląd kościoła zmieniał się 
poprzez konieczność jego odna-
wiania, ale zgodnie z panującym, 
a zmieniającym się stylem w sztu-
ce architektonicznej.

Wedle przekazów historycz-
nych, kościół ten nie był tylko miej-
scem nabożeństw, ale i ośrodkiem, 
w którym omawiano sprawy księ-
stwa siewierskiego. Tam bowiem 
obradowali możni siewierscy, od 
co najmniej 1687 r. oraz w latach 
późniejszych jak np. w 1784 i 1785 
r., czyli do schyłku świetności cyto-
wanego księstwa.

Krzysztof Cichoń

„Od Karpat do Częstochowy
jest drożyna jakby wstążka,

Wywija się jak wąż poły,
W skrętach swoich dosyć wązka 

[wąska]:
Tam w pośrodku i na górze

Świeci kościół swą białością,
Cmentarz, wieża,

wszystko w murze”

Taki właśnie obraz targoszyc-
kiego kościoła zachował w pa-
mięci, z lat dziecięcych, urodzony 
w 1786 r. w Targoszycach – Mie-
rzęcicach, późniejszy ksiądz Win-
centy Kraiński (autobiografia pt. 
Ksiądz Wincenty przez dr. Kraiń-
skiego prozą wiązaną, Wrocław 
1858).

Kościół p.w. św. Mikołaja w Tar-
goszycach, miał zostać zbudowa-
ny w miejscu, w którym przedtem 
stała kaplica ku czci tego biskupa. 
Stojący na wzniesieniu kościół 
o monumentalnych rozmiarach, 
w stosunku do wiejskich zabudo-
wań mieszkalnych i gospodarskich 
w parafii, górował nad okolicą. Ja-
kie odczucia wśród ludności wzbu-
dzał jego wygląd, długo można by 
się zastanawiać. Początkowo pa-
miątkę konsekracji kościoła, przy-
najmniej od 1611 r. świętowano 
w pierwszą niedzielę po dniu św. 
Bartłomieja (24 sierpnia). Od co 
najmniej 1665 r., uroczystość tę 
przyjęło się obchodzić w niedzie-
lę po święcie Narodzenia NMP (8 
września).

Najstarsze fragmenty świąty-
ni, zachowane do czasów nam 
współczesnych, sięgają XV w. 
Świadectwem tego jest prowadzą-
cy do zakrystii, zamknięty ostrym 
łukiem portal. Według znawców 
zabytków jest on charakterystycz-
ny dla sztuki gotyckiej. Utwierdza 
to także w przekonaniu, że kościół, 
a przynajmniej prezbiterium było 
murowane.

Przebudowy kościoła dokony-
wano zgodnie z panującymi prą-
dami w budownictwie. Zapewne 
odbywało się to w momencie ko-
nieczności remontu.

Czy zawsze oprócz murowa-
nego prezbiterium także i nawa 
była całkowicie murowana, tego 
nie wiemy. Z całą pewnością pod 
koniec XVI w. mamy do czynienia 
z kościołem, w całości murowa-

w 1721 r. Wówczas 
kościół wyposażony 
był w 8 głosowe orga-
ny, stojące w miejscu 
dla nich odpowiednim 
tj. na chórze drew-
nianym. Jeśli kolejna 
informacja jest w zu-
pełności wiarygodna, 
to przed 1748 r. do-
tychczasowe organy 
zastąpiono nowymi 7 
głosowymi. Natomiast 
ok. 1772 r. ówczesny 
pleban Piotr Szka-
pety zakupił kolejne, 
także 7 głosowe. 
Pierwszym, dotych-
czas poznanym orga-
nistą, posługującym 
w nabożeństwach był 
współpracujący w ko-
ściele od ok. 1749 r. 
Kazimierz Wesołkowski.

Do kościoła przylegała drew-
niana dzwonnica, w której znajdo-
wały się dwa dzwony, natomiast 
trzeci, mały tj. sygnaturka, wisiała 
w wieżyczce na kościele.

Przypisanym miejscem do 
kościoła był cmentarz. Zmarłych 
grzebano, zdaje się, że od same-
go zarania parafii przy omawianym 
kościele. Na pewno czyniono to 
przez XVI, XVII a także i w XVIII w. 
Cmentarz wraz z przykościelnym 
terenem był ogrodzony. Z całą 
pewnością przed 1721 r. funkcję 
ogrodzenia pełnił mur. Na teren 
cmentarza, a zarazem plac przy-
kościelny prowadziły dwie bramy. 
Tam też w XVIII w., zdaje się, że 
podczas przebudowy kościoła 
stanęły cztery kaplice z głęboki-
mi wnękami. Względem kościoła, 
wzniesiono je na północ, południe, 
wschód i zachód. Wówczas pełniły 
rolę stacji w procesjach podczas 
uroczystości Bożego Ciała.

O ile nie wiemy nic o pogar-
szającym się stanie kościoła i jego 
wnętrz do XVII w. to już przekazy 
z XVIII w. informują nas o złym 
stanie budowli. Tak też u schyłku 
XVIII w., zaniepokojony wyglądem 
świątyni biskup krakowski i ksią-
żę siewierski Kajetan Sołtyk, jako 
patron tegoż kościoła, nakazał 
go remontować. Temu biskupowi 
zawdzięcza się także przebudo-
wę kościoła św. Macieja Apostoła 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W TARGOSZYCACH DO KOŃCA XVIII W.

