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INWESTYCJE GMINNE

W ostatnim czasie wykonanych 
zostało wiele prac inwestycyj-
nych. Okres wakacyjny to przede 
wszystkim czas remontów w pla-
cówkach oświatowych. 

Jedną z największych inwestycji 
w oświacie podczas tegorocznych 
wakacji było dostosowanie budyn-
ku zlikwidowanej Szkoły Podsta-
wowej w Boguchwałowicach na 
potrzeby Przedszkola Publicznego 
w Boguchwałowicach. Koszt inwe-
stycji wyniósł ok. 300.000zł.

Wymieniane jest również pokrycie 
dachu na budynku Przedszkola Pu-
blicznego w Boguchwałowicach. 
W ramach prac zostanie m.in. do-
cieplony dach wełną mineralną 
o grubości 15 cm oraz wykonane  
nowe pokrycie z blachy dachowej 
trapezowej. Koszt inwestycji to 
129.150,00 zł, a planowany termin 
zakończenia zadania - październik 
br. 

Po wykonaniu prac związanych z 
wymianą pokrycia dachowego na 
dachu budynku zostanie zamonto-
wana instalacja fotowoltaiczna o 
mocy 15kW. Wartość  instalacji to 
ok. 60.000zł.                                                                                                                                   

Ponadto natychmiastowej wymia-
ny wymagał piec CO w  Przedszkolu  

Publicznym „Radosny Zakątek”  
w Mierzęcicach. Koszt tego przed-
sięwzięcia wyniósł ponad 30.000zł.

Inwestycje związane ze szkołami 
i przedszkolami to nie jedyne zada-
nia zrealizowane na terenie gminy. 
Wyremontowano m.in. schody do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Mierzęcicach.

W trakcie realizacji jest zadanie 
pn:  „Modernizacja infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Mierzęcice”. Jest to zadanie 
długoterminowe, ogłoszone w for-
mule zaprojektuj i wybuduj. Zakres 
inwestycji obejmuje: moderniza-
cję istniejącej sieci wodociągowej 
stalowej dla miejscowości Przeczy-
ce w ulicy 21-go Stycznia, moder-
nizację istniejącej sieci wodocią-
gowej azbesto - cementowej  dla 
miejscowości Nowa Wieś w ulicy 
Zawadzkiego, wymianę odcinków 
wodociągu  w Toporowicach,  Mie-
rzęcicach, modernizację zasilania 
i sterowania obiektów gospodarki 
wodnej na ujęciu w Przeczycach 
oraz renowację studni rozpręż-
nych zdegradowanych korozją 
siarkowodorową zamontowanych 
na sieci kanalizacji ciśnieniowej 
w Gminie Mierzęcice. Koordyna-
torem tej inwestycji jest GZGWiK. 
Planowany termin zakończenia 
wszystkich prac to  listopad 2023r.  

Wartości inwestycji to 5.754.610zł. 
Inwestycja ta jest  współfinanso-
wana z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych. 

Schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych do GBP

Nowa sala w Przedszkolu Publicznym w Boguchwałowicach

Schody do Przedszkola Publicznego 
w Boguchwałowicach

Pomieszczenie sanitarne 
w Przedszkolu Publicznym 

w Boguchwałowicach
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W grudniu 2021r. zakończony 
został I etap budowy kanaliza-
cji w części sołectw Mierzęcice II 
i Przeczyce współfinansowany ze 
środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (WFO-
ŚiGW) w Katowicach. Obecnie re-
alizowane są  przyłącza do głównej 
sieci kanalizacyjnej, które w 50% 
finansowane są z budżetu gminy 
w ramach umorzenia pożyczki z 
WFOŚiGW w Katowicach. W ra-
mach zadania zostaną  wykonane  
64  przyłącza kanalizacyjne dla 
mieszkańców. Wykonawcą jest fir-
ma  U.K.Ł. SKORUPA Monika Odu-
lińska – Skorupa z  Niegowej, która 
została wybrana w postępowaniu 
przetargowym. Wartość umowy to  

673.707,90zł. Planowany termin 
zakończenia prac to listopad br. 

