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NOWE PLACE I SIŁOWNIE W GMINIE MIERZĘCICE

Plac zabaw przy ul. Leśnej w Mierzęcicach

Miejsce do wypoczynku w Mierzęcicach Osiedlu

Plac zabaw przy ul. Młyńskiej w Przeczycach

Zakończono budowę miejsca do wypoczynku w sołectwie Mierzęcice Osiedle oraz budowę i doposażenie placów 
zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice.

Na realizację inwestycji Gmina Mierzęcice otrzymała do-
fi nansowanie w kwocie 85 093 zł w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 -2020. 

Jak podkreśla Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski 
- miejsca odpoczynku i zabawy są bardzo ważne, dlatego 
konsekwentnie rozbudowywana jest w gminie baza rekre-
acyjno-sportowa, tak aby w każdym sołectwie  mieszkań-
cy mieli do dyspozycji atrakcyjne miejsce.

W ramach funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni 
publicznej w centrum sołectwa Mierzęcice Osiedle, wy-
budowano alejki spacerowe oraz zamontowano elementy 
małej architektury wraz z urządzeniem zieleni.  

Na terenie gminy powstały również 3 nowe place zabaw 
w Przeczycach przy ul. Młyńskiej, w Mierzęcicach przy 
ul. Leśnej oraz w Sadowiu przy ul. Krótkiej, a także 2 si-
łownie plenerowe w Boguchwałowicach i Sadowiu. Nato-
miast dwa istniejące place zabaw i 2 siłownie plenerowe 
w Zawadzie i Najdziszowie zostały doposażone w nowe 
urządzenia.  

Red.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 6/2017 - strona 3

WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112

(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)

POLICJA 997
KPP BĘDZIN 32 368 02 00

KOMISARIAT POLICJI 
W SIEWIERZU 
32 674 13 07

STRAŻ POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BĘDZIN 32 267 36 10

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
BĘDZIN 32 267 66 29

POGOTOWIE GAZOWE 992
ZAWIERCIE 32 672 12 73

URZĄD GMINY 32 288 79 00
fax 32 288 70 55

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
32 287 75 19

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ

32 288 70 53
NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 

32 288 70 45
APTEKA Gallena 32 288 70 40

APTEKA Moje Zdrowie 32 700 37 53
GABINET WETERYNARYJNY „MEDI-VET” 32 

284 02 23
GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
32 288 70 82

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
32 288 70 56

KRAKOWSKI BANK SPÓŁ. 
W MIERZĘCICACH 

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

„Panorama Gminy Mierzęcice” 
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ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice, 
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Karolina Barańska

Redakcja zastrzega sobie prawo do wy-
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INFORMACJE NA TEMAT „AKCJI ZIMA” 

W związku z trwającym okresem zi-
mowym przekazujemy Państwu in-
formację o prowadzeniu „Akcji Zima” 
na terenie naszej Gminy.

Drogi Krajowe:
- odcinek drogi krajowej nr 78 po-
łożony w granicach administracyj-
nych Gminy Mierzęcice (ul. Wolności  
w Mierzęcicach, ul. 21 Stycznia  
w Przeczycach oraz ul. Szczęśniaka  
w Boguchwałowicach), 

- odcinek drogi ekspresowej S1 poło-
żony w granicach administracyjnych 
Gminy Mierzęcice (Pyrzowice Lotni-
sko - Podwarpie). Jednostką odpo-
wiedzialną za zimowe utrzymanie 
tych dróg jest GDDKiA - Obwód Dro-
gowy w Wojkowicach Kościelnych,  
nr tel. (32) 67 41 050.

Interwencje kierować można rów-
nież do Rejonu GDDKiA w Zawierciu,  
nr tel. (32) 67 234 27.

Drogi Powiatowe:
- Boguchwałowice: ul. Buczka,  
Swobody, Biwakowa
- Mierzęcice: ul. Gminna, Wspólna, 
Leśna, Kolejowa, Szkolna, Widokowa, 
Głowackiego, Kościuszki
- Najdziszów: ul. Topolowa, 
- Nowa Wieś: ul. Zawadzkiego,  
Wojska Polskiego, 
- Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycz-
nia, Targowa, Zarzeczna, Podgórna,  
Tysiąclecia
- Sadowie I: ul. Dworska, 
- Sadowie II: ul. Daleka, Krótka, 
- Targoszyce: ul. Kościelna
- Toporowice: ul. Czerwonego Zagłę-
bia, Źródlana, Mostowa, Dąbrowska, 
- Zawada: ul. Nowowiejska.
 
Jednostką odpowiedzialną za zimowe 
utrzymanie tych dróg jest Powiato-
wy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą  
w Rogoźniku.

Wszelkie uwagi zgłaszać można pod 
numerami telefonów: (32) 287 75 19, 
(32) 287 78 72 (całą dobę).

Drogi gminne i wewnętrzne:
- Boguchwałowice: ul. Sokołów, Nad-
brzeżna, Biała, Parkowa, Poprzeczna, 
Górna, Jastrzębia, Nasturcjowa, Kro-
kusów, Bratków, Tulipanów, droga 
przez małą tamę, Wakacyjna, 
- Mierzęcice: ul. Sosnowa, Boczna, 
Bankowa, Walentego Kuczery, Fran-
ciszka Jakóbczyka,

- Mierzęcice Osiedle: droga główna 
przez Osiedle do drogi powiatowej 
koło Szkoły Podstawowej nr 2, ulice 
boczne: blok nr 29; 30; 31 i droga 
dookoła bloku nr 171, blok nr 83 i 89 
oraz drogi dojazdowe do zespołów 
garaży, 
- Przeczyce: ul. Polna, Spokojna, 
Młyńska, Stawowa, Zielona, 
- Sadowie I: ul. Zjazdowa,
- Sadowie II: ul. Daleka (od skrzyżo-
wania z ul. Krótką), 
- Targoszyce: ul. Kościelna, Księdza 
Władysława Zasadzina, 
- Toporowice: ul. Łąkowa, boczna od 
Mostowej, 
- Zawada: ul. Nowowiejska, ul. Tylna.

Interwencje w sprawie złych warun-
ków drogowych panujących na dro-
gach gminnych należy zgłaszać do 
koordynatorów akcji zima:
- Pan Andrzej Cembrzyński - Zastępca 
Wójta Gminy Mierzęcice - w godzinach 
od 7:30 do 15:30 tel. (32) 288 79 00, 
po godzinie 15:30 tel. 504 264 260 
- Pan Sebastian Siudyka - Pracownik 
Urzędu Gminy Mierzęcice - w godzi-
nach od 7:30 do 15:30 
tel. (32) 288 79 00 wew. 215, po go-
dzinie 15:30 tel. 600 912 321

Obowiązek usuwania błota, śniegu, 
lodu przed posesją 
Przypominamy, iż zgodnie z §4 
pkt 1 regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gmi-
ny Mierzęcice przyjętego uchwałą  
nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mie-
rzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. wła-
ściciele nieruchomości zobowiązani 
są do niezwłocznego usuwania błota, 
śniegu, lodu z powierzchni chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości. 
 