Gotycki portal - najstarszy fragment
targoszyckiej świątyni
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A oto zwycięzcy:

kategoria wiekowa do lat 12
1 miejsce – Krystian Czechowski
2 miejsce – Mateusz Cebula
3 miejsce – Igor Pawełczyk

kat. wiekowa od 13 do 18 lat
1 miejsce – Kordian Nowak
2 miejsce – Katarzyna Garczyk
3 miejsce – Damian Swoboda

kat. wiekowa powyżej 18 lat
1 miejsce – Piotr Bereza
2 miejsce – Stanisław Nowak
3 miejsce – Marcin Jędrusik.

Katarzyna Burczyk

Dnia 9 stycznia 2011 roku 
w Szkole Podstawowej w Bogu-
chwałowicach odbyły się rozgryw-
ki o Puchar Przechodni Sołectwa 
w Turnieju Tenisa Stołowego. Wal-
ka odbywała się w 3 kategoriach 
wiekowych: do 12 lat, od lat 13 do 
18 i powyżej 18 lat. W turnieju mo-
gła wziąć udział każda zaintereso-
wana osoba.

Organizatorami turnieju byli: 
Sołtys wsi Boguchwałowice, Sto-
warzyszenie na rzecz Wspierania 
Rozwoju i Promocji wsi Bogu-
chwałowice oraz Szkoła Podsta-
wowa w Boguchwałowicach. Naj-
lepsi zawodnicy otrzymali puchary, 
medale oraz dyplomy.

I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR SOŁECTWA BOGUCHWAŁOWICE ROZSTRZYGNIĘTY!

Zwycięzcy w kategorii wiekowej do lat 12

Laureaci tenisowych zmagań z Toporowic

Triumfatorzy w kategorii wiekowej powyżej 18 latNajlepsi w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat

od rana do godzin wieczornych. 
Rozgrywkom finałowym, w sobot-
nie przedpołudnie, towarzyszyło 
wiele emocji. Zgromadziły one nie 
tylko uczestników turnieju, ale też 
niemałą publiczność, przedsta-
wicieli władz lokalnych, przyjaciół 
szkoły.

Puchary za pierwsze miejsca 
otrzymali: Adam Pańta, Daniel 
Proszowski, Bartłomiej Jakóbczyk, 
Marcin Słowiński, Piotr Miś, Marcin 
Miś. Drugie miejsca zajęli: Martyna 
Wałęsa, Wojciech Sarnik, Wiktoria 
Jaruszewska, Łukasz Grabiński, 
Marcin Jędrusik, Paweł Gajewski. 
Na trzecich miejscach uplasowali 
się: Szymon Gajewski, Karolina 
Filipczyk, Szymon Landecki, Ma-
teusz Krzykawski, Mateusz Mań-
ka. Czwarte pozycje przypadły 
dla Kacpra Nogi, Natalii Biedroń, 
Pauliny Słowińskiej i Michała Sob-
czyka.

rza Podlejskiego i tym razem ak-
tywna forma spędzania wolnego 
czasu wygrała z nudą i brakiem 
pomysłów na propagowanie zdro-
wego stylu życia.

Jolanta Natkaniec-Sarnik

Już po raz siódmy czas wolny 
od zajęć lekcyjnych podczas fe-
rii był okazją do zorganizowania 
w Szkole Podstawowej w Toporo-
wicach Otwartego Turnieju Tenisa 
Stołowego. Otwartego, bo może 
w nim wziąć udział każdy, kto lubi 
aktywny wypoczynek. Dlatego też 
wśród uczestników nie brakowało 
młodzieży naszej szkoły, gimna-
zjalistów, uczniów szkół średnich 
i dorosłych, a także gości z innych 
miejscowości.

Zanim rozległy się fanfa-
ry w każdej kategorii wiekowej, 
uczestnicy mieli możliwość dosko-
nalenia własnych umiejętności. 
Ani na chwilę sprzęt sportowy nie 
pozostawał samotny, a szkolny 
korytarz rozbrzmiewał wesołymi 
głosami dzieci i dorosłych.

Przygotowania do wielkiego 
finału, który miał miejsce 29 stycz-
nia 2011 roku, trwały cały tydzień 

Dzięki zaangażowaniu człon-
ków Społeczno – Kulturalnego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Topo-
rowic, dyrekcji i nauczycieli Szko-
ły Podstawowej w Toporowicach 
oraz poparciu inicjatywy przez 
Wójta Gminy Mierzęcice Grzego-

TENISOWA RYWALIZACJA O PUCHAR WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
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WÓJT  G MINY  MIERZĘCICE
GRZEGORZ  PODLEJSKI

Z AP R ASZ A  NA

Za prasza my wsz ystk ie Pa nie w dniu
7 ma rca 2011r.  o  go dz.  17:00

do Gminnego O śro dka Kultur y w Mier zę c icach
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I lość miejsc  o gra nic zona.

DZIEŃ KOBIET
„SENTYMENTALNA  PODRÓŻ

DO  SŁONECZNEJ  ITALII”