Gmina Mierzęcice jest w trakcie 
modernizacji dwóch dróg powia-
towych, które przejęła na czas 
remontu od Powiatu Będzińskie-
go, tj.: ul. Jana Pawła II w Bogu-
chwałowicach oraz ul. Mostowej 
w Toporowicach. Zadanie to re-
alizuje  Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z  
Lublińca. Koszt inwestycji wynie-
sie: modernizacja ul. Jana Pawła II 
– 935.995,07 zł, modernizacja ul. 
Mostowej – 975.916,14 zł. Przewi-
dywane termin zakończenia prac 
to grudzień br. 

W ramach Marszałkowskiego Kon-
kursu „Inicjatywa Sołecka” Gmina

Mierzęcice pozyskała środki fi-
nansowe w kwocie 70.000,00 zł   
na realizację zadania w centrum so-
łectwa Przeczyce. Dzięki otrzyma-
nej pomocy finansowej, na ogólno-
dostępnym terenie w Przeczycach   
powstała scena, obiekty małej ar-
chitektury oraz oświetlenie solar-
ne.  

Zrealizowane inwestycje z pew-
nością przyczynią się do rozwoju 
oraz poprawy jakości życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy 
Mierzęcice.

Urząd Gminy

Scena w sołectwie Przeczyce

Elementy małej architektury w sołectwie Przeczyce

Klatka schodowa 
w Przedszkolu Publicznym 

w Boguchwałowicach



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2022 - strona 4

GMINA MIERZĘCICE OTWORZYŁA KOLEJNE PRZEDSZKOLE

REMONT SALI ŚLUBÓW

Od 1 września br. funkcjonuje  
Przedszkole Publiczne w Bogu-
chwałowicach. Jego utworzenie 
było odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców gminy Mierzęcice.

Przedszkole powstało w budyn-
ku zlikwidowanej Szkoły Podsta-
wowej w Boguchwałowicach. W 
czasie wakacji przeprowadzono 
remont, podczas którego przy-
stosowano pomieszczenia zajmo-
wane przez szkołę na potrzeby 
nowo utworzonego przedszkola. 
Wyremontowano 2 sale dla dzieci, 
sekretariat, klatkę schodową,  toa-
lety dla dzieci i personelu, szatnię, 
pomieszczenia socjalne dla pra-
cowników przedszkola oraz część 
gastronomiczną. Całkowity koszt 
remontu to około 300.000zł.

W Przedszkolu Publicznym w Bo-
guchwałowicach utworzono dwie 
grupy przedszkolne:  3-4 latków 
oraz  5-6 latków. Obecnie do 
przedszkola uczęszcza 40 dzieci.  
Docelowo przedszkole jest  przy-
gotowane na przyjęcie 50 dzieci.  

Dyrektorem Przedszkola Publicz-
nego w Boguchwałowicach jest 
Pani Beata Gewald.

Podjęte działania w zakresie prze- 
kształcenia placówki w Boguchwa-
łowicach okazały się trafnym roz-
wiązaniem. 

Funkcjonująca do tej pory szko-
ła w Boguchwałowicach liczyła 
zaledwie 6 uczniów. Obecnie w 
budynku, w którym funkcjonuje 
przedszkole i żłobek przebywa po-
nad 50 dzieci.

Urząd Gminy

Moment zawarcia związku mał-
żeńskiego to dla większości par 
jeden z najważniejszych dni w ży-
ciu. Młoda Para czyni starania o 
to, by wydarzenie to zapamiętane 
zostało przez nich i zaproszonych 
gości jak najlepiej, a tło idealnych 
ujęć ślubnych filmów oraz zdjęć 
wyglądało jak najpiękniej. Aby 
wyjść naprzeciw tymże oczeki-
waniom Gmina Mierzęcice pod-
jęła decyzję o przeprowadzeniu 
remontu sali ślubów, znajdującej 
się w budynku GOK.  

W ramach wykonanych prac poło-
żono panele podłogowe, zamon-
towano nowe drzwi, wygipsowa-
no ściany, założono nowe oświe-
tlenie oraz nowoczesny system na-
głośnieniowy w suficie sali, dzięki 
któremu oprawa muzyczna uro-
czystości zdecydowanie zyska na 
jakości.  Dopełnieniem eleganckie-
go wystroju wnętrza sali jest nowe 
lustro, krzesła, zasłony i firany. 