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszcze-
nia, uprzątnięte z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości należy 
gromadzić na skraju chodnika od stro-
ny jezdni z zachowaniem możliwości 
odpływu wody do kanalizacji deszczo-
wej.

Właściciele i zarządcy  nieruchomo-
ści zobowiązani są do usuwania sopli 
lodowych i nawisów śniegu z dachów 
i parapetów, które mogą stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi 
lub mienia. Czynność tą należy wyko-
nać niezwłocznie po pojawieniu się  
ww. zagrożeń.
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MIERZĘCICE NA PODIUM W KONKURSIE „PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” 

Nagrodę z rąk Wicemar-
szałka Stanisława Dąbrowy 
podczas XV Forum Sołtysów 
Województwa Śląskiego 
odebrał Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski.

Celem konkursu „Piękna 
wieś województwa śląskie-
go” jest wspieranie rozwo-
ju wsi poprzez pobudzanie 
aktywności gospodarczej, 
kształtowanie ładu prze-
strzennego oraz pielęgno-
wanie środowiska natu-
ralnego. Coroczny konkurs 
promuje także działania 
związane z zachowaniem 
tradycji oraz wzmacnia-
niem poczucia tożsamości 
lokalnej mieszkańców wsi.

Nagroda finansowa w wyso-
kości 5000 zł przeznaczona 
będzie na doinwestowanie 
wyróżnionego projektu. 

Red.

Zgłoszony przez Gminę Mierzęcice projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod centrum wsi” otrzymał 
pierwsze miejsce w  zorganizowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego konkursie „Piękna Wieś Wojewódz-
twa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” .

DOTACJA DO WYMIANY KOTŁÓW C.O. 

Gmina Mierzęcice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, podjęła starania w zakresie pozyskania 
kolejnych środków zewnętrznych z przeznaczeniem na 
udzielanie wsparcia finansowego do wymiany systemów 
ogrzewania w gospodarstwach domowych.

Na realizację projektu związanego z likwidacją starych 
pieców węglowych i zmianą na ogrzewanie gazowe, elek-
tryczne lub biomasę, planuje się pozyskać dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018 i 2019, 
pod warunkiem uzyskania przez gminę dofinansowania.
Mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinanso-
wania do zmiany systemu ogrzewania zachęcamy do zło-
żenia ankiety dotyczącej wymiany źródeł ciepła.

Ankieta do pobrania w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach 
(pok. nr 4)

Wypełnioną w całości ankietę należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (osobiście lub 
przesłać pocztą na adres Urzędu).

Kilka ważnych informacji o dotacjach do zmiany systemu 
ogrzewania:

1. Kto będzie mógł skorzystać z dotacji ?
Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne 
posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego zlo-
kalizowanego na terenie gminy Mierzęcice. W przypadku 
współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współ-
właścicieli. 

2. Na co będzie można wymienić stary piec węglowy ?
Stare źródło ogrzewania na paliwo stałe będzie można 
wymienić na:
- kocioł gazowy,
- kocioł zasilany energią elektryczną,
- nowoczesny kocioł na biomasę.

3. W jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinanso-
wanie ?
Kwota dotacji na wymianę źródła ciepła wynosić będzie 
85 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 10 
200 zł na jeden budynek mieszkalny.

Dofinansowanie obejmuje demontaż starego źródła cie-
pła, zakup i montaż nowego kotła wraz z niezbędną apara-
turą towarzyszącą.

Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania przez 
Gminę Mierzęcice środków w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

fot. BP Tomasz Żak
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NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY POŁOŻONE W SADOWIU

Lp. Oznacze-
nie nieru-
chomości

Położenie Pow. 
(m2)

Nr 
KW

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
w mpzp

Cena
nieru-
cho-

mości

1. 187/4
k. m. 2
obręb 

Sadowie

Sadowie,
ul. Zjazdowa, 
ok. 250 m od 

północnej 
strony ulicy 
Dworskiej, 
w sąsiedz-
twie nieza-

budowanych 
działek bu-
dowlanych, 

terenów 
użytkowa-
nych rolni-
czo, zabu-
dowanych 
zagrodowo

1550

 C
Z1

Z/
00

04
86

07
/5

Nieruchomość gruntowa nie-
zabudowana składająca się
z działki o kształcie prosto-
kąta o szerokości ok. 32 m 
i długości ok. 48,5 m, nie 

użytkowana, o niewielkim 
spadku w kierunku północno-
wschodnim. Droga oraz chod-
nik od strony działki z kostki 
brukowej, kanalizacja desz-
czowa, doprowadzona sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacji 
sanitarnej (nieczynna do cza-
su realizacji sieci w gminie). 
Sieć elektryczna i gazowa w 

odległości ok. 180 m.

zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna - nowowyznaczane 

zespoły - ograniczenia wyso-
kości budynków ze względu 
na wymogi eksploatacyjne 

lotniska dla określonych po-
wierzchni ograniczających 

- nakaz realizacji budynków 
parterowych (max 6 m do ka-

lenicy + komin 0,5 m) – symbol 
na planie 2MLO 10
2 

00
0,

- z
ł

2. 187/6
k. m. 2
obręb 

Sadowie

Sadowie,
ul. Zjazdowa, 
ok. 180 m od 

północnej 
strony ulicy 

Dworskiej, w 
sąsiedztwie 

niezabu-
dowanych 
działek bu-
dowlanych, 

terenów 
użytkowa-
nych rolni-
czo, zabu-
dowanych 
zagrodowo

1550

CZ
1Z

/0
00

48
60

7/
5

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana składająca 
się z działki o kształcie pro-
stokąta o szerokości ok. 32 
m i długości ok. 48,5 m, nie 
użytkowana, o niewielkim 

spadku w kierunku północno-
wschodnim. Droga oraz chod-
nik od strony działki z kostki 
brukowej, kanalizacja desz-
czowa, doprowadzona sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacji 
sanitarnej (nieczynna do cza-
su realizacji sieci w gminie). 
Sieć elektryczna i gazowa w 

odległości ok. 100 m.

na odcinku 14 m – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
– nowowyznaczone zespoły 
o cechach osiedli zabudowy 
podmiejskiej – ograniczenia 

wysokości budynków ze wzglę-
du na wymogi eksploatacyjne 

lotniska - symbol na planie 
3ML, pozostała część działki 
nowowyznaczane zespoły 

- ograniczenia wysokości bu-
dynków ze względu na wymogi 

eksploatacyjne lotniska dla 
określonych powierzchni ogra-

niczających - nakaz realizacji 
budynków parterowych (max 6 
m do kalenicy + komin 0,5 m) 

– symbol na planie 2MLO

10
2 

00
0,

- z
ł

DOFINANSOWANIE DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Projekt złożony przez Gminę Mierzęcice pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice” 
został wybrany do dofinansowania.

