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W gminie Mierzęcice przygotowano atrakcyjne tereny pod inwestycje, także budownictwo jednorodzinne. Pozwoli to na jej skuteczne 
rozwijanie się. Pierwszy przetarg oferujący do sprzedaży nieruchomości w Sadowiu i Mierzęcicach odbędzie się 28 października i 8 listo-
pada.

GMINA SIĘ ROZWIJA

-Jesteśmy gminą o powierzchni 52 
km kw., w której mieszka ponad 
7 tys. osób. Naszym atutem jest 
to, że znajdujemy się na terenach 
pięknych przyrodniczo o czystym 
naturalnym środowisku, w pobliżu 
lasów i Zalewu Przeczycko - Sie-
wierskiego. Mimo to gmina jest 
dobrze skomunikowana z aglo-
meracjami Śląska i Zagłębia, tuż 
za naszymi granicami znajduje 
się też port lotniczy w Katowicach 
- Pyrzowicach. Gmina ma charak-
ter turystyczny, wiele osób chętnie 
tu wypoczywa w czasie urlopów. 
Jesteśmy także gminą otwartą na 
potrzeby mieszkalnictwa. Przygo-
towaliśmy atrakcyjne tereny pod 
nowe budownictwo i inwestycje. 
Już rozpoczęła się sprzedaż dzia-
łek pod budownictwo indywidualne 
– tłumaczy Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice.
Przygotowano blisko 20 działek 
na sprzedaż. Na podstawie art. 
38 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn. Dz.U. z 
2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 
wywieszone zostało ogłoszenie o 

pierwszym przetargu ustnym nie-
ograniczonym na sprzedaż nieru-
chomości położonych w Sadowiu 
i Mierzęcicach. Przetarg odbędzie 
się 28 października i 8 listopada 
2011 roku. Na nabywców czekają 
działki budowlane (jedna o pow. 
1683 m kw., pozostałe pow. 1550 
m kw. każda) w Sadowiu przy ul. 
Zjazdowej, w sąsiedztwie zabudo-
wy zagrodowej i innych działek bu-
dowlanych. Także pod zabudowę 
mieszkaniową przeznaczone są 4 
działki w Sadowiu przy ul. Dwor-
skiej. Z kolei działka o powierzchni 
ok. 6 tys. m kw. w Mierzęcicach 
przy ul. Gminnej, która czeka na 
inwestorów, została przeznaczo-
na na cele usługowe i rzemiosło 
produkcyjne. Cele usługowe i 
mieszkaniowe mogą być realizo-
wane na działce przy ul. Wolności 
w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka 
Kultury. Część działek w Toporowi-
cach przy ul. Czerwonego Zagłę-
bia zostało przeznaczonych do za-
budowy mieszkaniowej. Także w 
Toporowicach znajdują się działki 
rolne na sprzedaż (do zalesienia). 
Na sprzedaż wystawiono też dział-

ki, które są w całości lub części 
poza planem zagospodarowania 
przestrzennego. Znajdują się przy 
ul. Wolności i Widokowej w Mie-
rzęcicach.
-Mamy nadzieję, że tereny, które 
przygotowaliśmy pod inwestycje 
znajdą szybko nabywców. Działki 
są w spokojnej okolicy, ale blisko 
stamtąd do DK nr 78, czy trasy 
S1, w pobliżu działają też sklepy, 

bank, poczta, przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja – dodaje 
wójt Grzegorz Podlejski.
Szczegółowych informacji udziela 
Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. 
Wolności 95, pokój nr 3, tel. 32 288 
79 00 wew. 216. Str. internetowa: 
www.mierzecice.pl Wykaz nieru-
chomości do sprzedaży w drodze 
przetargu publikujemy również na 
str. 14 naszego czasopisma.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji  z pracy zawodowej. 

Natomiast wszystkim uczniom życzę sukcesów w nauce i tego, aby czas spędzony 
w szkole stał się - po latach - okazją do pięknych wspomnień.

Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski
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KANDYDACI DO SEJMU I SENATU
Na naszych łamach prezentujemy niektóre postaci kandydatów ubiegających się o mandat poselski, lub senatorski. Prezentujemy oso-

by, które zwróciły się do redakcji z prośbą o przedstawienie materiałów wyborczych i dostarczyły je do naszej redakcji.

Stanisław Dąbrowa, kandydat do 
Sejmu z listy PSL pochodzi z Chli-
ny (gmina Żarnowiec), a obecnie 
mieszka w Pilicy, gdzie prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
86 ha. Jest absolwentem Akademii 
Rolniczej w Krakowie i studiów po-
dyplomowych. Karierę zawodową 

rozpoczął w 1985 roku w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Miko-
łowie. Pełni funkcję wiceprezesa 
wojewódzkiego PSL. Był radnym 
gminnym i przez dwie kadencje, 
radnym powiatowym. Funkcję I 
wicewojewody śląskiego pełni od 
2007 roku. Jest żonaty ma trzech 
synów. W jego programie priory-
tetem są kwestie dotyczące przy-
szłości młodych ludzi. Zostając 
posłem chciałby przeprowadzić 
przedsięwzięcia poprawiające 
efektywność funkcjonowania pań-
stwa i samorządów. Stawia też 
na poprawę dostępności i jakości 
służby zdrowia i zrównoważony 
rozwój wsi.

Witold Klepacz, to poseł na Sejm 
V i VI kadencji, samorządowiec 
(w latach 2002 - 2006 był wice-
prezydentem Sosnowca), inżynier 
budownictwa lądowego. Ukończył 
studia na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Śląskiej oraz pody-
plomowe studia menedżerskie w 
Szkole Głównej Handlowej. W Sej-

mie zasiada w Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Łączności z Pola-
kami za Granicą. Jest przewodni-
czącym SLD w Sosnowcu i wice-
przewodniczącym Śląskiej Rady 
Wojewódzkiej SLD. Kandyduje 
ponownie do Sejmu, gdyż uwa-
ża, że potrzeba w polityce ludzi 
otwartych, łączących profesjona-
lizm z poczuciem odpowiedzialno-
ści. Jego główne cele kadencji to 
m.in.: podwyższenie najniższych 
świadczeń emerytom i rencistom; 
budowa szybkiej kolei z Zagłębia 
przez Katowice do lotniska w Py-
rzowicach, powstanie niepłatnych 
odcinków autostrad będących ob-
wodnicami śląsko-zagłębiowskiej 
aglomeracji.

Związany z Zagłębiem gen. bryga-
dier Zbigniew Meres jest przede 
wszystkim strażakiem – ratowni-
kiem, ale i samorządowcem. W 
2007 roku został wybrany senato-
rem RP, ponownie ubiega się o ten 
urząd w tym roku reprezentując 
Platformę Obywatelską. Zawodo-

wo jest związany z bezpieczeń-
stwem powszechnym. Prowadzi 
też zajęcia w Wyższej Szkole Za-
rządzania Ochroną Pracy i w Po-
litechnice Śląskiej. Życie poświęcił 
ratownictwu i ochronie ludności, 
był m.in. komendantem głównym 
PSP i szefem Obrony Cywilnej 
Kraju. Dowodził akcją gaszenia 
pożarów lasów w Kuźni Racibor-
skiej i ratował ludzi w czasie „po-
wodzi tysiąclecia”. Jako senator 
chce zabiegać o sprzęt niezbędny 
strażakom ratującym życie i mie-
nie mieszkańców regionu, wspo-
magać działania samorządów przy 
pozyskiwaniu środków rządowych 
i unijnych, wspierać inicjatywy słu-
żące rozwojowi Zagłębia.

Przemysław Pasamonik z Zie-
mią Zagłębiowską jest związany 
od urodzenia i z tym miejscem 
wiąże swoją przyszłość. Ukończył 
politologię i studia podyplomo-
we na Uniwersytecie Śląskim. W 
2006 roku głosami mieszkańców 
Przeczyc został wybrany radnym 
gminy Mierzęcice, obecnie pełni 

mandat radnego drugą kadencję 
i jest przewodniczącym Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, 
pracuje też w Komisji Rewizyjnej. 
Jest pracownikiem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Będzinie. Jest 
żonaty. Do Sejmu RP chce wnieść 
zrozumienie dla problemów tej 
części społeczeństwa, którą naj-
bardziej dotykają nierówności spo-
łeczne. Za najważniejsze kwestie 
dla przyszłego Sejmu RP uważa: 
zwiększenie środków finansowych 
na działalność samorządów oraz 
zwiększenie roli państwa w służbie 
zdrowia. Kandydat stawia też na 
walkę z bezrobociem oraz zmianę 
polityki edukacyjnej państwa.