Pierwsze śluby w nowej scenerii 

sali już za nami. Bardzo się cieszy-
my, że nowe oblicze tego miejsca 
spodobało się osobom, które mia-
ły szansę uczestniczyć w uroczy 
stościach, które się w nich odby-
wały. 

Te pozytywne opinie stanowią naj-
lepszą rekomendację tego, że re-
mont był potrzebny. 

Aldona Węgrzynowicz
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NOWE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

PODSUMOWANIE ZEBRAŃ SOŁECKICH

Gminny Zakład Gospodarki Wod-
nej i Komunalnej w Mierzęcicach 
informuje, że zgodnie z Zarządze-
niem nr 5/2022 z dnia 5.09.2022 
r. wprowadza nową treść umowy 
na dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków. 

Głównym powodem wprowadze-
nia nowej  umowy jest dostoso-
wanie jej treści do aktualnie obo-
wiązujących przepisów prawa oraz 
wdrożenie innowacji w zakresie 
świadczonych usług w celu polep-
szenia obsługi naszych klientów 
- dzięki temu będzie można otrzy-
mać faktury pocztą elektroniczną, 
a także korzystać z internetowego 
biura obsługi klienta - IBO. 

W celu usprawnienia całego pro-
cesu zmiany umów prosimy na-
szych klientów w miarę swoich 
możliwości o bezpośredni kontakt 
w siedzibie Zakładu w celu podpi-
sania nowej umowy.

Z góry dziękujemy za zrozumie-
nie. 

Umowa o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków może 
być zawarta z osobą, która: 
posiada tytuł prawny do korzy-

stania z nieruchomości, do której 
ma być dostarczana woda, np.: 
własność, współwłasność, użyt-
kowanie wieczyste, trwały zarząd, 
dzierżawa, najem (na podstawie 
pisemnej umowy), użyczenie loka-
lu (potwierdzone na piśmie).

Dokumenty wymagane przy za-
wieraniu umowy:

1. dokument potwierdzający 
tytuł prawny do korzystania 
z nieruchomości (np. akt nota-
rialny, postanowienie sądowe, 
odpis z księgi wieczystej, umo-
wa najmu lokalu, umowa uży-
czenia) - do wglądu;

2. dowód osobisty;

3. pełnomocnictwo (jeśli umowę  
zawiera pełnomocnik właści-
ciela lub większości współwła-
ścicieli);

4. akt zgonu właściciela nieru-
chomości, w przypadku dzie-
dziczenia ustawowego lub 
dziedziczenia testamentowe-
go;

5. w przypadku prowadzonej na 
terenie nieruchomości działal-
ności gospodarczej lub zareje-
strowanego gospodarstwa rol-
nego np. dokument nadania nr 
NIP, REGON, aktualny wydruk 
z CEiDG lub aktualny odpis 
KRS.

GZGWiK Mierzęcice

Na przełomie sierpnia i września  
br. odbywały się zebrania wiejskie 
w poszczególnych sołectwach na-
szej gminy, podczas których doko-
nywano podziału środków z fun-
duszu sołeckiego.

Fundusz sołecki są to pieniądze 
w budżecie gminy zagwaranto-
wane dla sołectwa na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców. 

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest 
uzależniona od ilości mieszkań-
ców. 

W ustawie o funduszu sołeckim 
zawarto wzór, za pomocą które-
go oblicza się wysokość środków 
przypadających na dane sołectwo. 

Wójt corocznie do 31 lipca jest 

zobowiązany poinformować soł-
tysów o wysokości środków, które 
będą do wykorzystania przez dane 
sołectwo w następnym roku bu-
dżetowym. 

Podział środków funduszu sołec-
kiego na poszczególne sołectwa 
naszej gminy na 2023 r.  przedsta-
wia się to następująco:

• sołectwo Mierzęcice 
 – 56 205,50 zł
• sołectwo Mierzęcice II 
 – 51 034,59 zł
• sołectwo Przeczyce
 – 56 205,50 zł
• sołectwo Toporowice
 – 56 205,50 zł
• sołectwo Nowa Wieś
 – 56 205,50 zł
• sołectwo Najdziszów
 – 21 414,30 zł

• sołectwo Boguchwałowice
 – 56 205,50 zł
• sołectwo Sadowie 
 – 35 634,29 zł
• sołectwo Zawada 
 – 21 414,30 zł
• sołectwo Mierzęcice Osiedle
 – 53 282,81 zł
Planowana łączna kwota na 2023 
r. to 463 807,79 zł.