W kwietniu br. Gmina Mierzęcice złożyła wniosek o do-
finansowanie na realizację zadania pn.: „Montaż odna-
wialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 Odnawial-
ne źródła energii – ZIT.

Projekt został oceniony pozytywnie, uzyskał najwyższą 
liczbę punktów ze wszystkich wniosków złożonych w ogło-
szonym naborze i tym samym zakwalifikował się do otrzy- 

mania dofinansowania w kwocie 2 918 076,78 zł ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych w 114 budynkach mieszkalnych i 9 
budynkach użyteczności publicznej oraz instalacji kolekto-
rów słonecznych w 76 budynkach mieszkalnych. 

Obecnie Gmina Mierzęcice ogłosiła przetarg na wybór wy-
konawcy zadania. 

Rozpoczęcie prac projektowych na wykonanie instalacji w 
budynkach uczestników projektu planowane jest na po-
czątku nowego 2018 r.

Red.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.  
z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich 
nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1.przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 2.jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości 
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Osoby te powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – Referat Go-
spodarki, tel. 32 288 – 79 – 00, w. 228, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 
7.30-17.00 oraz piątek 7.30-14.00.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 6/2017 - strona 6

CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ!

DOTACJA NA USUNIĘCIE AZBESTU

DARMOWY DOJAZD DO SZKOŁY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem oraz powstania pożarów. Każdego 
roku w województwie śląskim kilkaset osób zostaje podtrutych tlenkiem węgla. Bardzo często zatrucia, jak i pożary, 
wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji znajdujących się w budynku urządzeń i instalacji grzewczych.

Gmina Mierzęcice w ramach „Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa V: Ochrona śro-
dowiska i efektywne wykorzystywa-
nie zasobów poddziałanie 5.2.1. Go-
spodarka odpadami”, złożyła wniosek 
o dofinansowanie dla mieszkańców 
na demontaż i utylizację wyrobów 
zawierających azbest oraz odtworze-
nie pokrycia dachowego budynków 
mieszkalnych i gospodarczych. Kwota 
dofinansowania to 1 722 624,18 zł.

Zakres projektu obejmuje wykona-
nie robót budowlanych związanych  
z usunięciem odpadów zawierających 
azbest z 87 budynków znajdujących 
się na terenie Gminy Mierzęcice wraz 
z odtworzeniem pokrycia dachowego 
blachodachówką o powierzchni ta-
kiej, jak powierzchnia usuwanego po-
krycia azbestowego (bez zmiany kon-
strukcji dachu) lub jedynie demontaż 
i usunięcie wraz z utylizacją odpadu.

Red.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku 
uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z 
terenu Gminy Mierzęcice w ramach zintegrowanego sys-
temu taryfowo-biletowego, będą zwolnieni z opłat za 
przejazd w relacji dom – szkoła - dom.

System będzie obowiązywał w środkach publicznego 
transportu zbiorowego KZK GOP w Katowicach, MZKP w 

Tarnowskich Górach, Miasta Tychy (MZK Tychy) oraz Gmi-
ny Rudziniec. 

Zwolnienie z opłat potrwa nie dłużej niż do końca roku 
szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16 rok życia 
na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Pu-
blicznych.
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GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Podobnie jak w całej Polsce tak i w Gminie Mierzęcice, 
11 listopada uroczyście świętowano 99. rocznicę Odzy-
skania Niepodległości przez nasz kraj.

Podczas obchodów tego szczególnego dla nas wszystkich 
święta, mieszkańcy Gminy Mierzęcice mieli okazję do 
chwili zadumy, refleksji i oddania hołdu walczącym o wol-
ność Ojczyzny.

Obchody rozpoczęły się przed pomnikiem Niepodległości 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach, gdzie po 
odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” poszczególne dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów. 

W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy Mierzę-
cice Grzegorz Podlejski przypomniał drogę narodu pol-
skiego do odzyskania niepodległości oraz przytoczył 
wymowne słowa Henryka Sienkiewicza pierwszego pol-
skiego laureata literackiej Nagrody Nobla, wielbionego 
przez pokolenia rodaków za budzenie poczucia narodo-
wej wspólnoty i patriotycznego ducha „…Zaszczyt ten, 
cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi 
dla syna Polski! Głoszono Ją umarłą, a oto jeden z tysią-
cznych dowodów, że Ona żyje! Głoszono ją niezdolną do  

myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono Ją 
podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!...”

Podczas uroczystości głos zabrał także Senator Arkadiusz 
Grabowski, który m.in. podkreślił szczególny i wyjątkowy 
charakter święta oraz podziękował wszystkim obecnym za 
udział w obchodach.

Po okolicznościowych wystąpieniach przy akompaniamen-
cie Gminnej Orkiestry Dętej im. Władysława Juszczyka,  
w asyście pocztów sztandarowych, delegacji Kół Gospo-
dyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestni-
cy uroczystości korowodem udali się do Kościoła pw. św. 
Mikołaja w Targoszycach, gdzie odbyła się Msza Święta 
w intencji Ojczyzny, którą celebrował Proboszcz parafii  
Ks. Kanonik Janusz Rakoczy.

Po Eucharystii zebrani mogli wysłuchać montażu słowno – 
muzycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Przeczycach. Młodzi artyści pod kierownictwem nauczy-
cieli Ewy Jaruszewskiej i Barbary Gryczki, zaprezentowali 
wzruszający program artystyczny, w którym przypomnieli 
tragiczne dla Polaków wydarzenia oraz walkę o odzyskanie 
tożsamości narodowej.

Red.
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65-LECIE ODDZIAŁU REJONOWEGO PCK W BYTOMIU

NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE NAGRODZENI

WSPÓLNE ŚPIEWANIE W MIERZĘCICKIEJ BIBLIOTECE

25 listopada w Teatrze Tańca i Ruchu 
Rozbark odbyła się uroczysta akade-
mia jubileuszowa z okazji 65-lecia 
Oddziału Rejonowego PCK w Byto-
miu.

Z tej okazji strażacy z powiatu bę-
dzińskiego: st. bryg. Adam Wilk 
oraz członkowie klubu honorowych 
dawców krwi „Strażak” Mierzęci-
ce działający przy OSP Mierzęcice II;  
dh Ireneusz Bański, dh Danuta Mo-
rzycka, dh Krzysztof Lubas, dh Adam 
Blachliński, dh Zbigniew Morzycki, 
dh Henryk Kensy, dh Adam Paweł-
czyk za wieloletnie szczególne zasługi  
w rozwój Honorowego Krwiodaw-

stwa, zostali wyróżnieni medalami 
pamiątkowymi z okazji 65 lecia Od-
działu Rejonowego PCK w Bytomiu. 

