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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Gmina Mierzęcice przystąpiła do opracowania Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie do-
kumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe 
lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. 
Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypeł-
nienia ankiety inwentaryzującej emisję.

W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu Gmina 
będzie mogła uzyskać dofi nansowanie na działania zmie-
rzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energe-
tycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne, 
czy dofi nansowanie montażu kotłów w budynkach miesz-
kalnych). 

Dzięki ankietom oszacowane zostanie zapotrzebowanie 
na poszczególne inwestycje w Gminie.
Opracowanie dokumentów zostało zlecone fi rmie ATsys 
Sp. z o.o SK z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do 
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.:
•   redukcji emisji gazów cieplarnianych,

•   zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych, 
•   redukcji zużycia energii fi nalnej, co ma zostać zrealizo-
wane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
•   poprawy jakości powietrza.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwen-
taryzującej emisję. Można ją pobrać ze strony interneto-
wej Urzędu Gminy w postaci pliku i wypełnić w edytorze 
tekstu lub wydrukować i wypełnić papierowo.

Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania re-
alnych działań na terenie Gminy. Zebrane dane analizo-
wane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby 
z zachowaniem zasad poufności.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny 
udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
i ma wpływ na jego kształt. 

Wersję papierową należy dostarczyć do Urzędu Gminy 
Mierzęcice (pokój nr 4) lub przesłać w wersji elektronicznej 
na adres e-mail: pgn@atsys.pl.

Informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2017 r. 
klienci Urzędu Gminy Mierzęcice mogą dokonywać płat-
ności bezgotówkowo. 

Dokonywanie płatności bezgotówkowych jest możliwe 
dzięki bezpłatnemu przystąpieniu Gminy Mierzęcice do 
programu upowszechniania płatności bezgotówkowych 
w administracji publicznej, realizowanego przez Minister-
stwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczenio-
wą.

W ten sposób można uiszczać zobowiązania dotyczące:
1. Opłat i podatków lokalnych
2. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Opłat za przyłącza kanalizacyjne
Płatności bezgotówkowych można dokonywać poprzez:
1. Wykorzystanie terminali POS
2. Użycie płatności mobilnych WebPOS Paybynet

Pierwsze rozwiązanie zapewnia klientom dostęp do środ-
ków zgromadzonych na rachunku bankowym za pośred-
nictwem kart płatniczych (VISA i Mastercard) oraz za po-
średnictwem płatności mobilnych BLIK. Terminale POS do-
stosowane są do uiszczenia płatności kartami płatniczymi 
wykorzystującymi  zarówno technologię tradycyjną (tzw. 

stykową) oraz zbliżeniową. Obsługiwane są także trans-
akcje w obcej walucie przy kursie walutowym z danego 
dnia.

Terminal płatniczy będący w posiadaniu urzędu został za-
instalowany w pokoju numer 7. Klienci dokonujący wpłat 
przy 
użyciu kart płatniczych nie ponoszą z tego tytułu żadnych 
dodatkowych opłat. 

Drugie rozwiązanie, czyli płatności mobilne, dostępne są 
na urządzeniach przenośnych np. telefonie komórkowym 
lub tablecie. Akceptacja zapłaty następuje poprzez poda-
nie kodu wygenerowanego na telefonie płatnika. WebPOS 
Paybynet jest szczególnym typem płatności zdalnych, przy 
których można zastosować rozwiązania wykorzystujące 
aplikacje mobilne (np. BLIK, PeoPay) oraz elektroniczną 
prezentację i płacenie rachunków.

Płatności mobilne mogą realizować klienci dwóch banków 
- PKO Banku Polskiego S.A. (dostawcy aplikacji IKO z wyko-
rzystaniem kodów BLIK) oraz Banku Pekao S.A. (dostaw-
cy aplikacji PeoPay). KIR prowadzi rozmowy z kolejnymi 
bankami, aby jak najszerzej udostępnić tą usługę klientom 
w urzędach.

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE W URZĘDZIE GMINY MIERZĘCICE

ODNOWIONY WJAZD DO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PRZECZYCACH

Przy Szkole Podstawowej w Przeczycach został odnowio-
ny wjazd na teren placówki. 

Dotychczasową żwirową nawierzchnię zastąpiła kost-
ka brukowa. Modernizacja była możliwa dzięki środkom 
z funduszu sołeckiego. 

Nowy wjazd na teren SP w Przeczycach
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112

(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)

POLICJA 997
KPP BĘDZIN 32 368 02 00

KOMISARIAT POLICJI 
W SIEWIERZU 
32 674 13 07

STRAŻ POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BĘDZIN 32 267 36 10

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
BĘDZIN 32 267 66 29

POGOTOWIE GAZOWE 992
ZAWIERCIE 32 672 12 73

URZĄD GMINY 32 288 79 00
fax 32 288 70 55

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
32 287 75 19

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ

32 288 70 53
NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 

32 288 70 45
APTEKA Gallena 32 288 70 40

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

VET” 32 284 02 23
GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
32 288 70 82

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
32 288 70 56

BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 
32 288 70 39

POCZTA 32 288 70 15

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU URZĘDU GMINY 
ZAKOŃCZONA

15 września zostały za-
kończone wszystkie prace 
związane z termomoder-
nizacją budynku Urzędu

Gminy w Mierzęcicach. 
Zakres prac obejmował:
- ulepszenie systemu in-
stalacji grzewczej poprzez 

wymianę instalacji, pio-
nów, poziomów, przewo-
dów rozprowadzających, 
montaż nowych zaworów 
termostatycznych, montaż 
inteligentnego systemu za-
rządzania energią z auto-
matyką pogodową;
- termomodernizację - ocie-
plenie stropodachu i ocie-
plenie ścian zewnętrznych 
styropianem w zakresie 
zmniejszenia zapotrzebo-
wania na ciepło; 
-wymianę drzwi zewnętrz-
nych.

W wyniku wykonanej ter-
momodernizacji zmienił 
się nie tylko wygląd Urzędu 
Gminy, ale przede wszyst-
kim nastąpiła poprawa 
efektywności energetycz-
nej, co docelowo przełoży 
się na zmniejszenie rocz-
nego zużycia energii pier-
wotnej w budynku. Koszt 
w/w inwestycji wyniósł 
233 245,62 zł.

Urząd Gminy podczas remontem

Urząd Gminy po remoncie

PRACE BUDOWLANE W ŻŁOBKU ZAKOŃCZONE
W nowo powstającym 
żłobku w Nowej Wsi zo-
stały zakończone roboty 
budowlane. Wykonano 
między innymi wymia-
nę podłóg, odnowienie 
i gipsowanie ścian, utwo-
rzono nową toaletę dla 
dzieci, zmieniono podłogi 
w nowo powstałym kory-
tarzu i szatni wydzielony-
mi zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej.  

Założono także nowe role-
ty i osłony na grzejniki.

Dzieci przebywające w żło-
bku będą miały do dyspo-
zycji dwie sale. Pierwsza 
to sala do dziennego prze-
bywania dzieci, a druga to 
sala sypialna.

W październiku i listopadzie 
zostanie zakupione wypo-
sażenie do żłobka, nato-
miast aktualnie Gmina jest 
w trakcie procedury formal-
nej niezbędnej do funkcjo-
nowania żłobka, który ma 
rozpocząć swoją działalność 
1 stycznia 2018r.

Ciekawostką jest fakt odkry-
cia pamiątek historycznych 

w trakcie przeprowadzania 
prac na terenie szkoły. 

Podczas zrywania podłogi 
w salach na parterze bu-
dynku, na jednej ze starych 
desek znaleziono napis „Tę 
podłogę bił Ojciec i Syn 
Musiały dn. 13 I 1948 roku,

Musiał Bonifacy i Roman, 
Nowa Wieś” oraz znalezio-
no butelkę z kartką o treści 
„dn. 1 XI 1998, Nowa Wieś. 
Podłogę kładli Musiałowie 
Bronek i Bonifacy. Pamiątkę 
zostawiają po sobie w tej 
butelce. Musiał Bonifacy.”