Najczęściej  środki funduszu sołec-
kiego przeznaczono na integrację 
społeczności lokalnej, doposaże-
nie terenów sportowych i miejsc 
do odpoczynku i rekreacji, utrzy-
manie porządku na terenach zie-
lonych, doposażenie Ochotniczych 
Straży Pożarnych w sprzęt ratow-
niczo – gaśniczy, remonty budyn-
ków OSP, doposażenie Kół Gospo-
dyń Wiejskich.

Urząd Gminy
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DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZESZŁA NA EMERYTURĘ

W dniu 26 sierpnia 2022 roku 
Pani Grażyna Czapla, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Pawła II, przeszła na zasłużo-
ną emeryturę po 36 latach pracy. 

Swoją pracę w bibliotece roz- 
poczęła w 1986 roku, natomiast 

dyrektorem Biblioteki została 1 
kwietnia 2004 roku. 

Przez wszystkie te lata z zaangażo-
waniem wykonywała powierzone 
jej obowiązki, a biblioteka stała się 
bardzo ważnym ośrodkiem kultu-
ry, przyjaznym dla wszystkich grup 
wiekowych z różnymi zaintereso-
waniami.

Podczas ostatniej sesji Rady Gmi-

ny Mierzęcice miało miejsce uro-
czyste pożegnanie dyrektor Graży-
ny Czapli, która otrzymała kwiaty 
oraz podziękowania z rąk Wójta 
Gminy Grzegorza Podlejskiego,  
Rady Gminy oraz dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych. 

W krótkim przemówieniu podzię-
kowała wszystkim za wieloletnią 
współpracę.

GBP

NOWY ROK SZKOLNY I NOWI DYREKTORZY 

W lutym br. w gminie Mierzęcice 
odbyły się konkursy na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mierzęcicach, Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach 
i Przedszkola Publicznego w Mie-
rzęcicach.

Wraz z rozpoczęciem roku szkol-
nego 2022 / 2023 gratulacje  
w związku z wygraniem konkursu 
i powierzenia stanowiska dyrekto-
ra na 5 lat otrzymali: Pani Paulina 
Niegowska w Szkole Podstawowej 
nr 1 – kontynuacja pełnienia tej 
funkcji, Pan Kamil Gwóźdź w Szko-
le Podstawowej nr 2 i Pani Edyta 
Gwóźdź w Przedszkolu Publicznym 
„Radosny Zakątek”.

Przeprowadzono również konkurs 
na stanowisko dyrektora nowo 
powstałego Przedszkola Publicz-
nego w Boguchwałowicach. Kon-
kurs nie został rozstrzygnięty. Sta-
nowisko to zostało powierzone 

na rok Pani Beacie Gewald.

Serdecznie gratulujemy nowym 
dyrektorom i życzymy samych 
udanych inicjatyw i trafnych decy-
zji w zarządzaniu.

Urząd Gminy

Beata Gewald

Edyta GwóźdźKamil Gwóźdź

Paulina Niegowska



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2022 - strona 7

ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO 

28 sierpnia br. na terenie byłego 
osiedla wojskowego w Mierzęci-
cach odbyły się uroczyste obcho-
dy Święta Lotnictwa. Ich organi-
zatorem było Koło Sympatyków 
Lotnictwa Mierzęcice - Osiedle.
 
Uroczystość z ramienia Koła Sym-
patyków Lotnictwa prowadził mjr 
pil. w st. spocz. Ryszard Dębski. 
Wartę honorową przy tablicy pa-
miątkowej pełnili żołnierze z 34. 
Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej z Bytomia.

Uroczystość rozpoczęła się wysłu-
chaniem i odśpiewaniem Hymnu 
Lotników, a następnie jej uczest-
nicy minutą ciszy uczcili pamięć 
kolegów, którzy zginęli w katastro-
fach lotniczych w czasie pełnienia 
służby oraz wszystkich innych, któ-
rzy odeszli na wieczną wartę.