Pucharem za dar serca i oddanie 60 
litrów krwi wyróżniony został dh Ire-
neusz Bański.

10 listopada w siedzibie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej  im. Jana Pawła 
II  w Mierzęcicach odbył się Wieczór 
Pieśni Patriotycznej.

W spotkaniu udział wzięli mieszkań-
cy Gminy, a także zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Za-
stępca Wójta Andrzej Cembrzyński, 
radny Tadeusz Twardoch oraz Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Mar-
cin Czapla. 

Wszystkich zgromadzonych powitały: 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach 
Grażyna Czapla oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Mierzęcicach Paulina Nie-
gowska. Wspólnemu śpiewowi prze-
wodniczył chór Szkoły Podstawowej 
nr 1, który tworzą uczniowie klas gim-
nazjalnych oraz klas szkoły podstawo-
wej. Uczniów przygotowały: Barbara 
Gryczka, Barbara Gurowiec, Katarzy-
na Kobiałka oraz Justyna Ziętek.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczy-
stego odśpiewania hymnu państwo-
wego. Nie był to tylko gest szacunku 
dla tej najważniejszej pieśni, ale rów-
nież wskazanie motywu przewod-
niego tegorocznego Wieczoru Pieśni 
Patriotycznej, czyli 220. rocznicy po-
wstania „Mazurka Dąbrowskiego”. 

W dalszej części spotkania zebrani 
mogli wysłuchać pięknych wierszy 
oraz wspólnie zaśpiewać takie utwory 
jak: „Piechota”, „Marsz pierwszej bry-
gady”, „Przybyli ułani pod okienko”, 
„Biały krzyż”, „O mój rozmarynie” czy 
„Wojenko, wojenko”.

 Oprac. Red.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
uczniowie i studenci z Gminy Mierzęci-
ce. Stypendia otrzymali: Natalia Maj-
cherczyk, Daria Cichopek, Konrad Klu-
sa, Paulina Słowińska, Filip Kołomy-
jec, Kamila Drożdż oraz Julia Krolik.

Dyplomy i symboliczne czeki stypen-
dystom wręczyli Starosta Arkadiusz 
Watoła i Przewodniczący Rady Powia-
tu Mateusz Drożdżowski. Listy gratu-
lacyjne i upominki laureatom prze-
kazał także Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski. 

Red.

7 grudnia w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie odbyło się uroczyste wrę-
czenie stypendiów Starosty Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – mieszkańców Powia-
tu za osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
sportu, kultury i sztuki.

źródło: Powiat Będzin
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MŁODZI STUDENCI ROZPOCZĘLI ZAJĘCIA  

KOLEJNY ROK UTW DLA SENIORÓW

28 października studenci Uniwersy-
tetu Dziecięcego w Mierzęcicach za-
inaugurowali nowy rok akademicki.

W trakcie uroczystości, która odbyła 
się w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Mierzęcicach młodzi naukowcy wzię-
li udział w wykładzie pt. „Marzenia 
o lataniu (dużym i małym)”, podczas 
którego dowiedzieli się jak wyglądały 
pierwsze maszyny latające, ile trwał 
pierwszy lot na świecie, jak wyso-
ko może wznieść się balon, a także 
poznali technologie stosowane we 
współczesnym lotnictwie, rekordy, 
odległości, prędkości oraz pola zasto-
sowań samolotów.

Interaktywny wykład, który poprowa-
dzili dr Monika Paluch - Ferszt oraz 
Adam Ferszt poprzedzony był uroczy-
stą immatrykulacją, podczas której 
nowo przyjęci studenci złożyli ślubo-
wanie oraz otrzymali indeksy.

W wydarzeniu uczestniczyli Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mierzęcicach Marcin Czapla, Koor-
dynator Uniwersytetu Dziecięcego w 
Dąbrowie Górniczej Elżbieta Mleczko 
oraz rodzice dzieci.

Podczas kolejnych warsztatów młodzi 
pasjonaci nauki dowiedzą się m.in.: 
o osobliwościach podwodnego świa-
ta, szalonych mostach i niezwykłych 
zdolnościach nietoperzy oraz o nie-
zwykłych możliwościach naszego or-
ganizmu.

Red.

25 października w sali głównej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach odbyła się uroczysta inaugura-
cja roku akademickiego 2017/2018 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

W spotkaniu udział wzięli seniorzy-
studenci, Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach 
Marcin Czapla, a także przedstawiciel 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej dr inż. Łukasz Wróblewski, 
który wygłosił  pierwszy w tym roku 
akademickim wykład pt. „Instrumen-
ty świata”.

Podczas wykładu dr Łukasz Wróblew-
ski zaprezentował bogatą kolekcję 
oryginalnych i egzotycznych instru-
mentów muzycznych, sprowadzonych 
z ponad 80 krajów świata m.in. instru-
menty wykonane z warzyw, gliny, ze 
skór zwierząt czy pancerza pancer-
nika. W trakcie  muzycznej podróży 
przez kontynenty świata studenci do-
wiedzieli się jak wygląda australijskie 
didgeridoo, andyjskie charango, erhu, 
talawat, okaryny czy rogi sygnałowe 
oraz mieli niepowtarzalną okazję na 
nich zagrać. 

Wszystkim studentom życzymy 
owocnego czasu spędzonego w pro-
gach mierzęcickiego Uniwersytetu 
i zapraszamy na wykłady oraz sekcje 
fakultatywne.

Harmonogram i tematyka wykładów 
w roku akademickim 2017/2018
Wykłady odbywać się będą w godz. 
od 17.30 do 19.00 w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej im. Jana Pawła II 
w Mierzęcicach.