Efekt prac budowlanych 
w nowopowstałym żłobku
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NOWY SAMOCHÓD DLA OSP BOGUCHWAŁOWICE
17 sierpnia Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski wraz z druhami 
strażakami odebrał samochód stra-
żacki dla OSP Boguchwałowice, któ-
ra od 2008 r. należy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
(KSRG).

Zakupiony samochód jest fabrycznie 
nowy, posiada świadectwo dopusz-
czenia CNBOP wydane w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie wyka-

zu wyrobów służących do zapewnie-
nia bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia lub mienia, 
a także wydania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśni-
czego przyczyni się do poprawy stanu 
gotowości operacyjnej OSP w Bogu-
chwałowicach oraz skuteczności wy-
konywanych działań. Ofi cjalne prze-
kazanie samochodu jednostce OSP 
Boguchwałowice nastąpiło w dniu 
10 września podczas Dożynek Para-

fi alnych w Boguchwałowicach.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 159 
600,00 zł. Dodatkowo zakupiono wypo-
sażenie: agregat gaśniczy, falę świetl-
ną oraz skrzynię aluminiową. Łączny 
koszt dodatkowego wyposażenia 
to 21 509,07 zł. Gmina Mierzęcice 
uzyskała na ten cel dofi nansowanie 
w łącznej wysokości 50 000,00 zł, 
w tym: z WFOŚiGW w Katowicach 
– 25 000,00 zł oraz z budżetu Woje-
wództwa Śląskiego – 25 000,00 zł.

Nowy samochód gaśniczy dla OSP Boguchwałowice 

GZM MA JUŻ PIERWSZY ZARZĄD
12 września Wójt Gminy Mierzęci-
ce Grzegorz Podlejski podczas Sesji 
Zgromadzenia Śląsko - Zagłębiow-
skiego Związku Metropolitalnego 
uczestniczył w głosowaniu, w którym 
wybrano pierwszy Zarząd. Przewod-
niczącym Zarządu został Kazimierz 
Karolczak, a jego skład uzupełnili 
Danuta Kamińska, Krzysztof Zamasz, 
Grzegorz Kwitek oraz Karolina Wa-
dowska. 

Podczas sesji rozpatrzono również 
projekty uchwał w sprawie uchwale-
nia budżetu Metropolii na rok 2017 
oraz wieloletniej prognozy fi nanso-

wej na lata 2017-2020, a także projekt 
uchwały o przyjęciu projektu statutu 
związku.

Obok Gminy Mierzęcice związek two-
rzyć będzie 40 gmin województwa 
śląskiego składających się na obszar 
2,55 tys. km kw i zamieszkałych przez 
2,38 mln mieszkańców.

Kazimierz Karolczak w latach 2013-
2014 pełnił funkcję wicemarszałka 
województwa śląskiego, a do 2017 
roku był członkiem wojewódzkiego 
zarządu. 

Informacje na temat Górnośląskiego 

Związku Metropolitalnego można śle-
dzić na bieżąco na www.gzm.org.pl

Przewodniczący Zarządu Metropolii
Kazimierz Karolczak
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Białe koszule, garnitury, sukienki, 
kwiaty i apele - tak wyglądał począ-
tek roku szkolnego we wszystkich 
szkołach i przedszkolach w Gminie 
Mierzęcice.

Dla uczniów początek roku szkolnego 
to koniec wakacyjnego odpoczynku. 
Z okazji nowego roku szkolnego życze-
nia sukcesów w pracy i nauce, ambicji 
i wytrwałości w dążeniu do zamierzo-
nych celów oraz wiary w siebie złożył 
uczniom i nauczycielom Wójt Gminy

Mierzęcice Grzegorz Podlejski, który
gościł na inauguracji roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach. Podczas uroczystości Wójt 
Gminy wręczył także akt powierzenia 
stanowiska dyrektora pani Paulinie 
Niegowskiej.

Paulina Niegowska ma 35 lat. Jest 
matką Kacpra i Zuzanny. Choć urodzi-
ła się w Będzinie, od 13 lat mieszka 
w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła 
wyższe studia magisterskie na wy-

dziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Śląskiego o kierunku 
fi zyka w zakresie nauczycielska fi zyka 
z informatyką oraz podyplomowe 
studia z Organizacji i Zarzadzania 
Oświatą w Wyższej Szkole Humanitas. 
W przeszłości pracowała jako nauczy-
ciel fi zyki w Zespole Szkół Integra-
cyjnych w Chorzowie, ostatnio jako 
nauczyciel fi zyki i informatyki w Gim-
nazjum nr 5 w Chorzowie oraz w Gim-
nazjum nr 3 w Będzinie.

W pozostałych placówkach oświa-
towych list Wójta skierowany do 
uczniów, nauczycieli i rodziców od-
czytali oraz złożyli życzenia Zastępca 
Wójta Andrzej Cembrzyński, Sekretarz 
Gminy Bogumiła Szymończyk, a także 
Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek.

Przed uczniami dziesięć miesięcy na-
uki. Najważniejsze zmiany w nowym 
roku szkolnym, przygotowane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, to 
brak obowiązku szkolnego dla 6-lat-
ków, ośmioletnia szkoła podstawowa 
oraz stopniowe likwidowanie gimna-
zjów, które w roku 2019 zostaną cał-
kowicie wygaszone.

Młodym mieszkańcom Gminy ży-
czymy chęci i zapału do pracy przez 
cały rok szkolny, wielu sukcesów, 
oraz radości w rozpoczynającym się 
nowym roku szkolnym.

„ZAPACH KAWY” W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zo-
stała otwarta wystawa pod hasłem 
„Zapach kawy”, na której zaprezen-
towano kolekcję młynków do kawy 
Zbigniewa Niedbały  i obrazy malo-
wane kawą i herbatą przez Natalię 
Jankowską-Urant. 

W uroczystym otwarciu wystawy 
wzięli udział:  Wójt Gminy Mierzęcice  
Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta 
Andrzej Cembrzyński oraz mieszkańcy 
Gminy. Na spotkanie licznie przybyli 
znajomi, przyjaciele i rodzina naszych 
gości honorowych.  
Obie niezwykle ciekawe ekspozycje 
łączy oczywiście jedna z najpopular-
niejszych używek na świecie – znana 

pod wieloma nazwami - w Polsce, 
jako kawa. Kawa ma nawet swo-
je święto. 29 września obchodzony 
jest w wielu krajach Międzynaro-
dowy Dzień Kawy. Idąc tym tropem 
w Bibliotece przygotowano wysta-
wę poświęconą kawie. Pomogły 
w tym dwie osoby. Natalia Jan-
kowska-Urant, mieszkanka Jaworz-
na jest z zawodu mikrobiologiem, 
a z pasji i zamiłowania – malar-
ką. Zaparzoną kawę wykorzystuje 
w nietypowy sposób – mianowicie 
maluje nią obrazy. Zbigniew Nie-
dbała, na co dzień weterynarz jest 
mieszkańcem Wojkowic. Od 30 lat 
kolekcjonuje ręczne młynki do kawy 
i pieprzu, a jego kolekcja liczy ponad 
1,5 tys. eksponatów, które pochodzą 

z różnych stron świat. Na  wystawie 
w Bibliotece znajduje się około 530 
eksponatów, co stanowi około 1/3 ko-
lekcji.

Wystawa będzie prezentowana 
w GBP do 20 października 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy!

Wójt Gminy Mierzęcice oraz Dyrektor SP1 Paulina Niegowska 
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„PLON, NIESIEMY PLON...” - DOŻYNKI 2017
27 sierpnia mieszkańcy Gminy Mie-
rzęcice obchodzili Święto Plonów, 
czyli uroczyste zakończenie żniw 
i najważniejszych prac polowych.

Tegoroczne Dożynki w Gminie Mierzę-
cice zainaugurowała uroczysta Msza 
Święta Dziękczynno - Błagalna, która 
odbyła się w kościele parafi alnym pw. 
św. Mikołaja w Targoszycach. Nabo-
żeństwo celebrowane przez probosz-
cza parafi i ks. Kanonika Janusza Rako-
czego miało bardzo uroczysty charak-
ter. Najważniejszym momentem było 
poświęcenie wieńców dożynkowych 
oraz chleba wypieczonego z tegorocz-
nego ziarna.