Podczas uroczystości głos zabrał 
m.in. płk. pil. w st. spocz. Tadeusz 
Dłużyński – Prezes Związku Piłsud-
czyków m. Rybnik oraz Wójt Gminy  
Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Tak  

ważne wydarzenie nie mogło by 
się obyć bez tradycyjnego złożenia 
wiązanek i kwiatów przed pomni-
kiem przez poszczególne delega-
cje.

Organizatorzy uroczystości wrę-
czyli kwiaty jubilatom kończącym 
 

 

 

80 i 90 lat, należącym do Koła 
Sympatyków Lotnictwa Mierzęcice 
Osiedle. W gronie uhonorowanych  
kwiatami znaleźli się płk. pil. w st. 
spocz. Andrzej Krzyśpiak, płk. pil. 
w st. spocz. Andrzej Stanek, płk. 
pil. w st. spocz. Kazimierz Ciapała 
oraz Krystyna Sekuła.

GOK

NOWA DYREKTOR W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Z dniem 27 sierpnia 2022r. Gmin-
na Biblioteka Publiczna im. Jana 
Pawła II w Mierzęcicach ma no-
wego dyrektora - Panią Magdale-
nę Bijak. 

Obecna Pani dyrektor zastąpiła 
na tym stanowisku Panią Grażynę 
Czaplę, która przeszła na emerytu-
rę. 

Nowa dyrektor biblioteki pracuje 
w niej od 2005 roku. Jest absol-
wentką kierunku zarządzanie na 

studiach magisterskich oraz pody-
plomowych studiów na kierunku 
bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa na Uniwersytecie Ślą-
skim. 

Jak sama mówi: kocha swoją pra-
cę. 

Życzymy pomyślności i wielu suk-
cesów na nowym stanowisku pra-
cy. 

Aldona Węgrzynowicz
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ŚWIĘTO PLONÓW

27 sierpnia br. w Targoszycach 
odbyły się Dożynki Gminno – Pa-
rafialne, których gospodarzami 
byli Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski oraz Proboszcz Pa-
rafii pw. św. Mikołaja w Targo-
szycach- ksiądz Janusz Rakoczy. 
Tradycyjnie od wielu lat rolnicy  
i mieszkańcy gminy Mierzęcice 
obchodzą to święto, które jest 
uroczystością uhonorowania tru-
du rolników oraz podziękowa-
niem za coroczne plony. 

Dożynki rozpoczęły się korowo-
dem dożynkowym, prowadzonym 
przez Gminnego Komendanta OSP 
RP Łukasza Salamona oraz Gmin-
ną Orkiestrę Dętą im. Władysława 

Juszczyka, który przemaszerował 
do kościoła pw. św. Mikołaja w Tar-
goszycach.  

Po uroczystej mszy za zebrane 
plony, odprawionej przez  ks. pro-
boszcza Janusza Rakoczego, wła-
dze Gminy Mierzęcice, zaproszeni 
goście, poczty sztandarowe OSP, 
KGW, druhny i druhowie strażacy, 
starości dożynek oraz mieszkańcy 
udali się na targoszyckie błonia, 
gdzie odbyła się dalsza część uro-
czystości. Na początku, zgodnie  
z tradycją  miał miejsce obrzęd do-
żynkowy, wykonany przez Zespół 
Śpiewaczy „Mierzęcanki”. Tuż po 
nim tegoroczni starości dożynek 
Państwo Izabela i Adrian Adam-

scy przekazali symboliczny bochen 
chleba włodarzowi gminy. Po po-
święceniu chleba przez księdza 
proboszcza Janusza Rakoczego, 
Wójt podzielił go wśród zebranych 
gości – jako symbol, aby nigdy ni-
komu go nie zabrakło. Następnie 
podziękował wszystkim rolnikom  
i hodowcom za ich trud i cało-
roczną pracę oraz wyraził sło-
wa uznania dla zaangażowanych  
w organizację tegorocznych doży-
nek. Okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili również posłowie: 
Barbara Dolniak, Rafał Adamczyk, 
Waldemar Andzel, a także w imie-
niu samorządowców obecny na 
wydarzeniu Prezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński. 
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Po części oficjalnej, przyszedł czas 
na część artystyczną Święta Plo-
nów. Rozpoczęły ją występy Ze-
społu Śpiewaczego Toporowianki, 
Zespołu Śpiewaczego Jezioranki, 
Kapeli Regionalnej  Mierzęcice  
oraz Orkiestry Dętej im. Włady-
sława Juszczyka. Na scenie zapre-
zentowała się również MILA, która 
jak zawsze zachwyciła  swoim re-
pertuarem i talentem. Wieczorem 
targoszyckie błonia wypełniły się 
dźwiękami energetycznej góral-