17.01.2018 r. - „Prawa i obowiązki Pa-
cjenta” - Pani A. Płazak.
21.02.2018 r. - „Codzienność komuni-
kacji, czyli porozmawiajmy  o rozmo-
wach” - Prof. E. Rostańska.
14.03.2018 r. - „Ustawa antysmogo-
wa”./ „Niezwykłe kobiety – wybitne 
monarchinie na tronie polskim” - Pan 
R. Psik/ S. Kaczor.
18.04.2018 r. - „Sekrety Herbacianych 
Zakupów” - Pani B. Staśkiewicz.
16.05.2018 r. - „Żywa kultura Indii” - 
Pan Włodzimierz Musiał.
6.06. 2018 r. - „Wybrane zagadnienia 
z prawa spadkowego” - Pani M. Ku-
charska-Staszel.
20.06.2018 r. - „Tajemnice mitologii 
polskiej” - Zakończenie roku akade-
mickiego 2017/2018 - Pan Marcin 
Lieber

Zajęcia fakultatywne:

• poniedziałek -  język niemiecki  - 
Barbara Kotulska-Kornafel (GOK w 
Mierzęcicach)
16:00 – 17:00 grupa zaawansowana
17:15 – 18:15 grupa początkująca

• wtorek - 17:00 – 18.00 - zajęcia ru-
chowe „Aktywny Senior” - Agata Bed-
narek (Gminna Biblioteka Publiczna 
w Mierzęcicach)
18:15 - 19:15-  zajęcia taneczne - Mi-
chał Barakowski (Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mierzęcicach)

• środa - wykład raz w miesiącu 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Mierzęcicach

• czwartek – język angielski - Marcin 
Czapla (GOK w Mierzęcicach)
15:00 – 16:00 grupa podstawowa +
16:00 – 17:00 grupa podstawowa +
17:00 – 18:00 grupa początkująca
18:00 – 19:00 grupa początkująca
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PODSUMOWANIE GOŁĘBICH LOTÓW

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

7 października 2017 r. od-
było się zebranie Polskiego 
Związku Hodowców Gołę-
bi Pocztowych sekcji Mie-
rzęcice, podsumowujące 
zakończenie lotów gołębi 
starych i młodych sezonu 
2017. 

W  zebraniu uczestniczył 
także Wójt Gminy Mierzęci-
ce Grzegorz Podlejski, który 
wręczył puchary najlep-
szym hodowcom.

15 października zgodnie z wieloletnią tradycją kultywo-
waną w Gminie Mierzęcice odbyło się Święto Pieczonego 
Ziemniaka.

Na zaproszenie Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Pod-
lejskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach 
w obchodach wzięły udział przedstawicielki Kół Gospo-
dyń Wiejskich, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy, Emeryci i Renciści oraz zaproszeni goście 
m.in.:  Zastępca Wójta Gminy Andrzej Cembrzyński, Za-
stępca Przewodniczącej Rady Gminy Tadeusz Szczepań-
czyk, Proboszcz nowowiejskiej parafii Ks. Adam Mordalski, 
radni oraz sołtysi.

Po uroczystym przywitaniu licznie przybyłych gości przez 

Wójta Gminy Grzegorza Podlejskiego oraz Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury Marcina Czaplę, na scenie za-
prezentowały się Zespoły Śpiewacze „Mierzęcanki” oraz 
„Toporowianki”, a także Kapela Regionalna „Mierzęcice” i 
Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka.

Podsumowaniem obchodów była degustacja tradycyjnych 
zagłębiowskich pieczonek przygotowanych przez członki-
nie Kół Gospodyń Wiejskich oraz zabawa taneczna z kon-
kursami, którą poprowadził Grzegorz Zimnik.

Jak podkreślali przybyli goście święto było doskonałą oka-
zją do spotkania się w gronie przyjaciół, a także muzycznej 
prezentacji naszych gminnych zespołów.

Red.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2017 
16 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzę-
cicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

W obchodach wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pra-
cownicy placówek oświatowych, a także przedstawiciele 
władz gminy: Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca 
Wójta Gminy Andrzej Cembrzyński, Zastępca Przewodni-
czącej Rady Gminy Tadeusz Szczepańczyk, radni - członko-
wie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia: Iwona Kłys, Jaro-
sław Sarnik, Tadeusz Twardoch i Mateusz Mańdok, a także  
Prezes Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskie-
go Jan Kraśkiewicz. 

W tym szczególnym dniu dla licznie przybyłych nauczy-
cieli, pracowników administracji i obsługi zaprezentowała 
się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.  
W programie artystycznym znalazły się pięknie wiersze, 
piosenki, życzenia oraz niezwykle widowiskowy pokaz tań-
ca towarzyskiego w wykonaniu Marty Gryczki oraz Woj-
ciecha Lipnickiego.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski podziękował nauczycielom za codzienny trud, 
wrażliwość oraz cierpliwość. „...Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej kieruję na Państwa ręce podziękowania, wyrazy 
szacunku i uznania, a także najserdeczniejsze życzenia 
niegasnącej pasji kształcenia, wytrwałości i cierpliwości 
…Doceniam Waszą troskę o dobro szkół,  wzbogacanie 
warsztatu pracy, zaangażowanie oraz życzliwą współpra-
cę z rodzicami uczniów.”  

Słowa uznania oraz życzenia w imieniu Przewodniczącej 

Rady Gminy Jolanty Kyrcz złożył także Zastępca Przewod-
niczącej Tadeusz Szczepańczyk. 

W dalszej części spotkania wręczone zostały nagrody Wój-
ta Gminy Mierzęcice. Pośród tegorocznych laureatów zna-
leźli się nauczyciele, którzy m.in.: opracowywali i wdrażali 
autorskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia 
uczniów, przygotowując ich wielokrotnie z sukcesami do 
udziału w gminnych i powiatowych konkursach przedmio-
towych i tematycznych oraz rozwijali talenty artystyczne  
i sportowe uczniów.

W tym roku Nagrodę Wójta Gminy Mierzęcice otrzymali: 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich 
w Mierzęcicach Marta Czapla, nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Lotników Polskich Anna Sołtysik, na-
uczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi 
Magdalena Drabek, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mierzęcicach Katarzyna Kobiałka oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach Mał-
gorzata Drzewiecka.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także nauczyciele,  
którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali kolejny sto-
pień awansu zawodowego.

Na zakończenie uroczystości dyrektorzy gminnych placó-
wek oświatowych wręczyli nauczycielom oraz pracowni-
kom administracji i obsługi nagrody dyrektora szkoły za 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz oso-
biste zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w pracach 
organizacyjnych szkoły.

Red.

OSTRA GÓRA 351 ZAPRASZA DO WSPÓLNEGO BIEGANIA
Z inicjatywy mieszkańców gminy 
Mierzęcice oraz gmin sąsiednich, we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, powstał klub biegowy Ostra 
Góra 351. 

Pierwszy człon nazwy grupy nawią-
zuje do znanego wzgórza na terenie 
Toporowic i jednocześnie Wyżyny 
Śląskiej, a drugi to jego wysokość nad 
poziomem morza.

Otwarte spotkanie połączone z pro-
jekcją filmu „Biegacze” odbyło się  
8 grudnia w budynku na gminnym 
placu targowym i zgromadziło około 
30 zainteresowanych osób z różnym 

doświadczeniem i poziomem zaawan-
sowania, poczynając od zupełnie 
początkujących, a kończąc na najlep-
szym biegaczu naszej gminy, Romanie 
Cichoniu z Mierzęcic.

W kolejnych dniach odbyły się pierw-
sze wspólne treningi w obrębie mie-
rzęcickich lasów oraz na trasie Silesian 
Highland Marathon. W planach grupy 
są wspólne przygotowania, spotka-
nia, starty w zawodach oraz udział  
w akcjach społecznych związanych ze 
zdrowiem i aktywnym trybem życia.