Po Mszy Świętej barwny korowód 
dożynkowy przy akompaniamencie 
Gminnej Orkiestry Dętej im. Włady-
sława Juszczyka przemaszerował na 
targoszyckie błonia, gdzie odbyła się 
druga część uroczystości. Tu tradycyj-
nie wszystkich przybyłych gości oraz 
mieszkańców powitał Wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski.

Wśród gości, którzy zaszczycili uro-
czystość swoją obecnością byli m.in.: 
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczo-
rek, Członek Zarządu Województwa 
Śląskiego Kazimierz Karolczak, Poseł 
na Sejm RP Barbara Dziuk, Asystent 
Społeczny Posła na Sejm RP Barba-
ry Chrobak Marcin Góralczyk, Wójt 
Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz 
Dariusz Waluszczyk, Radny Rady Po-
wiatu Będzińskiego Stanisław Paks 
oraz Zastępca Komendanta Komisa-
riatu Policji w Siewierzu Bartłomiej 
Kubala.

Następnie rozpoczął się tradycyjny 
obrzęd dożynkowy w wykonaniu Ze-
społu Śpiewaczego „Mierzęcanki”, 
podczas którego Starości Dożynek 
pani Anna i Sławomir Pióro przekazali 
Wójtowi bochen chleba wypieczony 
z tegorocznego ziarna. Podczas obrzę-
du gospodynie z mierzęcickiego Koła 
Gospodyń Wiejskich wręczyły rów-
nież Wójtowi Gminy piękny dożynko-
wy wieniec, symbolizujący wszystkie 
plony, które rodzi ziemia i z których 
człowiek może korzystać.

Po uroczystym przekazaniu i podzie-
leniu dożynkowego chleba, uhonoro-
wano rolników z terenu Gminy którzy 
zarówno wynikami produkcyjnymi 
osiąganymi w gospodarstwie, jak 

i postawą społeczną wyróżniają się 
w swoim środowisku. Na wniosek 
Wójta odznakę honorową „Zasłużony 
dla Rolnictwa” nadawaną przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzyma-
li Państwo Anna i Sławomir Piórowie.

Ponadto na wniosek Wójta Złotą Od-
znakę „Za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego” otrzymały Spółka dla zago-
spodarowania wspólnoty leśno-grun-
towej „Nadzieja” w Mierzęcicach oraz 
Spółka dla zagospodarowania wspól-
noty gruntowej we wsi Nowa Wieś. W 
imieniu nagrodzonych Spółek odznaki 
odebrali ich obecni prezesi, Andrzej 
Gwóźdź oraz Andrzej Wacławczyk.

W kolejnej części uroczystości pu-
bliczność wysłuchała Zespołu Śpiewa-
czego „Toporowianki” oraz Orkiestry 
Dętej im. Władysława Juszczyka pod 
kierownictwem Krzysztofa Juszczy-
ka. Następnie na scenie pojawili się 
najmłodsi wykonawcy z Przedszkola 
w Nowej Wsi, którzy zainaugurowali 
występy uczniów z Gminy Mierzęcice. 
W repertuarze wokalnym, tanecznym 
oraz akrobatycznym zaprezentowały 
się dzieci i młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Lotników Polskich 
w Mierzęcicach, Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach, Szkoły Podsta-
wowej w Przeczycach, Szkoły Pod-
stawowej w Toporowicach oraz Gim-
nazjum im. Janusza Kusocińskiego 
w Nowej Wsi. Licznie zgromadzona 
publiczność oklaskiwała wykonaw-
ców, którzy przygotowali swoje pro-
gramy artystyczne specjalnie na tę 
okazję.

Po występach najmłodszych wystąpiła

Kapela Regionalna „Mierzęcice” pod 
kierownictwem Józefa Kotuły.

Panowie w pięcioosobowym składzie 
porwali mieszkańców do wspólnej za-
bawy wykonując tradycyjne folkowe 
utwory muzyczne. Po występie Kapeli 
na dożynkowej scenie zaprezentowali 
się Oskar Piekarczyk i Dominika Lity, 
uczniowie zajęć muzycznych prowa-
dzonych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mierzęcicach prezentując na keybo-
ardzie oraz trąbce popularne utwory 
muzyki rozrywkowej oraz disco polo.

W oczekiwaniu na występ zespołu „Ciu-
paga” swój talent muzyczny zaprezen-
towała Kamila Dróżdż, młoda miesz-
kanka Przeczyc, będąca solistką gru-
py wokalnej „ToMiNo” prowadzonej 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mie-
rzęcicach przez Bernarda Sołtysika. 
Kamila oprócz znanych i cenionych 
utworów coverowych zaśpiewała pio-
senki zapowiadające jej pierwszy maxi 
singiel. Półgodzinny występ utalento-
wanej uczennicy wprowadził wszyst-
kich w koncertowy nastrój przed 
głównym wydarzeniem wieczoru.

Tuż po zmroku na scenie wystąpiła 
Kapela Góralska „Ciupaga” z Łącka. 
Dziesięcioosobowa grupa muzyków 
dała popis tradycyjnego góralskiego 
charakteru połączonego z elementa-
mi muzyki pop. W utworach Kapeli 
słychać było wpływy różnych kultur 
i stylów muzycznych, co zaowocowało 
ciekawym połączeniem wizualno-mu-
zycznym. Zespół na tyle spodobał się 
mierzęcickiej widowni, że dwukrotnie 
wychodził na bis, a po koncercie przez 
długi czas rozdawał płyty i fotografo-
wał się wspólnie z nowymi fanami.

Kapela Regionalna „Mierzęcice” pod 
kierownictwem Józefa Kotuły.Zespół Śpiewaczy „Toporowianki”
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c.d. ze str. 6
Organizatorzy Dożynek składają ser-
deczne podziękowania wszystkim 
sponsorom, którzy wsparli to ważne 
wydarzenie:

Firma Handlowo Usługowa „DATER” 
Teresa i Henryk Serwecińscy, Gospo-
darstwo Ogrodnicze Monika i Piotr 
Sroka z Nowej Wsi, Firma Handlowa 
„Karolina” Justyna i Jarosław Dydak, 
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski  Jacek 
Bara, P.P.P.O. „Unitrans” Jacek Karcz 
i Jędrusik Krzysztof, Remondis Tar-
nowskie Góry, Zakład Produkcyjno-
Handlowo-Usługowy Kaszarnia S.C. 
Teresa i Henryk Kensy, SAREX S.C 
Anna i Leszek Sar, Krakowski Bank 
Spółdzielczy oddział w Mierzęcicach, 
Działalność Farmaceutyczno-Medycz-
na Dzienny Dom Opieki Medycznej 
„Przyjazny DDom” Sar Janusz, Sala 
Bankietowa  „ALFA” Mariusz Surma, 
Alior Bank oddział w Będzinie, Cen-
trum Opieki Długoterminowej „Joan-
na” w Mierzęcicach, Hotel De-Silva 
Katowice Airport, Operator Bankowy 
FINES w Mierzęcicach, Tartak Usłu-
gowo-Handlowy Aleksy Zimny, Usługi 
Transportowe dla Rolnictwa Ciągni-
kiem Czesław Filipczyk, Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
we POL-TRANS CATERING Alfreda 
Perczak. 

Słowa wdzięczności i podziękowa-
nia za życzliwość i okazaną pomoc 
w przygotowaniu tegorocznego świę-
ta organizatorzy kierują do:  Gminne-
go Zakładu Gospodarki Wodnej i Ko-
munalnej w Mierzęcicach, wolontariu-
szy Maratonu Wyżyny Śląskiej, Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
z Nowej Wsi, Rady Sołeckiej Nowej 
Wsi na czele z panią Sołtys Urszulą 
Gądek, państwa Pawula z Niwisk, dru-
hów strażaków oraz przedstawicielek 
Kół Gospodyń Wiejskich.

Sponsorem głównym wydarzenia był 
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strate-
giczną dla polskiej gospodarki, odpo-
wiedzialną za przesył gazu ziemnego 
oraz zarządzanie najważniejszymi ga-
zociągami w Polsce.

Aktualnie spółka rozpoczyna realiza-
cję strategicznego gazociągu wysokie-
go ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń o 
długości 55,2 km i średnicy 1000 mm, 
na terenie woj. śląskiego. Trasa gazo-
ciągu przebiegać będzie przez gminy: 
Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko 
Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Sie-
wierz oraz Dąbrowę Górniczą.