skiej muzyki serwowanej przez Ka-
pelę „Pieczarki” oraz Kapelę „Ciu-
paga”. Na sam koniec mieszkańcy 
mogli wziąć udział w zabawie ta-
necznej, którą poprowadził Grze-
gorz Zimnik.

Składamy wielkie podziękowania 
dla organizatorów, starostów do-
żynek i wszystkich pomagających 
przy przygotowaniu tego rolnicze-
go święta oraz dla mieszkańców 
za wspólne świętowanie doży-

nek. Ta piękna, coroczna tradycja 
świadczy o silnym zaangażowaniu 
mieszkańców w życie kulturalne 
naszej gminy oraz o dbaniu o lo-
kalną tradycję.

Mamy nadzieję, że także i w przy-
szłym roku nic nie stanie na prze-
szkodzie, by wszyscy mieszkańcy 
gminy Mierzęcice mogli się spo-
tkać na celebrowaniu Święta Plo-
nów. 

Aldona Węgrzynowicz
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II MIEJSCE DLA KAPELI REGIONALNEJ MIERZĘCICE W PRZEGLĄDZIE WOJEWÓDZKIM

KOLEJNE SUKCESY ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „TOPOROWIANKI”

10 lipca 2022 r. z pewnością złoty-
mi zgłoskami zapisze się w histo-
rii Kapeli Regionalnej Mierzęcice, 
bowiem to właśnie tego dnia Ka-
pela Regionalne Mierzęcice zdo-
była zaszczytne II miejsce w 55. 
Wojewódzkim Przeglądzie Wiej-
skich Zespołów Artystycznych, 
jaki odbywał się w Brennej. 

Dwudniowe wydarzenie było peł-
ne ludowego klimatu, bogactwa 
pieśni, tańca, stroju i gwary ze 
wszystkich subregionów woje-
wództwa śląskiego. 

Na scenie amfiteatru zaprezento-
wało się prawie 1000 uczestników. 

Celem przeglądu jest prezentacja 
dorobku amatorskich zespołów 
artystycznych działających w śro-
dowiskach wiejskich.

Gratulujemy członkom kapeli  

występów oraz życzymy powodze-
nia podczas kolejnych twórczych, 
realizacji. 

Cieszymy się, że wyróżnienie to 
trafiło do przedstawicieli naszej  

gminy, którzy od wielu lat propa-
gują kulturę i promują nasz region.

Aldona Węgrzynowicz

Powstały w 2010 roku przy KGW 
Zespół Śpiewaczy „Toporowianki”  
w ostatnim czasie odnosi wiele 
sukcesów, ku radości nie tylko 
jego członków, ale także wszyst-
kich mieszkańców gminy Mierzę-
cice. 

Podczas odbywających się w 
dniach 25-26 czerwca br. w Mi-
kołowie „42. Dniach Otwartych 
Drzwi Śląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego” otrzymał wyróż-
nienie za kultywowanie tradycji 
regionalnych.

Z kolei w  eliminacjach Jurajskiego 
Festiwalu Kultury Ludowej odby-
wających się w Siewierzu „Toporo-
wianki” zajęły zaszczytne II miej-
sce, a w II etapie tego konkursu 
w Koziegłowach otrzymały wyróż-
nienie.

Z serca gratulujemy uzyskanych 
wyników i życzymy powodzenia w 
dalszej działalności zespołu!

Aldona Węgrzynowicz

fot. Szymon Karpiński/ROK B-B

fot. Szymon Karpiński/ROK B-B
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WOJSKOWA HISTORIA W LOCIE - KIERUNEK GZM

Jedyna w Polsce, najmłodsza 
w Europie - Górnośląsko - Zagłę-
biowska Metropolia w pierw-
szych dniach lipca obchodziła 5. 
rocznicę swojego powstania. To 
było wyjątkowo aktywne święto-
wanie, w związku z tym, metro-
polia chciała pokazać wszystko to, 
co ma najlepszego w zrzeszają-
cych gminach i zorganizowała 94 
wydarzenia, w tym aż 68 mikro-
wypraw!
 