Zapraszamy wszystkich biegających 
lub chcących rozpocząć swoją przy-

godę z bieganiem do kontaktu za po-
średnictwem Facebooka: Ostra Góra 
351, bądź poprzez Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach.
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ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 

7 października odbyła się uroczy-
stość uhonorowania par małżeń-
skich obchodzących jubileusz wspól-
nego życia. Odznaczone zostały pary 
z 50-letnim oraz 60-letnim małżeń-
skim stażem, który jest określany 
mianem „Złotych” i „Diamentowych 
Godów”.

Sobotnie uroczystości poprzedziła 
uroczysta Msza Święta w kościele pw. 
św. Mikołaja w Targoszycach, którą w 
intencji Jubilatów sprawował Ksiądz 
Biskup Grzegorz Kaszak – Ordynariusz 
Diecezji Sosnowieckiej, wygłaszając 
także okolicznościowe Słowo Boże. 
Celebransami Eucharystii byli: Ksiądz 
Adam Mordalski – Proboszcz para-
fii pw. św. Antoniego Padewskiego  
w Nowej Wsi oraz Ksiądz Janusz Rako-
czy – Proboszcz targoszyckiej parafii. 
We Mszy Świętej uczestniczył także  
Ksiądz Przemysław Szot – Sekretarz 
Biskupa Ordynariusza.

W obchodach uroczystości obok Ju-
bilatów, ich rodzin i bliskich wzięli 
udział również przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Mierzęcice 
- Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Za-
stępca Wójta Andrzej Cembrzyński, 
Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta 
Kyrcz, Zastępca Przewodniczącej Ta-
deusz Szczepańczyk, , a także Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Mar-
cin Czapla, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Mierzęcicach Paulina 
Niegowska, Wicedyrektor Beata Fryc 
oraz Sołtysi.

Druga część jubileuszu odbyła się   
w sali bankietowej „Pol-Trans Cate-
ring” w Mierzęcicach. Tutaj kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Mierzęci-
cach Wiesław Rajewska przywitała Ju-
bilatów gratulując im wspaniałej rocz-
nicy i życzyła kolejnych lat szczęśliwego 
wspólnego życia. Następnie w swoim 
przemówieniu Wójt Gminy Grzegorz 
Podlejski wyraził w stosunku do zgro-
madzonych małżeństw wdzięczność 
za dawanie przykładu młodym poko-
leniom określając ich mianem „soli 
naszej ziemi” i „filara moralnego”, 
do którego wszyscy powinniśmy się 
odwoływać. W imieniu Prezydenta 
RP odznaczył Jubilatów „Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
wręczył listy gratulacyjne oraz nagro-
dy pieniężne. Przy akompaniamen-
cie Kapeli Regionalnej „Mierzęcice”, 
która uświetniała uroczystość swoim 
wystąpieniem, zostało odśpiewane  
tradycyjne „Sto lat”. 

Jubilatom najlepsze życzenia złożyła 
także Przewodni-cząca Rady Gminy 
Jolanta Kyrcz.

Po oficjalnych uroczystościach przy-
szła kolej na symboliczny tort, moc go-
rących życzeń i upominków od najbliż-
szych, a także właściciela firmy „Pol-
Trans Catering”, pani Alfredy Perczak. 
Następnie zaprezentowały się dzieci 
i młodzież ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Mierzęcicach. Przygotowa-
ny program traktował bezpośrednio  
o znaczeniu miłości w życiu człowie-
ka. Goście usłyszeli piękne wiersze, 
utwory muzyczne, a także zobaczyli 
świetnie wyćwiczony układ taneczny.

Na zakończenie uroczystości dla za-
proszonych gości wystąpiła Kapela 
Regionalna „Mierzęcice”, która przy-
pomniała znane utwory muzyki lu-
dowej. Następnie Jubilatom zrobiono 
fotografie zarówno w gronie najbliż-
szych, jak i wspólnie ze wszystkimi 
uhonorowanymi tego dnia osobami. 
Z pewnością ta wyjątkowa pamiątka 
pozostanie na długo we wspomnie-
niach wszystkich gości. 

Jubileusz 50- lecia małżeństwa ob-
chodzili: 
Michalina i BogUsław Całka z Mierzę-
cic II, Regina i Kazimierz Grochowscy  
z Mierzęcic, Kazimiera i Władysław 
Jędrusik z Mierzęcic II, Teresa i Jan 
Kocot z Mierzęcic, Teresa i Jerzy Kocot  
z Zawady, Stanisława i Henryk Kuczera 
z Mierzęcic, Józefa i Stanisław Małota 
z Boguchwałowic, Maria i Eugeniusz 
Mościccy z Mierzęcic Osiedla, Irena  
i Tadeusz Perlikowscy z Mierzęcic 
Osiedla, Jadwiga i Adam Skotniccy  
z Mierzęcic Osiedla, Krystyna i Włady-
sław Skóra z Mierzęcic Osiedla, Kry-
styna i Władysław Tyrała z Przeczyc, 
Mirosława i Kazimierz Warmuz z No-
wej Wsi. 

Jubileusz 60- lecia małżeństwa ob-
chodzili: 
Teresa i Eugeniusz Bizan z Przeczyc, 
Kazimiera i Antoni Cieplińscy z Mie- 
rzęcic II, Zdzisława i Józef Dyszy  
z Nowej Wsi, Zofia i Tadeusz Kalandyk  
z Przeczyc, Eleonora i Stefan Kańtoch 
z Sadowia, Teresa i Władysław Kocot 
z Sadowia, Karolina i Stanisław Niciak  
z Przeczyc, Leonia i Antoni Niedbał  
z Przeczyc, Stanisława i Jan Pawełczyk 
z Najdziszowa.

Red.
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PODZIĘKOWANIE

Zbigniew Niedbała i Natalia Jankowska – Urant składają serdeczne podziękowania Dyrektorowi Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach Pani Grażynie Czapli oraz pracownikom biblioteki za pomoc w przygoto-

waniu wystawy pt. „Zapach kawy” prezentowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach.

NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM – KRZYSZTOF LUBAS

Krzysztof Lubas to mieszkaniec Mierzęcic. Od siedmiu lat 
pełni funkcję sołtysa sołectwa Mierzęcice II. W ogłoszo-
nym przez Dziennik Zachodni plebiscycie pod patronatem 
Wojciecha Saługi, Marszałka woj. śląskiego, na najpopu-
larniejszego Sołtysa Roku 2017 zajął I miejsce w powiecie 
będzińskim. W listopadzie podczas uroczystej gali w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Katowicach otrzymał z rąk mar-
szałka woj. śląskiego pamiątkowy dyplom i medal Sołtysa 
Roku 2017.