Efektem projektowanej inwestycji 
będzie zwiększenie bezpieczeństwa 
i niezawodności przesyłu gazu ziem-
nego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. 

Ważną korzyścią dla gmin będą 
dodatkowe wpływy fi nansowe 
w postaci odprowadzanego corocz-
nie przez inwestora podatku od nie-
ruchomości w wysokości 2% wartości 
odcinka gazociągu zlokalizowanego 
na terenie danej gminy. Będzie to 
kwota regularnie wpływająca do 
budżetu gminy, którą można prze-
znaczyć na potrzeby mieszkańców 
i społeczności lokalnych.

Ponadto gazociąg relacji Tworóg 
- Tworzeń będzie stanowić ważny 
element Korytarza Gazowego Pół-
noc-Południe. Komisja Europejska 
w październiku 2013 roku przyznała 
inwestycji status „Projektu o znacze-
niu wspólnotowym”.
Natomiast budowa ww. gazocią-
gu jest planowana do współfi nan-
sowania przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Dzielenie się chlebem z mieszkańcami Kamila Dróżdż z Zespołu ToMiNo

Oskar Piekarczyk z instruktorem Krzysztofem JuszczykiemKapela Regionalna Mierzęcice
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2 września jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Nowej Wsi jako 
pierwsza w Gminie Mierzęcice ob-
chodziła stulecie swojej działalno-
ści. Jubileusz składał się z kilku uro-
czystych części, podczas których nie 
zabrakło zasłużonych i cenionych 
gości.

Przed godziną czternastą pochód 
złożony z dwudziestu lokalnych jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
władz samorządowych Gminy Mie-
rzęcice z Wójtem na czele oraz za-
proszonych gości przemaszerował do 
kościoła  pw. św. Antoniego z Padwy 
w Nowej Wsi. Tam odbyła się uroczysta 
Msza Święta koncelebrowana przez 
trzech kapłanów: proboszcza parafi i, 
ks. Adama Mordalskiego, proboszcza 
parafi i św. Mikołaja w Targoszycach 
i duszpasterza strażaków ochotników 
Powiatu Będzińskiego ks. Kanonika 
Janusza Rakoczego oraz pierwszego 
i wieloletniego proboszcza miejsco-
wej parafi i, ks. Jana Lubienieckiego, 
który obecnie jest proboszczem para-
fi i św. Macieja w Siewierzu.

Homilia mówiąca o istocie pracy dru-
hów strażaków wygłoszona przez 
ks. Kanonika Janusza Rakoczego 
wprowadziła wszystkich zebranych 
w podniosły nastrój.

Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów 
udali się w pobliże nowo wyremon-
towanego budynku OSP Nowa Wieś, 
gdzie Prezes Zdzisław Janas przywitał 
gości przedstawiając krótką historię 
działalności jednostki pod jego kie-
rownictwem, a także podziękował 
wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do prac na jej rzecz.

W jubileuszowych obchodach udział 
wzięły władze samorządowe Gmi-
ny Mierzęcice: Wójt Gminy Grzegorz 
Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej 
Cembrzyński, Sekretarz Bogumiła Szy-
mończyk, Skarbnik Agnieszka Frączek, 
a także Przewodnicząca Rady Gminy 
Mierzęcice Jolanta Kyrcz, Wiceprezes 
ZOW ZOSP RP w Katowicach dh Zdzi-
sław Banaś, Komendant Powiatowy 
PSP w Będzinie bryg. Dariusz Zawadz-
ki oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Mierzę-
cicach Stanisław Paks.

Po uroczystych przemówieniach ko-
lejnych gości nastąpiło wręczenie 
specjalnych odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Główne-
go Związku OSP RP nr 280/40/17 z dn. 
9 marca 2017 r. jednostka OSP Nowa 
Wieś odznaczona została Złotym Zna-
kiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dekoracji sztandaru dokonali Wice-
prezes ZOW ZOSP RP w Katowicach 
dh Zdzisław Banaś  oraz Komendant 
Powiatowy PSP w Będzinie bryg. Da-
riusz Zawadzki. Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej otrzymał także 
dh Józef Dyszy, od kilkudziesięciu lat 
działający w OSP Nowa Wieś.

Uchwałą Prezydium Zarządu Główne-
go Związku OSP RP dh Władysław Ku-
binek odznaczony został Medalem Ho-
norowym im. Władysława Chomicza.

Uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi z dn. 22 sierp-
nia 2017 r. statuetkami I-go, II-go i III-
go Stopnia zostali wyróżnieni byli oraz 
obecni  druhowie OSP Nowa Wieś, 
mieszkańcy, którzy przyczynili się do 
funkcjonowania jednostki, a także 
współpracujące z jednostką organi-
zacje: Spółka dla Zagospodarowania 
Wspólnoty Gruntowej Wsi Nowa 
Wieś, Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Nowa Wieś oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich Nowa Wieś.

W dalszej części uroczystości na placu 
przed budynkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej wystąpiły Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z OSP Dzwono-Sierbowic 
oraz Orkiestra Komendy Wojewódz-
kiej Policji z Katowic i pomimo braku 
słonecznej aury jubilaci mogli wspól-
nie świętować pierwsze tego typu wy-
darzenie w Gminie Mierzęcice.

100-LECIE OSP NOWA WIEŚ

Przedstawiciele OSP Nowa Wieś ze sztandarem

Uroczysta Msza Św. w kościele w Nowej Wsi 
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Przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Mierzęcice

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z OSP Dzwono-Sierbowic

Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi

Wójt Grzegorz Podlejski

Uroczysta Msza Święta 
w kościele Nowej Wsi 

Podniesienie fl agi państwowej
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DOŻYNKI PARAFIALNE W BOGUCHWAŁOWICACH

W uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował Notariusz 
Kurii Diecezjalnej Ks. Marcin Kruszak w asyście probosz-
cza miejscowej parafi i Ks. Marka Cudy udział wzięli gospo-
darze dożynek - pani Sylwia Skorek i pan Maciej Małota, 
delegaci jednostek OSP z terenu gminy i Siewierza Osiedla 
z pocztami sztandarowymi, Sołtys sołectwa Boguchwało-
wice Danuta Szymończyk, panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich, mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście, wśród 
których obecni byli m.in.: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński, Zastępca 
Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice Tadeusz Szcze-
pańczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz a zarazem 
Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Katowicach dh Zdzisław Ba-
naś, przedstawiciel PSP w Będzinie kpt. inż. Krysti an Bie-
siadecki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh 
Stanisław Paks, Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki 
Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach Witold Klepacz oraz  
Prezes Zarządu  Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Leśno-Gruntowej wsi Boguchwałowice Stanisław Nowak.

Podczas nabożeństwa poświęcony został misternie wy-
konany dożynkowy wieniec oraz symbolizujący obfi tość 
i dostatek bochen chleba. Uroczystą Eucharysti ę uświetnił 
chór parafi alny „Barka” z Siewierza.

Po Mszy Świętej, mieszkańcy, przybyli goście oraz poczty 
sztandarowe OSP pod dowództwem Gminnego Komen-
danta ZOSP RP dh Mieczysława Filipka, udali się na plac 
przykościelny, gdzie odbyła się uroczystość przekazania 
i poświęcenia nowego samochodu dla miejscowej jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd ratowniczo - 
gaśniczy Renault Master został sfi nansowany z budżetu 
Gminy w kwocie 109 600 zł, z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w kwocie 25 000 zł oraz z budżetu województwa śląskie-
go w kwocie 25 000 zł. Ponadto do samochodu zakupiono 
agregat gaśniczy, falę świetlną oraz skrzynię aluminiową, 
które sfi nansowano ze środków własnych Gminy.

Wójt specjalnym aktem ofi cjalnie dokonał przekazania 
pojazdu jednostce, a kluczyki i dowód rejestracyjny do 
samochodu odebrali prezes OSP Boguchwałowice dh Le-
szek Skrzypiec i kierowca dh Kamil Skręt. Pojazd poświęcili 
Notariusz Kurii Diecezjalnej Ks. Marcin Kruszak oraz pro-
boszcz parafi i Ks. Marek Cuda.

Matką chrzestną samochodu, któremu nadano imię Sokół 
od nazwiska pierwszego założyciela jednostki została Ewa 
Bara, a opiekunem matki chrzestnej Jacek Bara.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni go-
ście, którzy w swych wystąpieniach życzyli jednostce suk-
cesów  w niełatwej, społecznej służbie oraz zrealizowania 
ambitnych planów na przyszłość.

Po części ofi cjalnej na przybyłych gości czekał poczęstu-
nek, a także wspólna zabawa z Zespołem Sweet Voices.

Gospodarze uroczystości, Sołtys i Rada Sołecka, Rada 
Parafi alna, KGW oraz OSP Boguchwałowice składają ser-
deczne podziękowania sponsorom oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji uroczystości.

10 września w sołectwie Boguchwałowice odbyły się Dożynki Parafi alne oraz przekazanie i poświęcenie nowego 
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poświęcenie samochodu gaśniczego

Składanie podpisu przez Wójta 
w kronice OSP Boguchwałowice

Delegacje jednostek OSP z Gminy Mierzęcice
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MINIONA PRZESZŁOŚĆ GARNIZONU LOTNICZEGO MIERZĘCICE 
Z LOTU PTAKA

Obchodzone 28 sierpnia Święto Lotnictwa skłania do 
krótkiej refl eksji nad dziejami pobliskiego lotniska i dzia-
łalnością 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1951-1987), 
stacjonującego w garnizonie Mierzęcice w latach 1952-
1999. Tym bardziej, że po jego likwidacji obszar ten stał 
się Osiedlem, które zamieniło się w zaplecze hotelowo-
gastronomiczne katowickiego portu lotniczego w Pyrzo-
wicach. 

1 sierpnia 1951 r. na obszarze byłego poniemieckiego lot-
niska Udetf eld, a  po wyzwoleniu nazywanego Zendek, zlo-
kalizowano 39 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, początkowo 
wyposażony w radzieckie odrzutowce typu Jak-23. Został 
on sformowany w oparciu o eskadry przybyłe z Krakowa-
Czyżyn, wydzielone z 2 PLM. Decyzje te wpłynęły istotnie 
na rzeczywistość społeczno-gospodarczą gminy Mierzęci-
ce, przez kolejnych czterdzieści lat. 

Około 1955 r. pułk otrzymał na wyposażenie pierwsze my-
śliwce polskiej produkcji Lim-2. Natomiast po odbytym 
w 1962 r. szkoleniu w Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich grupy pilotów 39 PLM, wśród których znajdo-
wali się m.in. por. Kazimierz Ciapała, Wojciech Matonóg 
i Edmund Witkowski, pojawiły się na jego stanie samoloty 
naddźwiękowe MiG-19 P/PM. 

Decyzja o sformowaniu w 1951 r. jednostki lotnictwa woj-
skowego w Mierzęcicach wywołała konieczność lokaliza-
cji  garnizonu, czyli koszar dla żołnierzy służby zasadniczej 
i osiedla mieszkaniowego służącego zawodowej kadrze 
oraz rodzinom wojskowym. Na przeznaczonym do tego 
obszarze stały już opuszczone przez poprzednich miesz-
kańców i wcześniej wyremontowane tzw. państwowe 
domki na lotnisku, czyli domki fi ńskie i baraki poniemiec-
kie. Zalesione dotąd tereny wiejskie – położone na połu-
dnie i północ za torami kolejowymi, między przysiółkami 
leśnymi Siedliska i Niedźwiedź wsi Pyrzowice – ogrodzono. 
W połowie lat 50. postawiono pierwsze trzy 3-kondygna-
cyjne bloki mieszkaniowe w zgeometryzowanym układzie 
„grzebieniowym”.

Pod koniec lat 50. oddano do użytku kolejne 2-piętrowe 
bloki.  Zadbano również o infrastrukturę budując obiekt 
przeznaczony na Garnizonowy Klub Ofi cerski, halę sporto-
wą wraz ze stadionem i odkrytym basenem kąpielowym, 
kasyno, przedszkole zintegrowane ze szkolnymi klasami 
nauczania początkowego. W jednym z budynków otwar-
to urząd pocztowo-telekomunikacyjny, w innych blokach 
natomiast sieć sklepów o różnych branżach oraz internat 
garnizonowy. Na stacji kolejowej Mierzęcice Zawierciań-
skie, tuż za garnizonem uruchomiono ruch pasażerski ob-
sługujący linię Tarnowskie Góry – Zawiercie. W koszarach 
żołnierskich poza barakami pojawiły się izba chorych, sto-
łówka, remiza strażacka oraz kantyna.

39 PLM kolejno dowodzili następujący ofi cerowie: mjr 
Aleksandr Babunow-1951-1952; ppłk. Zbigniew Ula-
nowski-1952-1953; płk. Bolesław Kuczyński-1953-1954; 
ppłk. Piotr Rojek-1954-1955; ppłk. Stanisław Wdow-
czyk-1955-1957; płk. Mirosław Kapciuch-1957; płk. 
Kazimierz Wojciechowski-1957-1959; ppłk. Zdzi-
sław Czech-1959-1967; płk. Stanisław Niedźwiec-
ki-1967-1972; płk. Henryk Kącik-1972-1976; płk. dr Jerzy 
Gotowała-1976-1981 i płk. dypl. Mieczysław Sosnow-
ski-1981-1987. 

W dekadzie lat 70. rozbudowano osiedle, stawiając kolej-
ne 5 bloków, tym razem w układzie „linijkowym”. Zabu-
dowa domów mieszkalnych zaczęła przybierać charakter 
kaskadowy w kierunku wschodnim. Zaprojektowano to 
tak, aby osiedle harmonijnie wpisywało się w pagórkowa-
ty teren i pobliski obszar leśny. Wyburzono równocześnie 
kilka baraków i poniemieckie „fi nki”. Na południowym 
zapleczu garnizonu zaczęto stawiać garaże dla posiadaczy 
prywatnych samochodów osobowych, wcześniej pełnym 
kurników i chlewików. W 1981 r. zagospodarowano na 
ogródki działkowe osuszone bagna pyrzowickiego Rocz-
nioka, przylegające od północy do osiedla. 

39 PLM OPK został rozwiązany 28 maja 1987 r. rozkazem 
nr 024/Org. Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. 
Wykorzystując personel inżynieryjno-lotniczy pozostały 
po rozwiązaniu pułku, z dniem 1 września 1987 r. utworzo-
no 51 Polowe Warsztaty Lotnicze, których zadaniem było 
remontowanie śmigłowców bojowych Mi-24W i D.

Nadanie sztandaru pułkowi przez Dowódcę Wojsk Lotniczych 
gen. broni pil. Iwana Turkiela, 

jako chorąży – sierż. Dobrosław Jabłoński (22 lipiec 1956)

Marszałek  Konstanty Rokossowski na inspekcji
J.W. 1901 (1955 r.)

Ze zbiorów Dobrosława Jabłońskiego

Ze zbiorów M. Ciupy
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Po spełnieniu swej misji 51 P.W.L. zostały rozwiązane 
z dniem 31 listopada 1990 r. W ich miejsce powołano Bazę 
Statków Powietrznych, której zadaniem była likwidacja 
zbędnych dla wojska samolotów. Ponadto w styczniu 1989 
r. z 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego wydzielono 2 eska-
drę, przebazowując na lotnisko wojskowe Mierzęcice. Jej 
dowódcą został mjr. Ryszard Dębski. Eskadra organizacyj-
nie powróciła do macierzystego pułku w listopadzie 1999 r. 

Tym samym zakończyła się wojskowa działalność lotniska 
w Mierzęcicach i po krótkim czasie 1 Batalionu Zabezpie-
czenia Lotniska, połączona z likwidacją Garnizonu z dn. 31 
grudnia 1999 r.  

Zatem do początku 2000 r. równolegle funkcjonowało 
lotnisko cywilne i wojskowe. W dniu 8 czerwca 2001 r. 
podpisano porozumienie w sprawie zachowania dotych-
czasowego charakteru lotniska Mierzęcice (Katowice-Py-
rzowice) przekazanego przez Agencję Mienia Wojskowego 
w użytkowanie Samorządowi Województwa Śląskiego. 

Utworzone wcześniej Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze 
objęło zarząd nad cywilnym już portem lotniczym, wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą lotniskową.  Obecnie teren 
zarówno byłych koszar, jak i  byłego osiedla wojskowego 
jest pod zarządem cywilnym, sąsiadujących ze sobą gmin 
Ożarowice i Mierzęcice.  

Doceniając znaczenie minionej przeszłości, po upływie 
15-lecia od likwidacji Garnizonu Mierzęcice okolicznościo-
wy Komitet w składzie mający byłych żołnierzy zawodo-
wych: płk pil. w st. spocz. Andrzej Stanek, ppłk. pil. w st. 
spocz. Andrzej Krzyśpiak, mjr pil. w st. spocz. Ryszard Dęb-
ski i st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa, tu mieszkają-
cych, zorganizował w dzień Święta Lotnictwa odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej, osadzonej na przygotowanym obeli-
sku. Tym samym uhonorowano pamięć pilotów, którzy tu 
zginęli, pełniąc zawodową służbę wojskową. 

Jacek Malikowski

Ze zbiorów A. Tarnawczyka

Rozwiązanie 39 plm
sztandar pułku dzierży chorąży M. Karpiel (maj 1987)

Tablica pamiątkowa
osadzona na obelisku (28 VIII 2015)

Ze zbiorów archiwalnych b. Klubu Garnizonowego w Mierzęcicach Fot. Janusz Jawor

Samolot LiM-5

Samolot MiG-21
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ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO
28 sierpnia na terenie byłego osiedla wojskowego w Mie-
rzęcicach odbyła się uroczystość poświęcona obchodom 
Święta Lotnictwa Polskiego i 30 rocznicy rozformowania 
39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK.

Polskie święto lotnictwa, zarówno wojskowego jak i cywil-
nego oraz przemysłu lotniczego, obchodzone jest rokrocz-
nie 28 sierpnia i upamiętnia zwycięstwo kpt. pil. Franciszka 
Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych 
zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 r.

Święto to pozwala utrwalać tradycje lotnicze, które nie-
jednokrotnie świadczyły o jego niezłomnym duchu i po-
tencjale oraz jest okazją do oddania należnej czci żołnie-
rzom w stalowych mundurach, którzy swoje życie złożyli 
w walce o niepodległość Polski.

W uroczystym apelu, który poprowadził mjr pilot Ryszard 
Dębski w asyście płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzeja Stanka 
udział wzięli m.in.: Prezes Związku Piłsudczyków  miasta 
Rybnik Płk. pil w st. spocz. Tadeusz Dłużyński, delegacja 
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, 
wojskowi RP okręgu śląskiego w osobach ppłk rez. Jana 
Piechniczka, mjr rez. Leszka Kołodziejczyka, ppłk. pil. rez. 
Zbigniewa Dąbrowskiego, Koło Sympatyków Lotnictwa 
Mierzęcice – Osiedle, Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice 
Andrzej Cembrzyński, Zastępca Przewodniczącej Rady 
gminy Mierzęcice a zarazem st. chorąży sztabowy w st. 
spocz. Tadeusz Szczepańczyk, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Mierzęcicach Marta Czapla, zaproszeni goście 
oraz  mieszkańcy.

Podczas uroczystości zebrani wysłuchali  hymnu Lotników 
Polskich, uczcili minutą ciszy tych, którzy służąc w obronie 
polskiego nieba odeszli na wieczną wartę oraz poszczegól-

ne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą upa-
miętniającą stacjonowanie w latach 1952-1987 39. Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego. Z okazji święta wyrazy podzięko-
wania, szacunku i uznania złożył pilotom Zastępca Wójta 
Gminy Mierzęcice Andrzej Cembrzyński.

Na zakończenie zebrani wysłuchali rysu historycznego 
powstania 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK, jego 
działalności i rozformowania, który wygłosił pan dr Jacek 
Malikowski oraz Referatu pt. „Lotnictwo Polskie”, który 
przedstawił Płk. pil w st. spocz. Tadeusz Dłużyński Prezes 
Związku Piłsudczyków miasta Rybnik.

Pomnik na cześć Lotników Polskich 
(st. szer. rez. Damian Serweta)

Koło Sympatyków Lotnictwa Mierzęcice-Osiedle wraz z prelegentami i gośćmi zaproszonymi na tle samolotu MIG-21
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NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM - KATARZYNA KOWAL
Katarzyna Kowal to 18-letnia miesz-
kanka Mierzęcic. Trenuje taekwon-
do w Centrum Sportu i Rekreacji 
Agatsu w Będzinie od 2015 roku. 
W marcu 2017 r. zdobyła tytuł Wi-
cemistrzyni Polski Juniorek podczas 
Międzynarodowych Mistrzostw Pol-
ski w Krakowie. Miesiąc później wraz 
z klubowymi koleżankami wywalczy-
ła drużynowo dwa brązowe medale 
na Mistrzostwach Polski w Zawier-
ciu. Obecnie przygotowuje się do Pu-
charu Polski w walkach ciągłych oraz 
Polish Fighter Cup w full contact.

GOK: W naszym kraju sztuki walki 
stają się coraz bardziej popularne, 
jednak przeciętny odbiorca nie zna 
różnic pomiędzy poszczególnymi 
dyscyplinami. Czy możesz w skrócie 
wytłumaczyć czym jest i na czym po-
lega taekwondo?
KK: Taekwondo to koreańska sztuka 
walki, niewiele różniąca się od kick-
boxingu, w gruncie rzeczy chodzi o to, 
aby zadać przeciwnikowi jak najwięcej 
kopnięć i uderzeń lub doprowadzić do 
nokautu.

GOK: Jak doszło do tego, że rozpo-
częłaś treningi?
KK: Chciałam zacząć robić w życiu 
coś wartościowego, znaleźć swoją 
pasję. W 2015 roku postanowiłam za 
namową bliskich osób pójść na salę 

treningową, wybierając sekcję kick-
boxingu.

GOK: Co miało Twoim zdaniem decy-
dujący wpływ na to, że zaczęłaś od-
nosić sukcesy?
KK: Trudno to jednoznacznie stwier-
dzić. Na pewno duże poświęcenie 
z mojej strony, ciągły rygor treningo-
wy, dieta i wyrzeczenia. Kiedy znajomi 
szli na imprezę, ja szłam na salę tre-
ningową. Z pewnością też wsparcie 
ze strony siostry oraz rodziców miało 
duży wpływ na moje przygotowania. 
No i oczywiście ciężka praca z moim 
trenerem Damianem Wysockim, któ-
ry przyczynił się do każdego mojego 
osiągnięcia.

GOK: Jakie są Twoje sportowe plany 
na najbliższą przyszłość?
KK: Dalej się rozwijać, trenować, być 
aktywną fi zycznie. Do końca bieżące-
go roku pragnę zdobyć jeszcze jakieś 
tytuły, jeżeli nie w tym to na pewno 
w przyszłym roku stanąć wielokrotnie 
na podium. A przede wszystkim zdo-
być jeszcze więcej doświadczenia.

GOK: Co jest Twoim największym 
sportowym marzeniem?
KK: Móc powiedzieć sobie kiedyś, 
że jestem z siebie zadowolona, że osią-
gnęłam to co chciałam i nie poddałam 
się. Po prostu poczuć się spełniona 

sportowo. No i oczywiście zdobyć mi-
strzostwo Polski, a może i Europy.

GOK: Czy taekwondo jest sportem 
dla każdego? Co poleciłabyś osobom 
chcącym podjąć treningi?
KK: Oczywiście, że tak. Najlepszym 
przykładem jest nasza sekcja w Cze-
ladzi. Trenują w niej dzieci, młodzież 
i dorośli w każdym wieku. Wszyscy 
mogą znaleźć coś dla siebie. Co bym 
poleciła chcącym podjąć treningi? Nie 
bać się i odważyć ruszyć z domu, sala 
treningowa sama do kogoś nie przyj-
dzie.

ANGIELSKI  W  SIODLE 
Dzięki Wójta Gminy Mierzęcice Stowarzyszenie Wspie-
rające Rozwój Wsi Przeczyce „Nad Czarną Przemszą” od 
maja bieżącego roku realizuje wyjazdy do Stajni w Zbro-
sławicach. 

Benefi cjentami akcji są uczniowie Szkoły Podstawowej, 
którzy uczą się jeździectwa pod czujnym okiem instruktor 
Bianki Klonowskiej, zaś „końskie” lekcje języka angielskie-
go prowadzi Edyta Kowal-Wencel. Nieoceniona jest rów-
nież pomoc Barbary Muchy, która wspólnie z panią Edytą 
uczestniczy we wszystkich wyjazdach otaczając opieką 
uczestników i przekazując im swoja wiedzę na temat ho-
dowli koni.

My - dorośli doskonale wiemy, że znajomość języków ob-
cych jest niezwykle ważna w naszym współczesnych świe-
cie. Jak jednak uzmysłowić to uczniom, dla których argu-
menty o możliwości studiowania za granicą czy otrzyma-
nia lepszej pracy to tylko odległa, mglista przyszłość?
Odpowiedź brzmi: łącząc naukę z przyjemnością i da-
jąc możliwość wykorzystania nowo przyswojonej wiedzy 
i umiejętności natychmiast po ich zdobyciu! Jeśli do tego 
dołączymy ruch, świeże powietrze i konie – otrzymamy 
doskonały przepis na świetną zabawę połączoną z prak-
tyczną nauką (jazdy konnej i języka angielskiego). Do wa-
kacji zrealizowaliśmy już połowę zaplanowanych wyjaz-

dów. Jednakże od września wróciliśmy do Stajni! 

O tym, że niektórzy odkryli swoją nową pasję, nie trzeba 
przekonywać - wystarczy spojrzeć na zdjęcia!
Uczniom gratulujemy odwagi i zaangażowania a wszyst-
kim, którzy wsparli i wspierają projekt serdecznie dzięku-
jemy.

Prezes Stowarzyszenia „Nad Czarną Przemszą”
Anna Jaskólska

Uczniowie z Przeczyc na wyjątkowej lekcji angielskiego
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ZAWODY WĘDKARSKIE
24 września nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim odby-
ły się zawody spinningowe koła nr 104 przy UMiG Siewierz 
o Puchar Wójta Gminy Mierzęcice.

W rywalizacji na tzw. „żywej rybie” (zwierzęta po złowie-
niu wracały w pełni sił do wody) wzięło udział 16 zawodni-
ków. Od godz. 7:00 do 13:00 uczestnicy starali się wyłowić 
jak najwięcej rybich okazów, z których najbardziej słuszne 
rozmiary miał 54-centymetrowy sandacz. Większość zło-

wionych ryb stanowiły jednak okonie.

Najwięcej punktów spośród wszystkich wędkarzy zgro-
madził Stanisław Kulesza, co dało mu tytuł zwycięzcy za-
wodów. Pozostałe miejsca na podium zajęli Czesław No-
wak i Rafał Pasierb. Po 6 godzinach sportowych zmagań 
prezes koła Mirosław Winiarski wręczył najlepszym węd-
karzom pamiątkowe puchary, gratulując wszystkim osią-
gniętych rezultatów.

STRAŻAK NA STARCIE NOWEGO SEZONU
KS Strażak Nowa Wieś rozpoczął rozgrywki sezonu 
2017/2018 Patrick Klasy B podokręgu sosnowieckiego 
w mocno przebudowanym składzie. 

Podczas letniego okna transferowego kilku zawodników 
zmieniło barwy klubowe, a nabór zorganizowany przez 
KS Strażak przyciągnął sporą grupę nowych piłkarzy. Tre-
nerzy Przemysław Oklejewski i Marcin Nowacki skupiają 
się na stworzeniu podstaw zespołu, który potrzebuje jed-
nak czasu, by zacząć sprawnie funkcjonować na boisku.

W rundzie jesiennej tego sezonu wszystkie mecze drużyna 
rozegra na wyjazdach, ponieważ murawa boiska na „Pin-
ku” wymaga gruntownej rewitalizacji. Stanowi to, rzecz 
jasna, spore utrudnienie, gdyż na swoim terenie łatwiej 
zdobywa się punkty, ale za to wiosna może być dla klu-
bu bardziej pomyślna. Poza tym patrząc perspektywicznie 
czynione inwestycje są niezbędne i muszą zaprocentować 
w przyszłości.

Terminarz pozostałych meczów rundy jesiennej Patrick 
Klasy B seniorów:

15 października, godz. 15:00
Orzeł II Dąbie – KS STRAŻAK
22 października, godz. 15:00
JSP Warta Zawiercie – KS STRAŻAK

29 października, godz. 14:00
Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa Górnicza) – KS STRAŻAK
4 listopada, godz. 13:30
Zew Kazimierz (Sosnowiec) – KS STRAŻAK
12 listopada, godz. 13:00
Olimpia Włodowice – KS STRAŻAK
19 listopada, godz. 13:00
Promień Strzemieszyce Małe – KS STRAŻAK

Całkiem udanie sezon rozpoczęła drużyna Orlików prowa-
dzona przez trenerów Damiana Drożdża i Mateusza Mań-
doka. Po kilku zwycięstwach i jednej porażce zespół znaj-
duje się w czołówce tabeli ligi okręgowej.

Terminarz pozostałych meczów V ligi okręgowej E1 Gru-
pa 1 Orlik:

14 października, godz. 11:00
STRAŻAK – KKS Czarni II Sosnowiec
21 października, godz. 11:00
Salos Dąbrowa Górnicza – STRAŻAK
28 października, godz. 11:00
STRAŻAK – Piłkarz Sosnowiec
4 listopada, godz. 11:00
KS Górnik Piaski – STRAŻAK

Uczestnicy zawodów wędkarskich nad Zalewem Przeczycko - Siewierskim
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UROCZYSTOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIERZĘCICACH
25 września Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach 
obchodziła drugą rocznicę nadania jej imienia Lotników 
Polskich. Świętowanie tej uroczystości zostało w tym 
roku połączone ze ślubowaniem oraz pasowaniem na 
ucznia.

Wśród gości obecnych na wydarzeniu znaleźli się Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta 
Andrzej Cembrzyński, Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek, 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Tadeusz Szczepań-
czyk, a także przedstawiciele patronów szkoły – Tadeusz 
Dłużyński, Ryszard Dębski oraz Andrzej Dyksa. W uroczy-
stościach uczestniczyli również przedstawiciele Rady Ro-
dziców.

W specjalnie przygotowanym na tę okazję montażu słow-
no-muzycznym uczniowie przenieśli zebranych w czasy 
wojny, tak trudne dla każdego Polaka. Przypomnieli tym 
samym o heroizmie lotników, którzy nie szczędzili sił i wła-
snej krwi w walce o wolną Polskę.

Drugą część obchodów rozpoczął Katechizm Polskie-
go Dziecka. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie 
i pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści z radością wystę-

powali na scenie prezentując wiersze, piosenki oraz ta-
niec. Najważniejszym momentem było złożenie przysięgi 
uczniowskiej na sztandar szkoły. „Uczyć się pilnie i chętnie, 
dbać o dobre imię szkoły i klasy, żyć odważnie i uczciwie, 
kochać swoją Ojczyznę i pracować dla niej kiedy dorosnę” 
– te słowa wybrzmiały z ust dzieci podkreślając doniosły 
charakter obchodów. Przysięgę złożyli również rodzice, 
zobowiązując się do pomocy i wsparcia swoich pociech 
w realizacji założonych celów.

Mjr Ryszard Dębski symbolicznym piórem dokonał pa-
sowania na ucznia każdego z pierwszoklasistów. Następ-
nie Dyrektor Szkoły Marta Czapla wręczyła dzieciom pa-
miątkowe dyplomy i ich pierwszy dokument – legityma-
cję szkolną. Pierwszoklasiści otrzymali też upominki od 
uczniów klas II, IIIa i IIIb, by wreszcie złożyć kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia Lotników 
Polskich. Na koniec uczestnicy uroczystości pozowali do 
grupowych oraz indywidualnych zdjęć, aby móc w przy-
szłości wrócić pamięcią do tych pięknych chwil.

Dyrektor Szkoły oraz jej pracownicy składają serdeczne 
podziękowania dla wszystkich gości i uczestników wyda-
rzenia za ich obecność oraz zaangażowanie w obchody.

Pierwszoklasiści z SP2 dali popis swoich umiejętności teatralnych

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Lotników Polskich przez przedstawicieli uczniów SP2 oraz Lotników Polskich
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W ramach tegorocznej akcji Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mierzęcicach pn. „Lato z GOK” dzieci i młodzież naszej 
Gminy miały okazję uczestniczyć w zajęciach oraz wyjaz-
dach pozytywnie wpływających na ich zdrowie, edukują-
cych pod kątem historycznym, kulturowym, krajoznaw-
czym, a także sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
z nowo poznanymi kolegami i koleżankami.

Przez cały okres wakacji trwały niedzielne warsztaty bez-
piecznej i sprawnej jazdy na deskorolce, hulajnodze oraz 
rolkach prowadzone przez wykwalifi kowanych instrukto-
rów Extreme City. Uczestnicy zajęć mogli bezpłatnie ko-
rzystać ze sprzętu, ćwiczyć technikę dowolnie wybranej 
dyscypliny, a przede wszystkim spędzać aktywnie czas na 
świeżym powietrzu. Niedawno powstały skatepark spraw-
dził się doskonale jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży 
naszej Gminy. 

Oprócz wykorzystania przestrzeni gminnej GOK zorganizo-
wał wycieczki w ciekawe miejsca województwa śląskiego. 
25 lipca miał miejsce wyjazd do Centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, gdzie 
uczestnicy obejrzeli fi lm na temat historii regionu. Następ-
nie pomimo nienajlepszej pogody udało się im odwiedzić 
Jaskinię Głęboką oraz Górę Zborów. Zakup ciekawych re-

gionalnych pamiątek, jakie oferuje Centrum, zrekompen-
sował dzieciom trudy długiego, lecz wartościowego spa-
ceru Szlakiem Orlich Gniazd. 

7 sierpnia odbyła się druga wycieczka pn. „Szkolenie su-
rvivalowe”. Dwóch wykwalifi kowanych przewodników 
pokazało dzieciom jak za pomocą mapy oraz kompasu po-
ruszać się w nieznanym terenie, a także jakie tajemnice 
przyrodnicze skrywa w sobie przestrzeń lasu. Przy okazji 
mogły one zobaczyć przebudowywany zamek w Mirowie, 
jak również sąsiedni, już odrestaurowany zamek w Bobo-
licach. 

Z kolei 22 sierpnia jeszcze liczniejsza grupa wybrała się 
do Rud Raciborskich, aby zobaczyć Zabytkową Stację Ko-
lejki Wąskotorowej. Wyjazd składał się z trzech części – 
w pierwszej uczestnicy mieli możliwość przejazdu kolejką, 
następnie pod okiem przewodnika zwiedzali tamtejsze 
zabytki, a na koniec w kilkuosobowych grupach zagrali 
w grę terenową polegającą na szybkim zebraniu informa-
cji związanych z odwiedzanym miejscem. Oprócz świetnej 
rozrywki gra miała wymiar edukacyjny, ponieważ wszyscy 
bardzo się starali, by udzielane przez nich odpowiedzi były 
poprawne i tym samym zapamiętali sporo informacji. Naj-
większą popularnością cieszyła się jednak drezyna, która 
była tak oblegana przez dzieci i młodzież, że gdyby nie 
ustalona godzina powrotu, trudno byłoby przerwać ich 
zabawę.

PODSUMOWANIE AKCJI „LATO Z GOK”

Warsztaty na skateparku w Mierzęcicach

Góra Zborów w Podlesicach

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej 
w Rudach

Szkolenie Survivalowe
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W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach przedstawia aktual-
ny rozkład zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. 

Poniedziałek:
- zajęcia z robotyki (TwójRobot.pl) – GOK w Mierzęcicach 
(15:00 – 16:30 dzieci do 8 lat, 16:45 – 19:00 dzieci i mło-
dzież od 8 lat)
- zajęcia plastyczne (Józef Kotuła) – GOK w Mierzęcicach 
(15:00 – 19:00)
Wtorek:
- zajęcia taneczne z elementami tańca towarzyskiego (Mi-
chał Barakowski) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęci-
cach (16:30 – 17:15 dzieci do 8 lat, 17:15 –  18:15 dzieci 
i młodzież powyżej 8 lat, 18:15 – 19:15 dorośli i seniorzy)
- zajęcia dla seniorów - gimnastyka, ćwiczenia, wykłady, 
nordic walking (Aktywny Senior – Agata Bednarek) – Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach (17:00 – 18:00)
- zajęcia plastyczne (Józef Kotuła) – GOK w Mierzęcicach 
– 15:00 – 19:00
Środa:
- zumba (DagaDance) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzę-
cicach (17:00 – 18:00)

Czwartek:
- język angielski dla dorosłych i seniorów (Marcin Czapla) 
– GOK w Mierzęcicach (15:00 – 17:00 grupy A1, 17:00 – 
18:00 grupa A0)
Piątek: 
- breakdance (Dance4you fi tness club) – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Mierzęcicach (15:00 – 17:00)
Sobota:
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży – Gminna Biblio-
teka Publiczna w Mierzęcicach (przyjmujemy zapisy!)
Dodatkowo:
- zajęcia muzyczne z gry na instrumentach dętych oraz 
klawiszowych (Krzysztof Juszczyk) – GOK w Mierzęcicach 
(terminy zajęć do ustalenia z instruktorem)
- zajęcia dziennikarskie (Agnieszka Zielińska – Taborek) – 
placówki oświatowe w Gminie Mierzęcice (terminy zajęć 
ustalane z prowadzącą – Facebook: Medi@alny świat)

Gminny Ośrodek Kultury na bieżąco poszukuje możliwo-
ści realizacji kolejnych zajęć. W celu uzyskania najbardziej 
aktualnych wiadomości zachęcamy do śledzenia profi lu 
„Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach” na portalu Fa-
cebook oraz strony internetowej www.mierzecice.pl

ZAJĘCIA GOK

NASZE DRUŻYNY NA POWIATOWYCH ZAWODACH 
SPORTOWO - POŻARNICZYCH

24 września w Bobrownikach odbyły się X Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji wzięło udział 
łącznie 28 jednostek OSP z powiatu będzińskiego. Gminę 
Mierzęcice reprezentowały MDP Przeczyce, OSP Mierzę-
cice i OSP Przeczyce. 

Występ każdej z drużyn obejmował dwie konkurencje: 
sztafetę pożarniczą z przeszkodami oraz ćwiczenia bojo-
we. Sędziami zawodów byli strażacy państwowej PPSP 
w Będzinie z st. kpt. Marcinem Mermerem na czele. 

Wśród gości specjalnych obok Wójta Gminy Mierzęcice 
Grzegorza Podlejskiego i Zastępcy Wójta Andrzeja Cem-
brzyńskiego znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm RP Barba-

ra Chrobak i Waldemar Andzel oraz Prezes ZOPZ OSP RP 
Zdzisław Banaś.

Po zsumowaniu punktów z obydwu konkurencji okazało 
się, że nasze drużyny zajęły bardzo dobre lokaty. Pozy-
cję na trzecim stopniu podium w kategorii młodzieżowej 
z wynikiem 97,70 pkt. zajęła MDP Przeczyce. W grupie 
A z kolei tuż za podium na czwartej pozycji znalazła się 
OSP Mierzęcice (97,50 pkt.), a na siódmej OSP Przeczyce 
(106,40 pkt.). 

Wszystkim drużynom reprezentującym Gminę Mierzęcice 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OSP Mierzęcice MDP i OSP Przeczyce

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU I UNIWERSYTET DZIECIĘCY
Wójt Gminy Mierzęcice oraz Gminny Ośrodek Kultury 
serdecznie zapraszają na inaugurację roku akademickie-
go 2017/2018 w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość odbędzie się 25 października o godz. 17:30 

w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach. 

Rozpoczęcie Uniwersytetu Dziecięcego będzie miało miej-
sce 28 października o godz. 12:00 w GBP w Mierzęcicach.





OGŁOSZENIA PŁATNE

www.facebook.com/gokmierzecice

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
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