2 lipca odbyły się także na tere-
nie gminy Mierzęcice 3 wycieczki.  
Przybyli uczestnicy wyruszali pie-
szo spod samolotu wojskowego do 
miejsca, gdzie znajduje się platfor-
ma spotterska (PAS 27) w pobliżu 
lotniska Katowice-Pyrzowice.

Walor edukacyjny wycieczki został 
wzbogacony o wykład z historii lot-
niska wojskowego w Mierzęcicach, 
który poprowadził mjr inż. Ryszard 
Dębski. Prezentację na tytułowy 
temat wzbogacili także płk. pil. Ta-
deusz Dłużyński, ppłk. pil. Andrzej 
Krzyśpiak, kpt. pil. nawig. Wiktor 
Romaniuk, st. chor. sztab. Tade-
usz Szczepańczyk, chor. Leszek Ba-
siński. Historia, którą opowiadali 
przedstawiciele Koła Sympatyków 
Lotnictwa Mierzęcice cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczestników święta.

Nie zabrakło także tego dnia te-
matycznych animacji dla dzieci, 
w ramach których zostały zorga-
nizowane warsztaty tworzenia la-
tawców i modeli samolotów oraz 

atrakcji dla osób dorosłych: symu-
latora lotu i żyroskopu - trenażera 
dla pilotów.

W wydarzeniu uczestniczyła tłu-
maczka języka ukraińskiego, więc 
do udziału w nim została zaproszo-
na ludność ukraińska, która chęt-
nie skorzystała z zaproszenia.

Wydarzenie zrealizowane zostało 
z udziałem środków finansowych 
z budżetu Górnośląsko - Zagłę-
biowskiej Metropolii.

Cieszymy się, że tak wiele osób 
skorzystało z zaproszenia do po-
znania historii miejsc usytuowa-
nych na terenie naszej malowni-
czej gminy.

Aldona Węgrzynowicz



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2022 - strona 12

Stare przysłowie mówi, że: 
„Wszystko, co dobre- szybko się 
kończy” -  dopiero co rozpoczynały 
się wakacje, a już przyszło nam się 
witać z nowym rokiem szkolnym. 
Jak co roku, także i podczas tego-
rocznych wakacji, dzieci zamiesz-
kujące gminę Mierzęcice miały 
możliwość skorzystania z licznych 
atrakcji jakie oferował im Gminny 
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.  

W lipcu rozpoczął się cykl spotkań 
pn. „Poznajemy zawody”, w ra-
mach których  młodzi uczestnicy 
poznali niemal od podszewki  spe-
cyfikę pracy pilota, strażaka, ra-
townika i bibliotekarza. Najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy zwiedzili 
pod okiem przewodnika lotnisko 
w Pyrzowicach, gościli w Gminnej 
Bibliotece Publicznej oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mierzęci-
cach.

Podczas wakacji odbyło się „Spo-
tkanie z gadami”, gdzie atrakcję 
spotkania stanowiły zwierzęta np. 
boa dusiciel, gekon orzęsiony, wąż 
zbożowy, które można było zoba-
czyć z bliska, a nawet pogłaskać. Du-
żym zainteresowaniem  cieszył się  

spektakl o charakterze ekologicz-
no-edukacyjnym pod tytułem 
„Alladyn - na ratunek światu” 
oraz „Rodzinny Turniej Sporto-
wy”, gdzie oprócz licznych konku-
rencji na uczestników wydarze-
nia czekały uwielbiane animacje 
oraz nagrody i puchary za udział 
w konkursach i wspólnych zaba-
wach. Dla dzieci zostały również 
przygotowane plenerowe warszta-
ty plastyczne oraz sensoplastyka. 

W sierpniu z wizytą udaliśmy się 
do Papugarni Carmen w Katowi-
cach, kina Cinema City, Zagrody 
Żubrów w Pszczynie oraz pierw-
szego w Polsce edukacyjno-re-
kreacyjnego „Parku w dechę”. 
Wycieczki te przysporzyły  mło-
dym mieszkańcom naszej gmi-
ny niezapomnianych wrażeń. 