Stanisław Paks od ponad 20 lat 
jest związany z samorządem, naj-
pierw był sołtysem sołectwa Nowa 
Wieś, potem przez 4 kadencje 
pełnił funkcję wójta gminy Mierzę-
cice. Obecnie jest radnym powiatu 
będzińskiego. Na terenie gminy 
Mierzęcice zrealizował wiele in-
westycji m.in. wodociągowych, 
gazyfikacyjnych, oświatowych, 
drogowych. Osiągnął 100 proc. 
skuteczności w pozyskiwaniu fun-

duszószy unijnych, pozyskując dla 
gminy ponad 7 mln zł. Zainicjował 
wspólnie z gminą Ożarowice kana-
lizację gminy Mierzęcice poprzez 
uzyskanie prawie 20 mln Euro w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Śląskiego. 
Kandydat aktywnie uczestniczy w 
życiu społecznym, jest prezesem 
Zarządu Gminnego oraz zasiada 
we władzach powiatowych i wo-
jewódzkich OSP. Jest żonaty, ma 
dwie córki. W Sejmie zamierza za-
jąć się m.in. problematyką służby 
zdrowia, uproszczeniem procedur 
pozyskiwania środków unijnych. 
Chce zadbać o rozwój infrastruktu-
ry drogowej regionu, rozwój portu 
lotniczego w Pyrzowicach, Portu 
Przeładunkowego w Sławkowie.
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WYBORY PARLAMENTARNE 9 PAŹDZIERNIKA
Udział w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Se-

natu Rzeczpospolitej Polskiej, które odbędą się 9 października 2011 
roku to ważny przejaw demokracji. W naszym okręgu wyborczym 
wybierzemy 9 posłów i 1 senatora.

DEBATOWALI O PRZYSZŁOŚCI 
SOŁECTW

-Udział w wyborach, każdych, to 
podstawowa forma demokracji. 
Oddając swój głos, to my wybiera-
my, to my decydujemy, dlatego nie 
możemy sami rezygnować z tego 
ważnego przywileju społecznego. 
Ci, którzy nie biorą w wyborach 
udziału nie mogą potem mieć pre-
tensji, o to, że przy władzy znala-
zły się osoby, które im nie odpo-
wiadają. To jednak smutna polska 
tradycja. Zazwyczaj głosuje zaled-
wie 30 – 40 procent uprawnionych. 
Pozostali dobrowolnie rezygnują z 
udziału w kształtowaniu się Sejmu, 
Senatu, czy choćby samorządów. 
Tymczasem malkontentów kryty-
kujących ciała kolegialne jest bar-
dzo wielu. Oczywiście w dojrza-
łych demokracjach głosuje 60 – 70 
proc. osób. Nie o to jednak chodzi, 
by powielać niedobre wzorce. By-
łoby dobrze, gdyby głosowała nie-
co ponad połowa uprawnionych. 
Aktywnych postaw społecznych 
należy się uczyć już na poziomie 
Rad Sołeckich, czy udziału w se-
sjach Rady Gminy – podkreśla  
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice.
Wyborcy w gminie Mierzęcice gło-

sują w wyborach do Sejmu RP na 
kandydatów z okręgu wyborczego 
nr 32 (część woj. śląskiego obej-
mująca obszary powiatów: będziń-
ski, zawierciański oraz miast na 
prawach powiatu: Dąbrowa Gór-
nicza, Jaworzno, Sosnowiec). W 
wyborach do Senatu głosujemy na 
kandydatów z okręgu wyborczego 
nr 76. Na terenie gminy Mierzęcice 
wybory zostaną  przeprowadzone 
w 8 obwodowych komisjach wy-
borczych. Lokale wyborcze w dniu 
głosowania będą otwarte w godz. 
od 7 do 21. Lokal przystosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych znajduje się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Wolno-
ści 62a.
-W głosowaniu do Sejmu głosu-
jemy tylko na jedną listę kandy-
datów, stawiając na karcie głoso-
wania znak  „X”  w kratce z lewej 
strony obok wybranego nazwiska 
z tej listy, przez co - wskazujemy 
jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu. Postawienie znaku „X” 
przy nazwiskach dwóch, lub więk-
szej liczbie kandydatów z różnych 
list - albo nie wybranie żadnego 
kandydata – spowoduje, że głos 

będzie nieważny – tłumaczy Bo-
gumiła Szymończyk, sekretarz 
gminy Mierzęcice. - W głosowaniu 
do Senatu, po raz pierwszy zasto-
sowano okręgi jednomandatowe,  
wybieramy określonego kandyda-
ta stawiając na karcie głosowania 
znak „X” w kratce z lewej strony 
obok jego nazwiska.
W czasie wyborów  do Senatu po-

stawienie znaku „X” przy więcej 
niż jednym kandydacie, albo nie 
postawienie znaku powoduje nie-
ważność głosu.

Red.

We wrześniu w gminie Mierzęcice 
odbywały się zebrania wiejskie. 
4 września odbyło się spotka-
nie w Toporowicach. Mieszkańcy 
Mierzęcic Osiedla spotkali się 12 
września. 13 września obradowa-
no w Mierzęcicach. 17 września 
zebrania miały miejsce w Mierzę-
cicach II i Przeczycach. Natomiast 
20 września swoje zebranie mieli 
mieszkańcy Boguchwałowic. 21 
- obradowano w Sadowiu, 22 - w 
Najdziszowie, 25 w Nowej Wsi i 
29 września w Zawadzie. W trak-

cie spotkań rozmawiano przede 
wszystkim o przyszłości sołectw, 
planując kolejne działania, któ-
re przyczynią się do ich rozwoju. 
Podsumowano też to - co już uda-
ło się zrealizować w poszczegól-
nych miejscowościach. Gościem 
niektórych zebrań był Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

Red.

PODZIĘKOWANIA DLA STAROSTÓW 
DOŻYNKOWYCH

W czasie sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 28 września tego roku 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice złożył podziękowania 
za pomoc w przygotowaniu Doży-
nek Powiatowo – Diecezjalnych w 
Targoszycach, starostom dożyn-
kowym.   Jacek Bara, który pełnił w 
tym roku tę zaszczytną funkcję był 
dumny z wyróżnienia. (Nieobecna 
podczas sesji Teresa Serwecińska 
odbierze podziękowanie w termi-
nie późniejszym). Oboje starosto-
wie prowadzą na co dzień gospo-

darstwa rolne. Teresa Serweciń-
ska wspólnie z mężem prowadzi 
też działalność gospodarczą o 
profilu transportowym. Jacek Bara 
jest natomiast właścicielem Zakła-
du Rzeźniczo – Wędliniarskiego, 
który zatrudnia blisko 100 osób. 

(O działalności i sukcesach Jacka 
Bary czyt. również str. 8).

Red.
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach opracowuje koncepcję połączenia drogi krajowej S1 - od węzła Mierzęcice z GTL Cargo. Dla 
mieszkańców najbardziej korzystne jest w całości wybudowanie nowej drogi biegnącej na wschód od drogi powiatowej, czyli ul. Gminnej.

Przy pyrzowickim lotnisku na obszarze 6 ha w Zadniu powstanie system - świetlnych pomocy nawigacyjnych. Przedstawiciele Górnoślą-
skiego Towarzystwa Lotniczego S.A. i właściciele gruntów położonych na tym terenie uzgodnili kwestię przejęcia nieruchomości.

27 września tego roku w sali se-
syjnej Urzędu Gminy Mierzęcice 
odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli Górnośląskiego Towarzystwa 
Lotniczego S.A. z właścicielami 
gruntów położonych przy ul. Le-
śnej w Mierzęcicach (Zadzień), na 
których planowana jest budowa 
świetlnych pomocy nawigacyj-
nych na potrzeby funkcjonowania 
zamiennej, nowej drogi startowej 
w związku z rozbudową portu lot-
niczego. (Świetlne pomoce nawi-
gacyjne to nowoczesny system 
infrastruktury lotniska). Górnoślą-
skie Towarzystwo Lotnicze S.A. 
reprezentowali: Artur Tomasik – 
prezes Zarządu, Bartosz Bednar-

czyk – pełnomocnik ds. realizacji 
projektu, Paweł Wyra – pracownik 
Działu Inwestycji i Nieruchomości 
GTL S.A., Antoni Dramski - radca 
prawny reprezentujący GTL S.A. 
Interesy Skarbu Państwa repre-
zentowały Lidia Firek – naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, Kinga Wesołowska 
– zastępca naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju. Gminę Mie-
rzęcice reprezentował: Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice 
i Andrzej Cembrzyński, zastępca 
wójta gminy Mierzęcice.
Prezes Artur Tomasik przedstawił 
koncepcję rozbudowy MPL „Ka-
towice” w Pyrzowicach.  Następ-

nie omówiono zasady przejęcia 
gruntów pod budowę świetlnych 
pomocy nawigacyjnych. Po-
wierzchnia gruntów potrzebnych 
do posadowienia urządzeń to ok. 
6 hektarów. Grunty zostaną naby-
te od właścicieli na drodze cywil-
no-prawnej zgodnie z regulacjami 
zawartymi w ustawie - o szczegól-
nych zasadach przygotowana in-
westycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego. Jeśli grunty staną się 
z mocy prawa własnością Skar-
bu Państwa, GTL S.A. będzie ich 
dzierżawcą, na podstawie umowy 
zawartej ze Starostą Będzińskim. 
GTL S.A. zobowiązało się do za-
wierania indywidualnych umów 

sprzedaży. Wobec tego właścicie-
lom gruntów, na których planowa-
na jest inwestycja zostały rozdane 
druki wstępnych deklaracji zamia-
ru sprzedaży części (bądź całej) 
nieruchomości na rzecz GTL S.A. 
Osoby zainteresowane sprzedażą 
działki składały deklaracje w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Mierzęcice 
do 30 września 2011 r. Deklaracje 
zostały przekazane Górnośląskie-
mu Towarzystwu Lotniczemu S.A., 
na ich podstawie będą sporządza-
ne operaty szacunkowe dotyczące 
wyceny nieruchomości.

Red.

Na zlecenie Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach, Pra-
cownia Inżynierska „Klotoida” 
M.Bajor.A.Zygmunt sp.j. opraco-
wuje „Wielowariantową koncepcję 
połączenia drogi krajowej S1 od 
węzła Mierzęcice z GTL Cargo w 
miejscowości Mierzęcice”. Plano-
wana inwestycja zlokalizowana 
byłaby w całości na terenie gminy 
Mierzęcice. Początek projekto-
wanego odcinka znalazłby się na 
istniejącym węźle Mierzęcice, a 
jego koniec zostałby umieszczony 
w obrębie planowanej bazy GTL 
Cargo. Głównym celem inwesty-
cji jest stworzenie bezkolizyjnego 
i bezpiecznego połączenia bazy 
GTL Cargo z głównymi drogami 
województwa śląskiego, w tym 
głównie z drogami krajowymi i wo-
jewódzkimi.
Projektanci prezentują wstępne 
rozwiązania projektowe publicz-
nie. 7 września 2011 roku w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy w Mie-
rzęcicach, dyżur pełnili projektan-
ci opracowujący dokumentację 
tej inwestycji. Następnie odbyło 
się spotkanie informacyjne na ten 
temat. Wzięli w nim udział miesz-
kańcy.
-To bardzo istotny problem dla 
mieszkańców naszej gminy. Nic 
dziwnego, że w trakcie spotkań 
mieszkańcy wnieśli liczne uwagi 

do treści dokumentu. Mieszkańcy 
byli jednomyślni proponując ten 
sam wariant przebiegu drogi, za 
którym opowiada się gmina. Już 
na pierwszym zebraniu w Kato-
wicach ten wariant zaproponował 
zresztą Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice. Teraz także 
przedstawiono przebieg trasy - 
wariant 4, który zakłada w całości 
wybudowanie nowej drogi biegną-
cej na wschód od drogi powiatowej 
nr S 3206 czyli ul. Gminnej. Ten 

wariant jest najbardziej optymalny. 
Pozwala odciążyć istniejącą zabu-
dowę mieszkaniową przy ul. Kole-
jowej i ul. Szkolnej od uciążliwego 
ruchu pojazdów, które obsługują 
istniejące tereny przemysłowe, jak 
i planowany teren bazy GTL Cargo 
– tłumaczy Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta gminy Mierzęcice.
Inwestor Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach i Pracownia 
Inżynierska „Klotoida” M.Bajor.A-

.Zygmunt sp.j. po przeanalizowa-
niu wniesionych uwag zobowiąza-
ła się przedstawić nową koncepcję 
inwestycji na przełomie września i 
października. Decyzja, co do wy-
boru określonego wariantu prze-
biegu drogi ma zapaść za ok. 3 
miesiące.

Red.
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REMONTY I MODERNIZACJE

W Boguchwałowicach prace obejmują remont zatoki autobusowej i 
chodnika oraz odwodnienie.

Roboty drogowe przy ul. Szczęśniaka w Boguchwałowicach.

W gminie są prowadzone modernizacje infrastruktury drogowej,   
zgodnie ze zobowiązaniem, które przedstawiła Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, o co zabiegał Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice. Obecnie prace trwają w Bogu-
chwałowicach.
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice wielokrotnie monitował 
u zarządców dróg (GDDKiA w Ka-
towicach, Powiatowy Zarząd Dróg 
w Będzinie), by zwrócić uwagę na 
ich stan. Efektem tych starań było 
już m.in. przygotowanie sygnaliza-
cji świetlnej przy Urzędzie Gminy 
w Mierzęcicach (skrzyżowanie ul. 
Gminnej – droga powiatowa i Wol-
ności – DK nr 78).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Katowicach 

nawierzchni chodników. Natomiast 
na przełomie sierpnia i września 
tego roku z funduszy na bieżące 
utrzymanie dróg zlecono wymianę 
nawierzchni na trzech odcinkach 
pomiędzy 97 i 99 km drogi. GDD-
KiA zobowiązała się też do zlece-
nia wykonania remontu zatoki au-
tobusowej w Boguchwałowicach. 
Roboty obejmują też wykonanie 
odwodnienia i remontu chodnika. 
Prace właśnie są realizowane, zo-
staną zakończone w październiku.
-Za naprawy bieżące objazdów w 
tym także DK nr 78 odpowiedzial-
ny jest wykonawca robót, który 
dokonuje napraw uszkodzonej 

zobowiązała się też, że w ramach 
środków finansowych przeznaczo-
nych na likwidacje ubiegłorocz-
nej powodzi zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie robót bu-
dowlanych. Prace mają zostać 
ukończone do połowy 2012 roku. 
Roboty będą obejmować trzy od-
cinki trasy nr 78, od ok. 89 do 91 
km; od 91 do 93 km; od 93 do 94 
km. Zakres prac obejmuje wymia-
nę warstw konstrukcyjnych drogi, 
regulację odwodnienia i naprawę 

nawierzchni. Wykonawca został 
zobowiązany zgłaszać pisemnie 
do Nadzoru Inwestorskiego wyko-
nanie bieżących napraw objazdów 
– podkreśla Ewa Tomala – Boruc-
ka, dyrektor oddziału GDDKiA w 
Katowicach.
Władze gminy Mierzęcice na bie-
żąco kontrolują wykonanie zobo-
wiązań ze strony zarządców dróg.

Red.

WYBRANO NOWY ZARZĄD
W czasie Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Spółki dla za-

gospodarowania Wspólnot Gruntowych „Nadzieja” w Mierzęcicach 
podsumowano miniony rok działalności i wybrano nowy Zarząd, 
i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Zarządu został Andrzej 
Gwóźdź. 
9 września 2011 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach 
odbyło się Zebranie Sprawozdaw-
czo - Wyborcze Spółki dla zago-
spodarowania Wspólnot Grunto-
wych „Nadzieja” w Mierzęcicach. 
Przewodniczący Zarządu Emilian 
Kuczera rozpoczął zebranie wita-
jąc zebranych członków wspólnot 
i zaproszonych gości. W spotkaniu 
uczestniczyli: Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice, Tadeusz 
Twardoch - przewodniczący Rady 
Gminy Mierzęcice, Marek Kańtoch 
radny gminy Mierzęcice; Janina 
Misiorowska, sołtys Mierzęcic, 
Krzysztof Lubas, sołtys Mierzęcic 
II.
Przewodniczący Emilian Kucze-

ra podziękował za wspólną pra-
cę członkom Zarządu. Osobom 
zaangażowanym w działalność 
Zarządu wręczono okolicznościo-
we statuetki. Upominki wręczono 
Bronisławowi Kocotowi, Józefowi 
Ziębie, Janinie Ferdyn, Januszo-
wi Nowakowi, Annie Olszówce, 
Czesławie Wojdas, Wandzie Li-
sowskiej. Następnie zatwierdzono 
sprawozdania Zarządu za 2010 
rok, sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej za rok 2010 i udzielono Za-
rządowi absolutorium.
W czasie przerwy w głosowaniach 
wójt gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski w swym wystąpieniu 
odniósł się do sprawy kanalizacji i 
innych inwestycji, które w najbliż-

szych latach będzie realizowała 
gmina. Mówił też o upiększaniu 
gminy, sprawach związanych z fi-
nansowaniem szkolnictwa, o kosz-
tach związanych z problemem 
bezdomnych zwierząt.
Zebrani przyjęli protokół z poprzed-
niego Ogólnego Zebrania Człon-
ków. Protokół został zatwierdzony 
jednogłośnie. Do nowego Zarządu 
spółki wybrano następujące oso-
by: Andrzeja Gwoździa (przewod-
niczący), Emiliana Kuczerę (za-
stępcę przewodniczącego), Wło-
dzimierza Płatka (członek), Piotra 
Kutka (członek), Danutę Bombik 
(skarbnik), Czesława Banasia 
(sekretarz), Zdzisława Machurę 
(członek). Do Komisji Rewizyjnej 
zostały wybrane Michalina Pła-
czek, Anna Kocot, Marlena Trefon. 
Po ukonstytuowaniu się komisji jej 
przewodniczącą została Michalina 
Płaczek, sekretarzem Anna Kocot, 

a członkiem Marlena Trefon.
Dokument o działalności spółki w 
roku 2011 odczytał przewodniczą-
cy ustępującego Zarządu Emilian 
Kuczera. Za jego zatwierdzeniem 
głosowały - 62 osoby, przeciw - 0 
osób, wstrzymała się -1- osoba.
Na zakończenie Walnego Zebra-
nia Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Spółki dla zagospodarowania 
Wspólnot Gruntowych „Nadzieja” 
w Mierzęcicach głos zabrał wójt 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski 
oraz Tadeusz Twardoch, przewod-
niczący mierzęcickiej Rady Gminy, 
którzy podziękowali za pracę ustę-
pującemu Zarządowi i pogratulo-
wali wyboru nowemu Zarządowi.

Red.
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NOWA TARYFA OPŁAT ZA WODĘ
Radni Rady Gminy w Mierzęcicach przyjęli w czasie sesji 28 września tego roku, nową taryfę opłat za wodę. (Dokument został opracowany na 

podstawie art. 18 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 24 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którą zatwierdzili radni będzie realizować Gminny Zakład 
Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. 
Wzrost w stosunku do opłat ubiegłorocznych utrzymano w granicach około 1.5 - procent średnio. W części kategorii - nie przekroczył on jednego 
procenta.
Nowa taryfa na terenie gminy będzie obowiązywać od 1 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku. 

CZĘŚĆ IV
Rodzaje i wysokość cen i stawek

TABELA 1

Wysokość stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

TABELA 2

Zgodnie z § 2 pkt. 9, 11 i § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U. z 2006 
r. Nr 127 poz. 886) do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i 
usług w aktualnie obowiązującej wysokości określonej odrębnymi przepisami.



In
fo

rm
ac

je

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 9/2011 - strona 7

Pszczelarz Stanisław Kubik z Boguchwałowic i Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski Jacka Bary z Mierzęcic zdobyli laury w wojewódzkim 
konkursie „AgroLigi 2011” organizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

LAURY DLA ROLNIKÓW

W konkursie nagrodzono  Stanisława Kubika właściciela pasieki z Bo-
guchwałowic.

Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski Jacka Bary z Mierzęcic zdobył drugie 
miejsce w wojewódzkim konkursie „AgroLigi 2011”.

Konkurs „AgroLiga 2011” orga-
nizowany jest na szczeblu woje-
wódzkim przez Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego, zaś na szczeblu kra-
jowym – przez Redakcję Audycji 
Rolnych Programu 1 TVP S.A. we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
AgroBiznesKlub. Tradycyjny pa-
tronat nad nim pełnią: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes 
ARiMR i Prezes ARR. Efektem 
konkursu jest wyłonienie mistrzów 
krajowych „AgroLigi 2011” w kate-
goriach: rolnicy i firmy.

efekty produkcyjne i pod każdym 
względem mogą służyć za wzór 
do naśladowania dla innych. O 
wysokiej randze konkursu „Agro-
Liga” świadczą dokonania laure-
atów, które stają się wizytówkami 
polskiego rolnictwa i agrobiznesu 
– tłumaczy Adam Walasek ze Ślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie.
ŚODR w Częstochowie zorgani-
zował konkurs na szczeblu wo-
jewódzkim. W komisji zasiedli: 
Renata Działa  – przewodnicząca 

mali Leonard i Małgorzata Mu-
sioł z Puńcowa, pow. cieszyński 
- produkcja roślinna i chów trzody 
chlewnej, w kategorii firm: „CON-
SONNI Bartelak” s.c. z Kamyka, 
pow. kłobucki - producent lodów, 
ciast, tortów; piekarnia. W kate-
gorii rolnicy - II miejsce: Artur Piotr 
Słomian z Natolina, pow. kłobucki 
– produkcja roślinna, nasiennic-
two, III miejsce - Stanisław Kubik 
z Boguchwałowic, pow. będziński 

ogrodniczej, narzędzia. III miejsce 
otrzymał Zakład prod. - handlowy. 
Majkon I s.c. Mariola i Andrzej Miś-
kiewicz, Mykanów, pow. często-
chowski – produkcja makaronów.
Laureaci konkursu zostali uhono-
rowani i otrzymali dyplomy oraz 
wyróżnienia podczas uroczystej 
gali na XX Krajowej Wystawie 
Rolniczej towarzyszącej ogólno-
polskim uroczystościom dożynko-
wym na Jasnej Górze. Wyłonieni 

-Celem konkursu jest pokazanie 
najlepszych polskich rolników i 
agrofirm. Najlepszych, czyli tych, 
którzy potrafili zbudować swo-
je warsztaty pracy na niezwykle 
wysokim poziomie umiejętnie 
korzystając z funduszy unijnych, 
którzy osiągają bardzo wysokie 

komisji – przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego województwa 
śląskiego  w Katowicach; Ma-
rian Nowak, Ryszard Gołębiow-
ski i Adam Walasek - pracownicy 
ośrodka w Częstochowie. Tytuł 
wojewódzkiego mistrza „AgroLiga’ 
2011” w kategorii: rolnicy otrzy-

– pszczelarstwo. W kategorii firmy: 
II miejsce zdobył Zakład Rzeź-
niczo - Wędliniarski Bara Jacek, 
Mierzęcice, pow. będziński – prze-
twórstwo mięsne; III miejsce otrzy-
mało Przedsiębiorstwo Handlowe 
Holeksa Krzysztof Górki Wielkie, 
pow. cieszyński – środki do prod. 

mistrzowie „AgroLigi 2011” będą 
reprezentować nasz region na 
szczeblu krajowym. Cieszymy się 
z sukcesów naszych mieszkań-
ców. Gratulujemy życząc dalszych 
osiągnięć w dziedzinie prowadzo-
nej działalności.

Red.

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ!

Gminna Biblioteka Publiczna filia nr 5 w Mierzęcicach 
Osiedlu zaprasza na „Kiermasz książek używanych i no-
wych”. Na kiermaszu można będzie kupić nowości wydaw-
nicze w naprawdę atrakcyjnych cenach. Pojawią się tu słow-
niki, poradniki, książki dla dzieci i dorosłych. Nie zabraknie 
też książek używanych za symboliczną złotówkę (przy zaku-
pie pięciu pozycji, szósta książka gratis!). Kiermasz trwać 
będzie od 6 do 28 października 2011 roku. Biblioteka zapra-
sza w poniedziałki i środy w godz. od 11 do 19 i we wtorki i 
piątki w godz. od 8 do 15.30

Red.
Mamy jeszcze szansę na plac zabaw w Mierzęcicach. 

Ważny jest każdy głos!
Czytaj więcej na str. 16
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POEZJA I PIOSENKA W BIBLIOTECE
Mieszkańcy naszej gminy w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Mierzęcicach spotkali się z członkami Stowarzyszenia Twórców 
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z Będzina. Była poezja, malarstwo 
i muzyka. I artyści, i bibliotekarze chcą, by współpraca była konty-
nuowana.

Spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej przebiegło w bardzo sympa-
tycznej atmosferze.

15 września 2011 roku w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Mierzęci-
cach odbyło się spotkanie z człon-
kami Stowarzyszenia Twórców 
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z 
Będzina. Współpraca biblioteki ze 
stowarzyszeniem trwa od 2010 
roku. Tegoroczne spotkanie arty-
stów z mieszkańcami Mierzęcic 
było już drugą imprezą przygoto-
waną wspólnie przez bibliotekarzy 
i członków stowarzyszenia. W spo-
tkaniu uczestniczyli mieszkańcy 
naszej gminy wraz z Tadeuszem 
Twardochem, przewodniczącym 
Rady Gminy oraz najbliżsi i przy-
jaciele artystów. Artyści amatorzy 
zaprezentowali literacko - muzycz-
ny spektakl p.t. „Gniazdo”. Scena-

riusz przedstawienia został opra-
cowany na podstawie twórczości 
poetów należących do stowarzy-
szenia, związanych z Zagłębiem 
Dąbrowskim. W trakcie przedsta-
wienia mieliśmy okazję posłuchać 
wierszy o naszym regionie, a także 
piosenek, m.in. w wykonaniu 8-let-
niej Oli, która gościnnie występuje 
wraz z członkami stowarzyszenia. 
Goście mieli również okazję obej-
rzeć obrazy malowane przez Kry-
stynę Maciejczyk z Sosnowca. W 
trakcie spotkania odbyła się także 
promocja książki „Błogosławieni i 
święci ludzie czystego serca” na-
pisanej przez Aleksandrę Rogala z 
Czeladzi.
-Na zakończenie spotkania zło-

żono artystom serdeczne podzię-
kowania za wspaniały występ  z  
zapewnieniem, że współpraca z 
GBP w Mierzęcicach będzie roz-
wijała się nadal i zaowocuje na-
stępnymi imprezami artystyczni  
zorganizowanymi w bibliotece dla 
mieszkańców naszej gminy. Tym 
bardziej, że spotkania z artystami 
zawsze przebiegają w miłej i ser-

decznej atmosferze – podkreśla 
Grażyna Czapla, dyrektor GBP w 
Mierzęcicach.
Pracownicy biblioteki są bardzo 
wdzięczni artystom za możliwość 
spotykania się z „żywą sztuką”.

Red.

„WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA 
W POWIECIE BĘDZIŃSKIM”

Gminny Ośrodek Kultury Gminy 
Psary 1 września 2011 r. rozpo-
czął realizację Projektu „Wsparcie 
przedsiębiorczości i samozatrud-
nienia w powiecie będzińskim”. 
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Priorytet VI Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia.
Uczestnikami Projektu mogą być 
osoby zamieszkujące – posiadają-
ce stały bądź czasowy adres za-
mieszkania i/lub pracujące na te-
renie powiatu będzińskiego, które 
zamierzają rozpocząć prowadze-
nie własnej działalności gospodar-

czej na terenie województwa ślą-
skiego (z wyłączeniem osób, które 
posiadały wpis do rejestru Ewiden-
cji Działalności Gospodarczej, były 
zarejestrowane w KRS lub pro-
wadziły działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do Projektu). W pro-
jekcie mogą uczestniczyć zarówno 
osoby pracujące, jak i osoby nie-
aktywne zawodowo.
Podczas rekrutacji do Projektu 
priorytetowo będą traktowane: 
osoby do 25 roku życia, osoby po 
45 roku życia, osoby bezrobotne, 
kobiety. Udział w projekcie jest 
bezpłatny. Uczestnicy Projektu 
będą objęci wsparciem doradczo – 
szkoleniowym, następnie po ukoń-
czeniu bloku doradczo – szkole-

niowego otrzymają wsparcie finan-
sowe, tj.: jednorazowe dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospo-
darczej w wysokości do 40.000 zł. 
– 24 osoby, podstawowe wsparcie 
pomostowe w wysokości do 1.317 
zł. przez okres pierwszych 6 mie-
sięcy liczonych od dn. rozpoczęcia 
działalności gospodarczej – 10 
osób oraz przedłużone wsparcie 
pomostowe w wysokości do 1.317 
zł przez okres 6 miesięcy od dn. 
zakończenia korzystania z dotacji 
pomostowej – 5 osób.
Aby wziąć udział w Projekcie na-
leży we wskazanym przez Projek-
todawcę terminie naboru uczestni-
ków złożyć wszystkie wymagane 
dokumenty rekrutacyjne. Szcze-
gółowe informacje nt. Projektu 
można pozyskać na stronie inter-

netowej www.projekt62.gok-psary.
pl, w Biurze Projektu –  w siedzibie 
GOK Psary przy ul. Zwycięstwa 2 
w Strzyżowicach lub pod nr. telefo-
nu: 32/ 267 22 59.

Projekt Wsparcie przedsiębiorczo-
ści i samozatrudnienia w powiecie 
będzińskim współfinansowany z 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
Gminny Ośrodek Kultury Gminy 
Psary
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OLIMPIADA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO RAZ ÓSMY
W czasie VIII Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych 

„Będzin – Integracja 2011” w 8 konkurencjach rekreacyjno – sporto-
wych brało udział 196 zawodników, towarzyszyli im liczni wolonta-
riusze. W czasie spotkania panowała serdeczna atmosfera.

Drużyny otrzymały medale i puchary.

Uczestnicy zmagali się w następujących konkurencjach: sumo, tenis stołowy, minigolf. Rzucali też piłkami do bramek i kosza.

W piątek 30 września 2011 roku 
odbyła się VIII Powiatowa Olim-
piada Osób Niepełnosprawnych 
„Będzin – Integracja 2011”. Jej 
organizatorem było Powiatowe 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych Ruchowo „Szansa” w 
Będzinie. Patronat nad spotka-
niem objęli: Krzysztof Malczewski 
– starosta będziński i Łukasz Ko-
moniewski – prezydent Będzina. 
W tym roku współorganizatorem i 
gospodarzem olimpiady był Miej-
ski Zespół Szkół nr 4 im. Noblistów 
Polskich w Będzinie – Łagiszy. W 
olimpiadzie uczestniczyły wszyst-
kie miasta i gminy wchodzące 
w skład powiatu będzińskiego 
oraz powiatowe szkoły specjalne, 
warsztaty terapii zajęciowej, domy 
pomocy społecznej oraz stowarzy-
szenia zrzeszające osoby niepeł-

nosprawne z całego powiatu.
Impreza rozpoczęła się uroczy-
stym zapaleniem ognia olimpij-
skiego. Następnie uczestnicy 
przystąpili do rywalizacji sporto-
wych, które odbywały się w róż-
nych konkurencjach. Zawodnikom 
i organizatorom pomagali, jak co 
roku, liczni wolontariusze, bez któ-
rych całe przedsięwzięcie byłoby 
trudne do zrealizowania.
Łącznie w 8 konkurencjach rekre-
acyjno – sportowych brało udział 
196 zawodników. Uczestnicy 
zmagali się w następujących kon-
kurencjach: sumo, tenis stołowy, 
minigolf, rzucali też piłkami do bra-
mek i kosza. W czasie spotkania 
panowała naprawdę serdeczna 
atmosfera. Liczyła się zdrowa ry-
walizacja i wszystko to, co ze sobą 
niesie idea sportowej integracji.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe medale i maskotki jako 
nagrody, a każda drużyna – pa-
miątkowy puchar. Fundatorami te-
gorocznych medali i pucharów byli 
m.in. starosta Krzysztof Malczew-
ski, prezydent Łukasz Komoniew-

ski, którzy zapraszali na spotkanie 
oraz gminy uczestnicące w olim-
piadzie. Dla zawodników i gości 
olimpiady przygotowano poczę-
stunek oraz występy artystyczne 
uczniów MZS nr 4.

Red.Na olimpiadzie panowała serdeczna atmosfera.

W otwarciu olimpiady uczestniczył także Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice
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PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA
W Boguchwałowiach nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim 

odbył się Integracyjny Piknik Bezpieczeństwa „Bezpieczne Zagłę-
bie”. Jego gospodarzami była gmina Mierzęcice, przedstawiciele 
ratownictwa, którzy prezentowali swoje umiejętności i nowoczesne 
wyposażenie.

W Integracyjnym Pikniku Bezpieczeństwa „Bezpieczne Zagłębie” 
uczestniczyli m.in. Zbigniew Meres, senator RP, poseł Jarosław Pięta, 

Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

W trakcie pikniku odbyły się pokazy sprzętu ratowniczego oraz umiejęt-
ności ratowników, także tresury psów.

Nie zabrakło też pokazów, które prowadzono na wodzie.

Integracyjny Piknik Bezpieczeń-
stwa „Bezpieczne Zagłębie” odbył 
się w sobotę 1 października nad 
Zalewem Przeczycko – Siewier-
skim w Boguchwałowicach. Jego 
gospodarzem byli Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice oraz 
przedstawiciele ratownictwa re-
gionu (WOPR Sosnowiec, WOPR 
Będzin, WOPR Zawiercie, Śląska 
Grupa Ratownictwa Specjalistycz-
nego, Ratownictwo Morskie „Ase-
kuracja”, Monster Rescue Team 
Stowarzyszenie Miłośników Moto-
ryzacji i Sprzętu Specjalistyczne-
go). Piknik odbył się pod patrona-
tem Zbigniewa Meresa, senatora 

chowej (RKO) czyli zespołu za-
biegów służących podtrzymaniu 
podstawowych funkcji życiowych,  
choćby krążenia krwi i ewentualnie 
oddychania (podstawowe podtrzy-
manie życia).
-W Polsce jest 65 tys. czynnych 
ratowników WOPR, w woj. śląskim 
5800. Nasz oddział jest bardzo 
prężny. Jesteśmy najliczniejszą 
grupą w Polsce i mamy najlepsze 
wyposażenie. Działa tu 31 jedno-
stek. Obecnie ratownicy muszą 
być przeszkoleni i przygotowani 
na wiele zaskakującyh sytuacji. 
Trenujemy w wodach płynących, 
szkolimy się w akcjach pod lo-

go, ale mam nadzieję, że tego 
typu imprezy będą się odbywać 
w naszej gminie systematycznie. 
Zwłaszcza, że Zalew Przeczycko 
– Siewierski to wymarzone miej-
sce dla żeglujących, więc pikniki 
poświęcone ratownictwu na wo-
dzie powinny być organizowane 
właśnie tutaj – tłumaczy Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.
W czasie spotkania mieszkańcom 
podobały się pokazy tresury psów 
ratowniczych. Wielkie wrażenie 
robił „Black Hoke”, roczny pies 
rasy nowofunland. Opiekuje się 
nim Szymon Niedzielski z Drużyny 
Ratowniczej z Psami WOPR Ro-
goźnik. Wiele uwagi poświęcono 
tematyce właśnie przyjętej ustawy 
o bezpieczeństwie osób przeby-
wających na obszarach wodnych.
-Od 2007 roku ratownicy WOPR 
zabiegali o zmiany w prawie zwią-
zanym, z bezpieczeństwem w 
rekreacji nad wodą. Rozwija się 
coraz więcej form wypoczynku i 
sportów wodnych, zmieniła się in-
frastruktura i dostępność sprzętu. 
Tymczasem nadal obowiązywały 

przepisy z 1997 roku. Po 4-letnich 
pracach legislacyjnych 18 sierpnia 
2011 roku Sejm RP przegłosował 
ustawę, którą Prezydent RP pod-
pisał 8 września. Zmiany prawne 
dotyczą choćby bezpieczeństwa 
publicznego - przy zabezpiecze-
niu kąpielisk i innych form rekre-
acji nad wodą; bezpieczeństwa 
powszechnego – w przypadku 
zaistnienia zagrożenia powodzio-
wego – tłumaczy senator Zbigniew 
Meres.
Zmiany prawa dotyczyły też współ-
pracy z jednostkami – ratownictwa 
Medycznego i Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Zmieniły się też same struktury 
WOPR, ratownicy uzyskali ochro-
nę właściwą dla funkcjonariusza 
publicznego; uzyskano też prawo 
do dofinansowania gotowości ope-
racyjnej z budżetu wojewódzkiego 
i samorządowego. Ustawa ma też 
zainicjować powstanie aktów wy-
konawczych, istotnych dla bezpie-
czeństwa.

Red.

RP i posła Jarosława Pięty.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.  
Zbigniew Meres, senator RP i 
poseł Jarosław Pięta, Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice, 
Andrzej Cembrzyński, zastępca 
wójta gminy Mierzęcice. Pokazy 
obserwowała liczna grupa miesz-
kańców. W czasie pokazów zapre-
zentowano wysokowydajne pom-
py i agregaty stosowane w czasie 
powodzi (pokazał je Wojewódzki 
Zarząd Melioracji w Katowicach); 
łodzie ratownicze (jedna z nie-
zwykle trwałym kadłubem z poli-
etylenu), boje, zasobniki, rzutki, 
nowoczesny sprzęt do udzielania 
pierwszej pomocy. Pokazano też 
specjalny fantom do wykonania 
resuscytacji krążeniowo - odde-

dem, technikach wysokościowych. 
Ratownik musi umieć uratować 
osoby stojące na dachu podczas 
powodzi, znajdujące się na drze-
wie, musi umieć przygotować 
przeprawę linową. Jest coraz wię-
cej katastrof naturalnych i musimy 
być gotowi na każde okoliczności 
– tłumaczy  Wiktor Zajączkowski, 
prezes Śląskiego Zarządu WOPR 
w Katowicach.
WOPR-owcy przedstawili akcje 
ratownicze na wodzie, pokazy 
udzielania pierwszej pomocy me-
dycznej, zaprezentowali wiele 
umiejętności technicznych i tak-
tycznych, pokazano też sprzęt za-
plecza logistycznego.
-Piknik odbył się praktycznie na 
zakończenie sezonu żeglarskie-
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REMIZA ICH JEDNOCZY
W Toporowicach strażacka remiza ma ogromne znaczenie nie 

tylko dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Korzystają z niej 
wszyscy przedstawiciele organizacji społecznych miejscowości. 
Nic dziwnego, że także remont obiektu prowadzono wspólnie.

Po remoncie remiza OSP w Toporowicach prezentuje się naprawdę 
pięknie.

Wiele osób przejeżdżających 
przez Toporowice z zainteresowa-
niem spogląda na remizę Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Wzrok przy-
ciąga zwłaszcza nowa elewacja 
budynku. W sierpniu prowadzono 
tutaj intensywne prace związa-
ne z jej modernizacją. Od strony 
północnej i wschodniej budynek 
został ocieplony, całość elewacji 

została otynkowana i pomalowa-
na. Remiza, wybudowana wielkim 
wysiłkiem społeczeństwa i dzięki 
zaangażowaniu ludzi kierujących 
tym przedsięwzięciem, została od-
dana do użytku w 1972 roku.
Wiele osób pamięta moment, kie-
dy po raz pierwszy można było 
wejść do nowego, okazałego jak 
na ówczesne czasy budynku.

Wprawdzie było jeszcze wiele 
do zrobienia, ale najważniejsze, 
było to, że obiekt powstał. Wspól-
ny - wybudowany w dużej mierze 
przez mieszkańców - i dla miesz-
kańców. Służył nie tylko straża-
kom. Cała społeczność wsi Topo-
rowice mogła z niego korzystać. I 
tak jest do dziś. Korzysta z niego 
Szkoła Podstawowa, korzystają 
organizacje społeczne działające 
w Toporowicach: Stowarzyszenie 
Społeczno - Kulturalne Przyjaciół 
Toporowic, Koło Gospodyń Wiej-
skich, Koło Terenowe Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. Tutaj spotykają się człon-
kowie tych organizacji, odbywają 
się wieczorki, zabawy.
Ten właśnie budynek gromadzi 
wszystkich na uroczystościach i 

imprezach o charakterze środowi-
skowym. Przypomnijmy: zabawę 
karnawałową dzieci, uroczystość 
„Dla Mamy i Taty gramy i śpiewa-
my”, wizyty grup teatralnych. To tu-
taj spotykają się (w tym roku po raz 
piąty) goście odwiedzający wieś w 
czasie Uroczystości Odpustowej i 
Imprezy Promocyjno- Kulturalnej 
„Dzień Toporowic”. Przed wielu 
laty ten budynek był miejscem, 
gdzie w okresie żniw organizo-
wane były tak zwane „dziecińce”. 
Budynek remizy i działka, na której 
został wybudowany stanowią wła-
sność gminy Mierzęcice, zgodnie 
z prawem jednak strażacy są ich 
zarządcami na okres 99 lat. I jako 
zarządcy są zobowiązani dbać o 
powierzone mienie, sygnalizując 
przedstawicielom gminy Mierzęci-

Remiza przed remontem.

ce (jako właścicielowi) potrzeby i 
domagajc się koniecznych remon-
tów i napraw. W ten właśnie spo-
sób został wyremontowany dach 
budynku.
Strażacy sami też starają się o 
środki finansowe, aby utrzymywać 
obiekt w zadawalającym stanie. 
Np., część garaży przeznaczono 
na wynajem. Druhowie straża-
cy dbają też o ład i porządek. Te 
starania jednak nie wystarczą. 
Możliwości finansowego wsparcia 
pojawiły się w momencie wejścia 
w życie ustawy o funduszu sołec-
kim. Pozwoliło to Radzie Gminy 
Mierzęcice na tworzenie Fundu-
szu Sołeckiego. Dzięki temu rów-
nież sołectwo Toporowice może 
dysponować własnymi środkami 
finansowymi przeznaczając je na 
istotne działania na rzecz lokalnej 
społeczności.
Uchwały, podjęte przez kolejne 
Zebrania Wiejskie mieszkańców 
Toporowice, w całości przeznaczy-
ły przyznane środki finansowe na 
remont i modernizację remizy OSP 
w Toporowicach. To dzięki tej mą-
drej, zgodnej decyzji można było 
wykonać tak wiele.
Wśród zaplanowanych i już zreali-
zowanych zadań znalazły się m.in. 
odnowienie parkietu, pomalowa-
nie klatki schodowej, zamontowa-
nie poręczy przy wejściu, wymiana 
kaloryferów w kancelarii.

Ocieplenie budynku, pomalowa-
nie elewacji to jedno z większych 
przedsięwzięć. Toteż środki Fun-
duszu Sołeckiego na rok 2011 
2012 zostały przeznaczone w ca-
łości na to właśnie zadanie. Wyko-
nanie pierwszego etapu przyniosło 
efekty większe niż oczekiwano. 
Trzeba podkreślić zaangażowanie 
firmy państwa Nowaków, która wy-
konała prace
przekraczające wartości ujęte w 
umowie. Dzięki nim pozyskano 
też wielu innych sponsorów. Firma 
„Majster – POL Kosińscy” z miej-
scowości Mienia sponsorowała 
tynki; firma „MODERN - BUD” z 
Trzebini i firma „PANELTECH” z 
Chorzowa podarowała styropian. 
Zamontowano nową bramę gara-
żową, której koszty pokrył Rafał 
Nowak, zaś firma „HEBAR” ze 
Zbrosławic zamontowała bramę 
bezpłatnie.
OSP ze swoich funduszy pokry-
ła koszt obrazu znajdującego się 
na frontowej ścianie budynku. W 
prace porządkowe (po ukończeniu 
remontów) włączyli się przedsta-
wiciele Koła Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenia Społeczno - Kultu-
ralnego Przyjaciół Toporowic, Koła 
Terenowego Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów.  
Zarząd OSP Toporowice.

Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania państwu Nowakom i zaprzyjaźnionym firmom. Dziękujemy również Grzegorzowi Podlejskiemu, wójtowi 
gminy Mierzęcice i jego zastępcy Andrzejowi Cembrzyńskiemu za zainteresowanie przedsięwzięciem, w tym częste wizyty na terenie remontowanego 
obiektu. Dziękujemy Zarządom i członkom organizacji społecznych w Toporowicach: Kołu Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Społeczno - Kultu-
ralnemu Przyjaciół Toporowic, Kołu Terenowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz pozostałym mieszkańcom Toporowic. To 
dzięki nim wszystkim, plany remontu budynku remizy stały się realne. Podziękowania należą się też byłemu komendantowi OSP Toporowice druhowi 
Zbyszkowi Twardochowi, który był pomysłodawcą remontu remizy w takim właśnie zakresie. Praca członków Zarządu OSP (w skład którego wchodzą 
druhowie: Jerzy Sabatowicz, Tadeusz Gajewski, Przemysław Paszewski, Ireneusz Giełda, Kazimierz Giełda, Kazimierz Asman, Jarosław Filipczyk, 
Mirosław Widera). Ich zaangażowanie i odpowiedzialność pozwoliły na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego zadania.
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POZNAWALI MAŁĄ OJCZYZNĘ
Już 1 września w Toporowicach podsumowano wakacyjny pro-

jekt „Co zobaczysz z Ostrej Góry” przygotowany m.in. przez Stowa-
rzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic. Uczestnicy 
otrzymali piękne dyplomy, certyfikaty i nagrody.
1 września 2011 roku w czasie 
uroczystego rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego, dzięki gościnno-
ści Izabeli Dziurowicz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Toporowi-
cach, odbyło się podsumowanie 
projektu „Co zobaczysz z Ostrej 
Góry” przygotowanego przez Sto-
warzyszenie Społeczno - Kultural-
ne Przyjaciół Toporowic. Opowia-
daniom o wakacyjnym projekcie 
przysłuchiwał się Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice,  ks. 
kanonik Janusz Rakoczy, Grażyna 
Czapla, dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej, Izabela Dziurowicz, 

za udział w projekcie (ze słowami 
„Pożytecznie i atrakcyjnie spę-
dziłem wakacje, poznając moją 
małą ojczyznę – Toporowice”) oraz 
liczne nagrody i podziękowania. 
Projekt realizowano w ramach 
konkursu „Pożyteczne wakacje” 
ogłoszonego przez Fundację 
Wspomagania Wsi. Sfinansowali 
go Fundacja Wspomagania Wsi 
oraz Stowarzyszenie Społeczno-
-Kulturalne Przyjaciół Toporowic. 
Realizowano go przy współudziale  
Szkoły Podstawowej w Toporowi-
cach i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Mierzęcicach – filia w Topo-

dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Toporowicach, przedstawiciele Za-
rządów organizacji społecznych z 
Toporowic, pracownicy szkoły, licz-
nie zebrani rodzice.
W czasie podsumowania uczest-
nicy otrzymali dyplomy i certyfikaty 

rowicach, którym pomagało Koło 
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Toporowicach.
W projekcie uczestniczyła grupa 
16 dzieci, w wieku do 12 lat. Zaś w 
zajęciach brało udział 35 najmłod-
szych. Projekt realizowany był w 

lipcu przez dwa tygodnie. Jego ce-
lem było aktywne spędzanie wa-
kacji w środowisku lokalnym przez 
grupę dzieci z Toporowic i Sado-
wia. Dotacja otrzymana z Fundacji 
Wspomagania Wsi, wkład finanso-
wy stowarzyszenia, praca wolon-
tariuszy, pozwoliły na organizację 
wielu interesujących zajęć. Wśród 
nich znalazły się: zajęcia pla-
styczne, sportowe i rekreacyjne, 
warsztaty ceramiczne; wycieczki 
do Pałacu Mieroszewskich i zam-
ku w Będzinie. Zorganizowano też 
zajęcia w stadninie koni, spacery 
i wycieczki po najbliższej okolicy.
W ramach indywidualnych zadań 

i konkursów dzieci dokumentowa-
ły opowieści rodzinne związane z 
Toporowicami, najbliższą okolicą; 
tworzyły prace literackie i plastycz-
ne. Było też i pożytecznie. Np., za-
projektowano i wykonano zielniki z 
popularnymi roślinami, a uczestni-
cy projektu porządkowali miejsca, 
w których odbywały się zajęcia. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej Stowarzy-
szenia Społeczno - Kulturalnego 
Przyjaciół Toporowic:  www.topo-
rowice.pl

Red.

Jacek Biedroń (prezes stowarzyszenia) i Justyna Wojdas (wiceprezes 
stowarzyszenia) składają serdeczne podziękowania tym wszystkim, któ-
rzy poprzez swoje zaangażowanie, pomysły, autentyczną troską o dzieci 
pokazali naszym najmłodszym „świat, nie tylko z Ostrej Góry”.

Wycieczki były okazją do poznania najbliższej okolicy.

W zajęciach i w projekcie uczestniczyło w Toporowicach kilkadziesiąt 
osób.

Zorganizowano też zajęcia w stadninie koni, spacery i wycieczki po 
najbliższej okolicy.

W ramach indywidualnych zadań i konkursów dzieci dokumentowały 
opowieści rodzinne związane z Toporowicami, tworzyły prace literackie 

i plastyczne.
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We wrześniu na obiekcie „Orlik” w Mierzęcicach odbył się Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Uczestniczyli 
w nim uczniowie szkół z gmin Mierzęcice, Ożarowice i Bobrowniki. 
Każda z drużyn otrzymała dyplom, a każdy uczestnik pamiątkową 
koszulkę.

O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera promuje zasady fair play.

W środę 7 września 2011 roku na 
obiekcie „Orlik” w Mierzęcicach 
odbył się Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Premiera Donalda Tuska. 
Turniej przede wszystkim promuje 
wśród dzieci sportową aktywność i 
zasady fair play; aktywizują lokal-
ne społeczności oraz zachęca do 
wspólnego organizowania wielu 
działań sportowych na obiektach 
wybudowanych w ramach progra-
mu „Moje boisko - Orlik 2012”.
Uroczystego otwarcia turnieju do-
konał Andrzej Cembrzyński, za-
stępca wójta Gminy Mierzęcice. 
W turnieju uczestniczyli uczniowie 
szkół z gmin Mierzęcice, Ożarowi-
ce i Bobrowniki. Każda z drużyn 
otrzymała dyplom, a każdy uczest-

nik pamiątkową koszulkę.
Wyniki w kategorii wiekowej dzieci 
od 10 do 11 lat: SP Tąpkowice – 
„Iskra” Sączów 1:0; „Orliki” Zendek 
– „Junior” Mierzęcice 2:0; „Orliki” 
Zendek – „Iskra” Sączów 2:2; „Ju-
nior” Mierzęcice - SP Tąpkowice 
0:3; „Iskra” Sączów – „Junior” Mie-
rzęcice 0:0; SP Tąpkowice – „Orli-
ki” Zendek 0:1. Najlepsi w klasyfi-
kacji okazali się: „Orliki” Zendek – 
pierwsze miejsce, SP Toporowice 
– drugie miejsce; „Iskra” Sączów 
– trzecie miejsce; „Junior” Mierzę-
cice – czwarte miejsce.
Wyniki meczów w kategorii wieko-
wej dzieci 12 - 13 lat: „Mierzawka” 
– „Płomień” Sączów 0:2; FC „Real” 
Przeczyce – „Bąble” Mierzęci-

ce 0:0;  „Mierzawka” - FC „Real” 
Przeczyce 0:3; „Mierzawka” – „Bą-
ble” Mierzęcice 1:3; „Płomień” Są-
czów - FC „Real” Przeczyce 1:1; 
„Płomień” Sączów – „Bąble” Mie-
rzęcice 2:0. Tu klasyfikacja przed-
stawia się następująco: „Płomień” 
Sączów – pierwsze miejsce; FC 
„Real” Przeczyce – drugie miej-

sce; „Bąble” Mierzęcice – trzecie 
miejsce; „Mierzawka” – czwarte 
miejsce.
Zwycięskim drużynom gratulujemy 
awansu do dalszej rundy rozgry-
wek.

Red.W czasie turnieju wykonano pamiątkowe fotografie.

Zwycięzcami turnieju zostali „Orliki” Zendek i „Płomień” Sączów. Jednak dla wszystkich liczyła się przede wszystkim dobra zabawa.

W turnieju w Mierzęcicach uczestniczyli uczniowie szkół z Mierzęcic, 
Ożarowic i Bobrownik.
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GRUPY ARTYSTYCZNE, WARSZTATY I KURSY GOK W SEZONIE 2011/2012

G
m

in
n

y O
śro

d
e

k K
u

ltu
ry w

 M
ie

rzę
cica

ch
u

l. W
o

ln
o

ści 10
2

A
Te

l . 3
2

2
8

8
70

8
2

e
-m

a
il  g

o
k@

m
ie

rzcice
.p

l

 o
 te

rm
in

ie
 i m

ie
jscu

 o
d

b
yw

a
n

ia
 się

 p
o

szcze
g

ó
ln

ych
 w

a
rszta

tó
w

, ku
rsó

w
 i kó

ł. 

G
m

in
n

y O
śro

d
e

k K
u

ltu
ry w

 M
ie

rzę
cica

ch
 in

fo
rm

u
je

W
a

rszta
ty ta

n
e

czn
e

 – czw
a

rte
k, o

d
 16

:3
0

 d
o

 17:3
0

  S
zko

ła
 P

o
d

sta
w

o
w

a
 w

 M
ie

rzę
cica

ch
 

W
a

rszta
ty d

zie
n

n
ika

rskie
 – p

ią
te

k, o
d

 14:0
0

 d
o

 15
:0

0
 G

im
n

a
zju

m
 w

 M
ie

rzę
cica

ch
 

W
a

rszta
ty fo

to
g

ra
ficzn

e
 – w

to
re

k, o
d

 16
:3

0
 d

o
 17:3

0
  G

O
K

  

K
u

rs ję
zyka

 a
n

g
ie

lskie
g

o
 – p

ro
je

kt „A
n

g
ie

lski o
d

 d
zie

cka
” – śro

d
a

, o
d

 18
:0

0
 d

o
 19

:0
0

 G
O

K
 

K
u

rs ję
zyka

 n
ie

m
ie

ckie
g

o
 d

la
 d

zie
ci i m

ło
d

zie
ży – p

o
n

ie
d

zia
łe

k, o
d

 16
:0

0
 d

o
 17:0

0
  G

O
K

K
u

rs ję
zyka

 n
ie

m
ie

ckie
g

o
 d

la
 d

o
ro

słych
 – p

o
n

ie
d

zia
łe

k, o
d

 17:15
 d

o
 18

:15
  G

O
K

K
o

ło
 p

la
styczn

e
 „P

a
le

ta
” – p

o
n

ie
d

zia
łe

k i czw
a

rte
k, o

d
 16

:0
0

 d
o

 18
:0

0
  G

O
K

K
o

ło
 m

u
zyczn

e
 „M

e
lo

d
ia

” –  te
rm

in
y u

zg
o

d
n

io
n

e
 z p

ro
w

a
d

zą
cym

 za
ję

cia
 G

O
K

 

P
ra

co
w

n
ia

 ko
m

p
u

te
ro

w
a

 – co
d

zie
n

n
ie

 o
d

 7:3
0

 d
o

 16
:3

0
  G

O
K

 

S
iło

w
n

ia
 „H

e
rku

le
s” – co

d
zie

n
n

ie
 o

d
 0

7:3
0

 d
o

 19
:0

0
  G

O
K

 