GOK: W zakończonym niedawno konkursie na Sołtysa 
Roku w powiecie będzińskim zajął Pan 1. miejsce. To ol-
brzymi sukces, zważywszy choćby na dużą liczbę sołectw, 
biorących udział w głosowaniu. Czy osiągnięty wynik był 
dla Pana zaskoczeniem?

Krzysztof Lubas: Zaskoczenie oczywiście tak – ale bardzo 
miłe gdyż w całym województwie śląskim jest ponad ty-
siąc sołtysów, a w powiecie będzińskim około stu.

GOK: Co, według Pana, przesądziło o tak dużej liczbie 
głosów?

KL: Myślę, iż mieszkańcy docenili moje zaangażowanie 
w sprawy naszego sołectwa, ale w dużej mierze jest to 
pokłosie dobrej współpracy pomiędzy sołectwem, a or-
ganizacjami działającymi na terenie sołectwa chociażby 
OSP Mierzęcice II, gdzie pełnię funkcję członka zarządu 
– skarbnika, jak również władzami Gminy Mierzęcice  na 
czele z Wójtem, radnymi oraz innymi sołectwami. Trzeba 
zaznaczyć, iż wyróżnienie to, jest wizytówką nie tylko so-
łectwa, ale całej naszej gminy.

GOK: Zwycięstwo w presti żowym konkursie to dobra 
okazja, by przybliżyć czytelnikom specyfi kę pracy sołty-
sa. Z jakimi zadaniami musi się Pan mierzyć na co dzień 
w związku z piastowaną funkcją?

KL: Praca sołtysa jest działalnością bardzo specyfi czną. 
W szczególności należy rozmawiać z mieszkańcami i wsłu-
chiwać się w to co mają do powiedzenia. Problemy są za-
wsze, ale trzeba je rozwiązywać w możliwie najlepszy spo-
sób. Cieszę się, że pomimo pracy zawodowej udaje mi się 
znaleźć czas na pracę społeczną

GOK: Wróćmy na chwilę do początków Pańskiej pracy. 
Jak doszło do objęcia przez Pana stanowiska sołtysa 
sołectwa Mierzęcice II i czy łatwo było nawiązać dobrą 
współpracę z mieszkańcami? 

KL: W 2008 roku z inicjatywy mieszkańców, a w szczegól-
ności OSP Mierzęcice II na czele z prezesem obecnie rad-
nym z naszego sołectwa, podjęto działania w celu utwo-
rzenia sołectwa Mierzęcice II. Na pierwszym zebraniu 
wybrany zostałem na członka Rady Sołeckiej. Po dwóch 
latach objąłem funkcję sołtysa na 4 – letnią kadencję, 
a w 2015 r. na kolejną- obecną. Cieszę się, iż mieszkańcy 
obdarzyli mnie zaufaniem, za co wielokrotnie im dzięko-
wałem. Jeśli chodzi o nawiązywanie współpracy to miesz-

kańcy chętnie angażują się w działania na rzecz lokalnej 
społeczności. Oprócz OSP Mierzęcice II działa u nas Koło 
Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów, a także 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” Mierzęci-
ce, w którym pełnię funkcję wiceprezesa. 

GOK: Czym zajmuje się Pan na co dzień?

KL: Pracuję zawodowo od 20 lat. Jestem pracownikiem 
PKM – Świerklaniec.

GOK: Czy oprócz pracy i funkcji społecznej ma Pan jesz-
cze czas na dodatkowe zainteresowania? Co Sołtys Roku 
2017 w powiecie będzińskim robi w czasie wolnym?

KL: Funkcja sołtysa pochłania wiele czasu, ale jeśli się to 
lubi, dobrze zaplanuje, to udaje się wszystko pogodzić. 
Czasem trzeba oczywiście odpocząć. Dobra wycieczka, 
mały urlop wynagradza wszystko.

GOK: Czy chciałby Pan za pośrednictwem Panoramy prze-
kazać coś mieszkańcom swojego sołectwa lub sąsiednich 
sołectw? 

KL: Chciałbym serdecznie podziękować Radzie Sołeckiej 
oraz wszystkim tym, którzy angażują się w sprawy lokal-
nej społeczności, tej naszej przysłowiowej małej ojczyzny, 
a także rodzinie i bliskim za wsparcie i wyrozumiałość.

GOK: Czego możemy Panu życzyć na nadchodzące święta 
i nowy rok 2018?

KL: Oprócz zdrowia na pewno spokoju, wyrozumiałości 
i wytrwałości, aby wszystkie plany w przyszłym roku udało 
nam się razem z mieszkańcami zrealizować.
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WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCACH

EMERYCI MAJĄ NOWY ZARZĄD

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI W NOWEJ WSI

WYCIECZKA W BESKIDY

27 listopada w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe, 
których celem była popularyzacja zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

W zajęciach oprócz licznie przybyłych uczniów wraz z ro-
dzicami i mieszkańców Przeczyc, wzięła udział także Prze-
wodnicząca Rady Gminy Mierzęcice Jolanta Kyrcz.

Uczestnicy zajęć artystycznych oprócz samodzielnego wy-
konywania świątecznych stroików i ozdób choinkowych, 
brali udział w licznych zabawach zorganizowanych przez 
nauczyciela Lidię Bańkę.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim obecnym na zajęciach oraz paniom: Sylwii Hatlapie, 
Zofii Sadowskiej, Magdalenie Bańskiej, Lidii Bańka oraz 
Alicji Wójcik za pomoc w organizacji warsztatów.

18 października w budynku OSP Nowa Wieś odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Nowej Wsi. W zebraniu uczestni-
czyło 58 członków, a także sołtys Nowej Wsi, Urszula Gą-
dek.

Podczas spotkania przewodniczący Koła, Krystian Skrzyp-
czyk, przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji 
w okresie minionej kadencji (lata 2012-2017) oraz doko-
nano wyboru nowego zarządu, w skład którego weszli:

Krystian Skrzypczyk - Przewodniczący
Ireneusz Pańta - Z-ca Przewodniczącego

Bożena Skibińska - Skarbnik
Marta Kiedrzyn - Sekretarz
Andrzej Widerak - Członek
Andrzej Łebski - Członek

Gertruda Nowak - Członek
Ryszard Majewski - Członek

Na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim 
osobom i organizacjom za dotychczasową dobrą współ-
pracę.

4 listopada członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skicgh i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 
Wsi udali się na wycieczkę do Wisły. 

Podczas wyjazdu zwiedzili m.in. skocznię nar-
ciarską, galerię trofeów Adama Małysza oraz 
Zamek Prezydenta RP. Kolejnym punktem wy-
cieczki była przejażdżka powozami konnymi 
wzdłuż rzeki Czarnej Wisełki.

Pełen atrakcji dzień zakończył obiad w Kolibie 
Góralskiej przy dźwiękach regionalnej muzyki, 
gdzie wszyscy świetnie się bawili.

Rok 2017 był kolejnym rokiem bezpłatnej gimnastyki re-
habilitacyjnej, prowadzonej przez rehabilitantkę Monikę 
z Ośrodka Zdrowia w Mierzęcicach. Zajęcia obejmowały 
ćwiczenia rozciągające mięśnie, a tym samym prostujące 
postawę i ruchowość. 

Gimnastyka odbywała się w każdy poniedziałek w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, 

a finansowana była z funduszy sołeckich. Uczestnikami za-
jęć byli mieszkańcy Nowej Wsi i okolicznych miejscowości 
w różnym wieku. 

Pierwsze zajęcia w 2018 roku odbędą się 15 stycznia.  

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców, niezależ-
nie od wieku!
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DZIEŃ GÓRNIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOPOROWICACH

Górnik ubrany był w piękny galowy mundur, a na jego 
czapce, która poprawnie nazywa się „czako”, lśnił biały 
pióropusz z kogucich piór. 

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, m.in. do cze-
go służyły poszczególne części prezentowanego ubioru,  
a uczniowie klas 0-3 przedstawili przygotowaną przez 
siebie część artystyczną. Następnie górnik opowiedział 
wszystkim, jak niebezpieczna jest praca w kopalni. Wszyst-
kich uczniów zaskoczyła także informacja o tym, że św. 
Barbara jest nie tylko patronką górników, ale również hut-
ników. 

Spotkanie przybliżyło uczniom trud górniczej pracy oraz 
ich poświęcenie. Dzięki takim wydarzeniom, dzieci nie 
tylko pogłębiają swoją wiedzę, ale uczą się wdzięczności  
i szacunku dla trudu oraz pracy innych. 

Podsumowaniem spotkania było wręczenie górnikowi 
pięknych kwiatów oraz wykonanie wspólnych pamiątko-
wych zdjęć.

6 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Toporowicach odbył się bal 
wszystkich świętych.

Uczniowie przebrani za: św. Kró-
lową Jadwigę, św. Agnieszkę, św. 
Piotra, św. Franciszka, św. Mikołaja, 
św. Faustynę, św. Kingę, św. Anto-
niego, św. Józefa, Matkę Bożą oraz 
Aniołów, bawili się przy muzyce 
m.in. Arki Noego.

Bal był okazją do wspólnej zabawy, 
ale także poznania postaci świę-
tych, gdyż każde dziecko poza przy-
gotowaniem stroju, prezentowało 
życiorys wybranego świętego. 

5 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Gór-
nika oraz spotkanie z byłym pracownikiem kopalni. 

BEZPIECZNIE, ZDROWO, SPORTOWO 

23 listopada uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach  
w ramach projektu innowacyjnego 
„Bezpiecznie, zdrowo, sportowo” 
mieli okazję zobaczyć mecz siat-
kówki w katowickim Spodku.

Spotkanie GKS Katowice - ZAKSA Kę-
dzierzyn Koźle odbyło się w ramach 
9. kolejki PlusLigi i okrzyknięte było 
Siatkarskim Meczem Roku. Pod-
czas  meczu kibicom towarzyszyły 
niezwykłe emocje. Uczniowie nie 
szczędzili  oklasków, a niesamowita 
atmosfera sportowego ducha towa-
rzyszyła im do ostatniego gwizdka. 
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SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

PRZEDSZKOLAKI Z NOWEJ WSI NA FESTIWALU WOKALNYM 

JASEŁKA W MIERZĘCICKIM PRZEDSZKOLU

Jury w składzie: Barbara Pawlak dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Wojkowicach, Urszula Czerkawska 
nauczyciel plastyki oraz Mariusz Wnu-
kowski instruktor zajęć plastycznych, 
oceniło wszystkie nadesłane prace, 
przyznając łącznie 15 nagród oraz 12 
wyróżnień w 4 kategoriach wieko-
wych.

Wśród laureatów konkursu znaleź-
li się uczniowie Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Nowej Wsi: Julia 
Suberlak miejsce I oraz Anna Cichoń 
miejsce II. Wśród przedszkolaków II 
miejsce zajęła Milena Cichoń.

28 i 29 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojko-
wicach odbywał się VI Festiwal Wokalny „MIKROFON, 
MOK i TY”, w którym udział wzięły dzieci i młodzież  
z województwa śląskiego.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach wiekowych,  
a Jury miało nie lada zadanie, by wybrać tych najlepszych. 
Wszyscy uczestnicy festiwalu stanęli na wysokości zadania 
i bardzo rzetelnie przygotowali się do swoich występów.

Nowowiejskie przedszkole reprezentowały: Maria Frą-
czek z grupy Starszaków, która zaśpiewała piosenkę pt: 
„Pamiątki z wakacji”, Zuzanna Lazar, która wykonała pio-
senkę pt. „Kapie z nieba” oraz Ewa Kocot z grupy Śred-
niaków, która za utwór „Mój przyjaciel pies”, otrzymała 
wyróżnienie i piękny puchar.

Przedszkolaki wcieliły się w postacie 
związane z narodzinami Pana Jezusa. 
Był więc Józef i Maryja, aniołowie, 
pastuszkowie, diabełek oraz postacie 
z bajek.  Całość dopełniła piękna sce-
neria, która wprowadziła wszystkich 
zgromadzonych gości w świąteczny 
nastrój.

Uroczystość swoją obecnością za-
szczycili: Przewodnicząca Rady Gminy 
Mierzęcice Jolanta Kyrcz, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mie-
rzęcicach Grażyna Czapla, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach Marcin Czapla, sołtys sołec-
twa Sadowie Marta Trefon, Dyrektor  
Przedszkola Miejskiego nr 21 „Nieza-
pominajka” w Bytomiu Joanna Stal-
mach wraz z Radą Pedagogiczną oraz 
rodzice, rodzeństwo,  dziadkowie oraz 
przyjaciele przedszkola. 

13 grudnia w Przedszkolu Publicznym „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach odbyło się przedstawienie jasełkowe, przy-
gotowane przez dzieci z grupy „Żabek”. Dla 4 i 5-latków był to debiut aktorski przy tak dużej publiczności.

26 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XXVI Powiatowe-
go Konkursu Plastycznego „Cztery Pory Roku”, połączone z wystawą wszystkich nadesłanych prac.
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OGŁOSZENIA PŁATNE



OGŁOSZENIE
ZATRUDNIMY W NOWO 

OTWARTYM Centrum Opieki 
Długoterminowej

„JOANNA”
w Mierzęcicach ul. Osiedle 76 

pielęgniarki na dodatkowe 
dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy

OGŁOSZENIA PŁATNE
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OGŁOSZENIA PŁATNE

www.facebook.com/gokmierzecice
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