Gminny Ośrodek Kultury skierował 
także swoją ofertę do dorosłych 
mieszkańców, którzy mogli wziąć 
udział w zajęciach fitness oraz w 
dyskotece międzypokoleniowej, 
prowadzonej przez najstarszą di-
dżejkę w Polsce – DJ Wikę. 
 
Akcja „Lato w Gminie Mierzęcice” 
została współfinansowana ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Dziękujemy wszystkim osobom 
oraz instytucjom, które włączy-
ły się w organizację tegorocznej 
oferty wakacyjnej.  Wam drodzy 
uczestnicy aktywności, dziękuje-
my za mile spędzony czas. 

Aldona Węgrzynowicz

PODSUMOWANIE AKCJI „LATO W GMINIE MIERZĘCICE”
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KLUB RODZICA

SPOTKANIE AUTORSKIE

W Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Jana Pawła II powstaje Klub Rodzica, 
w którym przygotowane będą ciekawe 
zajęcia podnoszące kompetencje rodzi-
cielskie oraz rozwijające umiejętności  
i zainteresowania dzieci, rodziców 
oraz osób oczekujących na potom-
stwo. 

Będą tam poruszane kwestie zwią-
zane ze zdrowiem, wychowa-
niem oraz rozwojem edukacyjnym  
i kulturowym dziecka. Spotkania w ra-
mach Klubu Rodzica będą odbywać się 
cyklicznie, wstęp bezpłatny a informa-
cje o terminach będą zamieszczane na 
bieżąco na stronie internetowej Urzę-
du Gminy oraz na Facebooku Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.

Już dzisiaj zapraszamy na pierwsze spo-
tkania edukacyjne dla kobiet ciężarnych 
i młodych mam realizowane wspólnie 
z panią Kamilą Lazar dietetykiem z po-
radni Dietetyk Blisko Ciebie. 

Dyrektor GBP
Magdalena Bijak

12 października o godzinie 17.00 w Filii Nr 5 Mierzę-
cice – Osiedle w ramach realizacji projektu „Dysku-
syjne Kluby Książki w województwie śląskim 2022” 
odbędzie się spotkanie z autorką powieści obyczajo-
wych - Ewą Pirce. Pisarka na swoim koncie ma liczne 
publikacje między innymi powieści takie jak „Obiet-
nica”, „Zapisane w pamięci”, czy „Nie ma mnie bez 
ciebie”. 

Zadebiutowała w 2017 roku i od tamtej pory dobrze 
utrzymuje się na rynku wydawniczym. Pasjonatka do-
brych książek i wyjątkowej muzyki. W swoich książ-
kach stawia przede wszystkim na realizm i emocje. 

Poza spotkaniem autorskim w bibliotece odbę-
dzie się wystawa karykatur do książki „Humorem  
i (u)śmiechem” oraz kurs komputerowy dla seniorów.

O szczegółach tych wydarzeń będziemy państwa in-
formować na bieżąco, ale już dziś serdecznie na nie 
zapraszamy.

Dyrektor GBP
Magdalena Bijak
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OGŁOSZENIA PŁATNE

SKLEP
MOTORYZACYJNY

CZĘŚCI, AKCESORIA I
KOSMETYKA DO KAŻDEGO

POJAZDU
Auto-Mail

ul. Wolności 203A
Mierzęcice

tel; 572-800-798

KAŻDY ZAKUP ZBIŻA DO RABATU  5% - 10%

ZAPRASZAMY
PN. - PT 6.30 - 16.30

SOB. 9.00 - 13.00

P O M P Y  C I E P Ł A
F O T O W O L T A I K A
K L I M A T Y Z A C J A

 R ÓŻN E  M A R K I  W  N IŻS Z E J  C E N I E

Ł U K A S Z  G A J O S  T E L .  5 0 4  8 3 6  1 3 1

SZYBKI MONTAŻ



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2022 - strona 19

ZATRUDNIMY 
w Centrum Opieki 

Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76) 

pielęgniarki i opiekunów medycznych
na dodatkowe dyżury 

w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę
szczegółowe informacje pod 

numerem telefonu:
605 995 250

lub 32 733 63 34
Zapraszamy do współpracy

www.gokmierzecice.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE




