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Dziękuję Państwu za ogromne poparcie i oddane głosy na moją osobę. 
Dziękuję za każde dobre słowo i życzliwość z jaką spotykałem się podczas kampanii wyborczej. 

Dziękuję za dodawanie mi sił i wiary oraz okazywanie wsparcia. 
Było mi to bardzo potrzebne w tych trudnych dniach. 

Cieszy mnie bardzo fakt, że wygrał rozsądek i wiara w lepszą przyszłość dla naszej gminy.
Gratuluję wszystkim tym, którzy uzyskali mandat radnego z mojego komitetu 

i deklarują ciężką pracę na rzecz naszej Gminy. 
Gratuluję również tym, którzy weszli w skład rady gminy Mierzęcice z komitetu kontrkandydatki. 

Wierzę głęboko w to, że współpraca dla dobra mieszkańców i rozwoju naszej gminy 
będzie się bardzo dobrze układała, ponieważ rozwój naszej małej Ojczyzny 

powinien być ponad podziałami i najważniejszy.
 

Z wyrazami szacunku dla Mieszkańców  
Wójt Grzegorz Podlejski

Drodzy Mieszkańcy Gminy Mierzęcice
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RADNI RADY GMINY MIERZĘCICE ZOSTALI WYBRANI

Okręg Nr 1
Krzysztof Kobiałka 

Okręg Nr 2
Katarzyna Burczyk 

Okręg Nr 3
Hanna Kałuska

Okręg Nr 7
Przemysław Paszewski

Okręg Nr 11
Marcin Jędrusik

Okręg Nr 15
Teresa Banaś

Okręg Nr 14
Jacek Malikowski

Okręg Nr 10
Danuta Szymończyk

Okręg Nr 6
Anna Kolasińska

Okręg Nr 13
Bożena Jach

Okręg Nr 9
Zbigniew Feliszewski

Okręg Nr 5
Emilia Krzyżanowska

Okręg Nr 12
Piotr Pasamonik

Okręg Nr 8
Monika Dyraga

Okręg Nr 4
Robert Małecki
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POZYTYWNA OPINIA RIO DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

REMONT W BUDYNKACH OSPWAŻNE 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

32 284 23 83
KRAKOWSKI BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

Wójt Gminy Mierzęcice otrzymał 
pozytywną opinię z Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowi-
cach, dotyczącą przebiegu wyko-
nania budżetu za I półrocze 2018 r.  

Opinia ta, wydana przez zewnętrz-
ny i niezależny organ kontroli i nad-
zoru jednostek samorządu teryto-
rialnego, potwierdza prawidłowo 
prowadzoną gospodarkę finanso-
wą w Gminie Mierzęcice. 
 

Na szczególną uwagę zasługuje wy- 
pracowana na dzień 30.06.2018 r.  
nadwyżka operacyjna w kwocie  
2 958 556,55zł.

Uchwała Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach w ww. 
sprawie znajduje się do pobrania 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy – www.mierzecice.pl.

Nasza Gmina sukcesywnie wspie-
ra działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Oprócz finansowania 
bieżącej działalności strażaków 
i doposażania jednostek, wyko-
nujemy szereg zadań inwestycyj-
nych.
 

W ostatnim czasie wyremontowa-
no schody zewnętrzne do budyn-
ku OSP w Sadowiu. W trakcie reali-
zacji jest również remont schodów  
w OSP Toporowice.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2018 - strona 4

RUSZYŁ PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE” 

KOLEJNY SUKCES GMINY MIERZĘCICE

Rządowy Program Priorytetowy „Czyste powietrze”, 
dający możliwość uzyskania wsparcia finansowego 
przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednoro-
dzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy 
starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego ruszył 
już w naszej gminie. Jego realizacja przypadnie na 
lata 2018-2027.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców miało miej-
sce 2 października Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Mierzęcicach. 

Jego uczestnicy dowiedzieli się, że celem nadrzędnym 
programu jest poprawa efektywności energetycznej  
 zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do 
atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń 
powietrza pochodzących z nowo budowanych jedno-
rodzinnych budynków mieszkalnych.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, a także eksperci Ministerstwa Środo-
wiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Inspekcji Ochrony Środo-
wiska w trakcie spotkania zaprezentowali i omówili 
rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinan-
sowanie, jak również sposób składania wniosków  
o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania 
przedsięwzięć.

Dotacje i pożyczki na realizacje inwestycji będą 
udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(WFOŚiGW) w Katowicach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie inter-
netowej WFOŚiGW www.wfosigw.katowice.pl.

Gmina Mierzęcice po raz kolej-
ny  znalazła się w czołówce pod 
względem pozyskiwania środków  
unijnych. Wniosek pn.: ”Usunięcie 

wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Mierzęcice” zło-
żony przez Gminę został oceniony 
bardzo wysoko i uplasował się na 

drugim miejscu wśród wszystkich 
wniosków w woj. śląskim.

Projekt ten przewiduje demontaż  
i utylizację wyrobów zawierają-
cych azbest oraz odtworzenie po-
krycia dachowego z 87 budynków 
mieszkalnych i gospodarczych.

Wnioskowana kwota dofinanso-
wania to 1 722 624,18 zł.

Do końca września 2019 r. planuje 
się usunięcie blisko 165 ton rako-
twórczego azbestu oraz wykonanie 
nowych pokryć z blachodachów-
ki w 87 budynkach mieszkalnych  
i gospodarczych w gminie.



NOWY PROJEKT W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MIERZĘCICACH

KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

Dodatkowe dofinansowanie ze 
środków unijnych zdobyła Gmina 
Mierzęcice dla kolejnej placówki 
oświatowej, tym razem dla Przed-
szkola Publicznego „Radosny Za-
kątek” w Mierzęcicach.
 
W ramach projektu pn. „Zwiększe-
nie oferty edukacyjnej i poprawa 
świadczonych usług w Przedszko-
lu Publicznym Radosny Zakątek 
w Mierzęcicach” do przedszkola 

zostaną zakupione dodatkowe po-
moce dydaktyczne i wyposażenie 
oraz realizowane będą następują-
ce rodzaje zajęć dodatkowych:

 1. Zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju poprzez zastoso-
wanie elementów baletu,

 2. Zajęcia stymulujące roz-
wój psychoruchowy poprzez tera-
pię sportowo-ruchową,

 3. Zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka poprzez 
prowadzenie zajęć manualnych 
(m.in. plastyka, szydełkowanie),

 4. Zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka, stymu-
lujące rozwój psychofizyczny po-
przez warsztaty teatralne.

Łączna wartość projektu to:  
291 802,53 zł

W związku z rozpoczęciem sezonu 
ogrzewczego 2018/2019 Prezes 
Krajowej Izby Kominiarzy przy-
pomina właścicielom i zarządcom 
budynków o obowiązkach zwią-
zanych z bezpiecznym użytkowa-
niem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym 
elementem budynku, chociaż 
zajmującym tylko niewielką jego 
powierzchnię, może też być nie-
zwykle groźny. Szczególnie w przy-
padku pożaru sadzy w nieczyszczo-
nym, źle eksploatowanym komi-
nie. Temperatura palącej się sadzy 
przekracza wówczas nawet 1000 
stopni Celsjusza! A taki stan jest 
wielkim zagrożeniem dla miesz-
kańców.

Państwowa Straż Pożarna każde-
go roku odnotowuje kilkanaście 
tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłową eks-
ploatacją urządzeń ogrzewczych. 
Oprócz pożarów, nieprawidłowa 
eksploatacja przewodów komino-
wych grozi także zatruciem tlen-
kiem węgla, popularnie zwanym 
czadem.

W sezonie ogrzewczym 2017/2018 
Państwowa Straż Pożarna odno-
towała 4.343 zdarzeń związanych  
z tlenkiem węgla, w tym 2651 
osób poszkodowanych i 71 ofiar 
śmiertelnych. 

Krajowa Izba Kominiarzy popie-
ra kampanię prewencyjną CZAD 

I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ 
prowadzoną przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spa-
linową oraz wentylacyjną należy 
poddawać okresowej kontroli, 
oraz czyszczeniu przez uprawnio-
nego kominiarza. Profesjonalna 
kontrola kominiarska to nie tylko 
formalność, lecz główna zasada 
bezpieczeństwa, zapobiega zacza-
dzeniom, pożarom, spełniając je-
den z podstawowych warunków 
ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Ko-
mendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej Krajowa Izba Ko-
miniarzy prowadzi akcję społeczną 
ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stano-
wi, że właściciel – zarządca budyn-
ku jest zobowiązany co najmniej 1 
raz w roku zlecić przeprowadzenie 
kontroli okresowej kontroli stanu 
technicznego przewodów komi-
nowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) osobie  posiada-
jącej odpowiednie uprawnienia – 
mistrza kominiarskiego. (Zgodnie 
z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 
62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 
290).

W przypadku stwierdzenia uszko-
dzeń lub braków właściciel, zarząd-
ca lub użytkownik budynku są obo-

wiązani w czasie lub bezpośrednio 
po przeprowadzonej kontroli, 
usunąć stwierdzone uszkodzenia 
oraz uzupełnić braki, które mogły-
by spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia bądź środowiska, a w szcze-
gólności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem 
elektrycznym albo zatrucie gazem. 
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo bu-
dowlane).

Regularne usuwanie zanieczysz-
czeń z przewodów kominowych 
przez wykwalifikowanego komi-
niarza zabezpiecza przed powsta-
niem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe naka-
zują w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, obowiązkowe usuwa-
nie zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych. (Roz-
porządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych  
i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 
719).

W przypadku pożaru lub zaczadze-
nia brak dokumentacji terminowe-
go czyszczenia i kontroli kominów 
może stanowić podstawę odmowy 
wypłaty odszkodowania przez fir-
mę ubezpieczeniową.
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BĘDĄ KOLEJNE NOWE DROGI W GMINIE MIERZĘCICE

WJAZD DO ZSP W NOWEJ WSI

Potrzeb związanych z budową 
i modernizacją dróg na terenie 
Gminy Mierzęcice jest bardzo 
dużo, toteż po zakończonych in-
westycjach związanych z kana-
lizacją, z poprawą efektywności 
energetycznej, odnawialnymi 
źródłami energii, nadszedł czas 
na drogi.

W ostatnim czasie sukcesywnie 
remontowane są drogi na tere-
nie Gminy Mierzęcice. Nowe na-
wierzchnie wykonano na ulicy 
Młyńskiej w Przeczycach oraz So-
kołów i Tulipanów w Boguchwało-
wicach. Inwestycje te sfinansowa-
no z dotacji pozyskanej z Górno-
śląsko Zagłębiowskiej Metropolii 
oraz z budżetu gminy. Nawierzch-
nię asfaltową wykonano także w 
centrum Mierzęcic na terenie przy 
kapliczce.

Aktualnie ogłoszony jest przetarg 

na roboty naprawcze i odtwo-
rzeniowe po budowie kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Mie-
rzęcice. Przewidywany zakres prac 
to: regulacje studni w ilości 214 
szt. oraz remont zapadniętej na-
wierzchni.

W drugiej połowie tego roku gmi-
na złożyła dwa kolejne duże wnio-
ski o dofinansowanie na  remont 
dróg, zarówno gminnych, jak i po-
wiatowych.

Jeden z wniosków dotyczy re-
montu drogi powiatowej w ciągu 
ulic Dworskiej, Kościuszki i Ko-
ścielnej. Tutaj zaplanowano nowy 
asfalt na długości ok. 2,5 km oraz 
przebudowę zjazdów do posesji  
i chodników. 

Koszt realizacji tej inwestycji 
oszacowano na 2 373 035,61 zł, z 
czego ponad 63 % miałoby zostać 

pokryte z dofinansowania w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Drugi wniosek obejmuje przebu-
dowę drogi do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Mierzęcicach i opie-
wa na kwotę blisko 270 000 tys. zł. 

Poziom dofinansowania tej inwe-
stycji wynosi ok. 63%. Wniosek 
został już wybrany do dofinanso-
wania w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
„Brynica to nie granica” i przeka-
zany do dalszej oceny w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego. 

Wniosek - przebudowa drogi po-
wiatowej ul. Dworskiej, Kościuszki 
i Kościelnej w Gminie Mierzęcice 
do pobrania znajduje się na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy – 
www.mierzecice.pl.

Zakończone zostały prace związa-
ne z wykonaniem wjazdu z kostki 
brukowej do budynku ZSP w No-
wej Wsi. 

Utwardzony wjazd umożliwi dzie-
ciom ze żłobka wygodne dojście 
do nowego placu zabaw. Wszyst-
kie zadania inwestycyjne podej-
mowane w naszej gminie realizo-

wane są kompleksowo i mają na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom. 
Łączny koszt inwestycji to: 
32 920zł.
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NOWY PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU W NOWEJ WSI

NOWE PRACOWNIE W SP W PRZECZYCACH

NA OSIEDLU W MIERZĘCICACH POWSTANIE NOWOCZESNA BIBLIOTEKA

Trwają prace związane z budową 
nowego placu zabaw przy żłob-
ku gminnym „Bajkowa Kraina”  
w Nowej Wsi. 

Wykonana została już podbudowa 
pod bezpieczną, poliuretanową 
nawierzchnię, odnowiono tylne 
wejście do budynku oraz wykona-
no ogrodzenie i chodnik do placu 
zabaw. 

Wkrótce zostaną zamontowane 
urządzenia zabawowe dla naj-
młodszych. 

Realizacja tej inwestycjI możliwa 
jest dzięki pozyskanym środkom  
unijnym w ramach RPO WSL 2014- 
2020, Działanie 8.1, Poddziałanie 

8.1.3 Zapewnienie dostępu do  
usług opiekuńczych nad dziećmi 
do 3 lat.

W Szkole Podstawowej im. M. 
Konopnickiej w Przeczycach po-
wstała nowoczesna pracownia 
chemiczno-fizyczna. 

Dzięki pozyskanym środkom z re-
zerwy subwencji ogólnej zakupio-
no m.in: dygestorium, tablicę mul-
timedialną, stolik laboratoryjny, 
szafę na odczynniki chemiczne oraz 
wiele innych pomocy niezbędnych 
do zajęć chemiczno-fizycznych. 

Nowoczesna pracownia, dzięki 
odpowiednio przygotowanemu 
systemowi prezentacji pozwoli na-
uczycielowi przeprowadzić cieka-
we eksperymenty i jednocześnie 
zapewni maksymalne bezpieczeń-
stwo dla uczniów. 

Uczniowie będą mogli także korzy-
stać z nowej pracowni biologiczno-
geograficznej.

Łączny koszt obu pracowni to  
59 865,00 zł.

Coraz większego tempa nabiera 
rozwój inwestycji w gminie. 16 
października Samorząd Woje-
wództwa Śląskiego przedstawił 
listę projektów wybranych do 
dofinansowania w konkursie nr 
RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 z 
poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych – ZIT 
Subregionu Centralnego. 

Z 46 wniosków złożonych w tym 
konkursie 25 wybrano do dofi-
nansowania. Wśród nich znajduje 
się projekt złożony przez Gminę 
Mierzęcice dotyczący budowy filii 
bibliotecznej w sołectwie Mierzę-
cice Osiedle. 

Biblioteka powstanie przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w sołectwie Mie-
rzęcice Osiedle. Koszty tej inwesty-
cji oszacowano na 1 409 366,32 zł. 
Gmina wnioskowała o maksymalny 
poziom dofinansowania wynoszą-
cy 1 299 717,63zł. Było to możliwe 
dzięki opracowaniu wymaganego, 
obligatoryjnego w tym konkursie  

Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Mierzęcice. 

Jeszcze w tym roku planowany jest 
wybór wykonawcy zadania, tak 
aby wiosną mieszkańcy mogli w 
komfortowych warunkach korzy-
stać z przygotowanej oferty kultu-
ralnej.
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ŚWIĘTUJEMY 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W związku z przypadającą na rok 
2018 setną rocznicą odzyskania 
niepodległości w całym kraju od-
bywają się uroczystości nawiązu-
jące do wartości patriotycznych 
oraz historii naszej Ojczyzny. Cykl 
różnorodnych wydarzeń z myślą o 
Polsce odbywa się także w gminie 
Mierzęcice.

Przez cały rok przy okazji uroczy-
stości gminnych oraz szkolnych te-
mat niepodległości jest szczególnie 
akcentowany. Jeszcze większy wy-
miar będzie on miał w listopadzie, 
natomiast punktem kulminacyj-
nym będą gminne obchody Święta 
Niepodległości z uroczystą mszą 
świętą w kościele pw św. Mikołaja 
w Targoszycach, które odbędą się 
w niedzielę 11 listopada.

Każda ze szkół w gminie Mierzę-
cice we własnym zakresie organi-
zuje wydarzenia, podczas których 
dzieci i młodzież wykonują utwory 
patriotyczne oraz przypominają 
sobie historię walki o niepodle-
głość. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotni-
ków Polskich w Mierzęcicach, pod-
czas akademii mającej miejsce 25 
września, przedstawiła zaproszo-
nym gościom spektakl ilustrujący 
drogę naszego kraju do wolności, a 
także historię polskiego lotnictwa 
tamtych czasów. Spektakl mieli 
okazję zobaczyć także wszyscy se-
niorzy obecni na Dniu Seniora w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Mie-
rzęcicach. 

30 października występ niepodle-
głościowy w GOK-u zaprezentowa-
ły dzieci z Przedszkola Publicznego 
„Radosny Zakątek” w Mierzęci-
cach. To przedstawienie uświetni 
również gminne obchody Święta 
Niepodległości, na które serdecz-
nie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy. Drugim punktem 
programu artystycznego będzie 
występ uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Prze-
czycach, którzy przygotowują swój 
własny spektakl na tę wyjątkową 
okazję.

W niedzielny poranek odbędzie 
się premierowy I Bieg Niepodle-
głości. Od godz. 8:30 zapraszamy 
wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w biegach przełajowych 
na targowisko gminne za GOK-
iem. O godz. 9:00 na 111 metrów 
pobiegną przedszkolaki, następnie 
w biegu na 305 metrów zmierzą 
się uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowej, na 608 metrów ucznio-
wie klas IV-VI, a klasy VII-VIII oraz 
III gimnazjum jak również doro-
śli będą musieli pokonać dystans 
1918 metrów. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają okolicznościowy me-
dal, flagę Polski oraz biało-czer-
wony numer startowy. Po biegu 
zawodnicy będą mogli uzupełnić 
siły słodkim poczęstunkiem oraz 
herbatą.

13 listopada w Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbędzie się Koncert 
Pieśni Patriotycznej współorga-
nizowany przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną im. Jana Pawła II w 
Mierzęcicach, Szkołę Podstawową 
im. Tadeusza Kościuszki w Mierzę-
cicach oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mierzęcicach. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do wspólne-
go śpiewania najpopularniejszych 
pieśni i piosenek.

Z kolei 17 listopada UKS Ikar Mie-
rzęcice, Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Nowej Wsi oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach 
zapraszają na X Jubileuszowe  
Mistrzostwa Gminy Mierzęcice  
w tenisie stołowym w 100-lecie 
odzyskania niepodległości. Za-
pisy rozpoczną się o godz. 9:00  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Nowej Wsi. Uczestnicy zmierzą 
się w pięciu kategoriach:

Zwycięzcy mistrzostw otrzymają 
medale, puchary oraz dyplomy. 

Zachęcamy do wspólnego święto-
wania Niepodległości!

A open do lat 10 (rocznik 2008 i młodsi)

B open do lat 16 (rocznik 2002 i młodsi)

C mężczyźni

D kobiety

E weterani open (rocznik 1978 i starsi)
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WYSTARTOWAŁY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ORAZ UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Harmonogram UTW 

5.12.2018 r. Wykorzystanie ekstremalnych 
temperatur w medycynie dr hab. Armand Cholewka MEDYCYNA

23.01.2018 r.
Darowizny, testamenty 

i inne rozporządzenia majątkowe 
na rzecz bliskich i nie tylko

not. Katarzyna Różycka PRAWO

27.02.2018 r. Romantyzm w literaturze 
i kulturze polskiej

prof. zw. dr hab. Dariusz Rott HISTORIA SZTUKI

6.03.2019 r. Stary człowiek i może. 
Seks w wieku senioralnym Magdalena Sarzalska SEKSUOLOGIA

27.03.2018 r. Senior w świecie przepisów mgr Martyna Kucharska- Staszel PRAWO

24.04.2019 r. Trudna sztuka przebaczania ks. dr Mateusz Dziewiatowski PSYCHOLOGIA

22.05.2019 r. Fizjoterapia w życiu codziennym mgr Marcin Ważny FIZJOTERAPIA

5.06.2019 r. Uroczyste Zakończenie Roku 
Akademickiego

W naszej gminie ruszyła kolejna edycja Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego. We 
współpracy z Akademią Wyższej Szkoły Biznesu z 
Dąbrowy Górniczej organizowane są różnego rodza-
ju zajęcia edukacyjne. Comiesięczne wykłady odby-
wają się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana 
Pawła II w Mierzęcicach. 
Podczas inauguracji roku akademickiego studen-
ci UTW i UD otrzymali imienne indeksy, w których 
zbierają karty zaliczeniowe z poszczególnych zajęć. 
W czerwcu otrzymają oni dyplomy podsumowujące 
kolejny rok nauki.  

Oprócz wykładów studenci UTW mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego i nie-
mieckiego organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach, a także w zajęciach gimna-
stycznych Aktywny Senior. Na przyszły rok planowane 
są również wyjazdy edukacyjne, m. in. wycieczka do 
Budapesztu, w której będą mogli wziąć udział rów-
nież nasi studenci.

Wykłady będą odbywały się zgodnie z poniższymi 
harmonogramami:
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ZAJĘCIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

PONIEDZIAŁEK

16:00 - 16:30 (przedszkole)
16:30 - 18:00 (dzieci 

i młodzież)

Breakdance - Mateusz Fąferek - 
Szkoła tańca Dance4You

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mierzęcicach 

(ul. Wolności 68)

16:00 - 16:50 (3,5 - 6 lat)
17:00 - 19:00 (10-12 lat)

Angielski dla dzieci - Świat Języków 
i Podróży LINGUALAND

Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach 

(ul. Wlności 102a)

16:00 - 18:00 Język niemiecki
Gminny Ośrodek Kultury 

w Mierzęcicach 
(ul. Wlności 102a)

WTOREK

16:00 - 16:45 (dzieci)
16:45 - 17:45 (dorośli)

17:45 - 18:30 (seniorzy)

Zajęcia tańca
Ladies Latino

Taniec towarzyski w parach

Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

(ul. Wolności 68)

17:00 - 18:00 Aktywny Senior (gimnastyka 
dla seniorów)

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Mierzęcicach

(ul. Wolności 62)

18:00 - 20:00 Angielski dla dorosłych  - Świat Języ-
ków i Podróży LINGUALAND

Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach 

(ul. Wlności 102a)

19:30 - 20:30 Tai Chi
Zespół Szkolno-Przedsz-

kolny w Nowej Wsi
(ul. Zawadzkiego 161)

CZWARTEK 14:00 - 18:00 (seniorzy) Angielski w ramach UTW
(dzielony na grupy)

Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach 

(ul. Wlności 102a)

PIĄTEK

15:30 - 17:00 (dzieci 
i młodzież)

Breakdance - Mateusz Fąferek - 
Szkoła tańca Dance4You

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Mierzęcicach 

(ul. Kolejowa 122)

17:00 - 18:00 Aktywny Senior (gimnastyka 
dla seniorów)

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Mierzęcicach

(ul. Wolności 62)

Harmonogram Uniwersytetu Dziecięcego

17.11.2018 r. Co by było, gdyby dinozaury dziś 
żyły i dlaczego wyginęły? Małgorzata Małecka-Tomala PALEONTOLOGIA

1.12.2018 r. Elementarz prawa dla każdego 
szkraba Martyna Kucharska-Staszel PRAWO

12.01.2019 r.
Historia sztuki wg Walta Disneya – 

dzieła sztuki ukryte 
w kreskówkach

Małgorzata Dusza SZTUKA

2.02.2019 r. English is fun! Monika Sklorz JĘZYK

9.03.2019 r. Czy masz to w genach? 
Czyli o tym czym jest DNA dr hab. Armand Cholewka BIOLOGIA

6.04.2019 r. Bardzo głośny wykład o hałasie dr inż. Paweł Sobczak FIZYKA

11.05.2019 r. Magnetyzm – magia przyciągania Marta Koplejewska FIZYKA

1.06.2019 r.

Uroczyste Zakończenie 
Roku Akademickiego 2018/2019 –

Łuski, zęby i pazury 
czyli przyrodnicze pogaduchy

Maciej Kupczak HERPETOLOGIA
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MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Mierzęcicach zaprasza rodziców 
lub opiekunów wraz z trzyletnimi 
dziećmi  (rocznik 2015) do wzięcia 
udziału w ogólnopolskiej kam-
panii „Mała Książka-Wielki czło-
wiek”. 

Pilotażowy projekt dla trzylatków 
realizowany w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała Książka 
- Wielki Człowiek” rozpoczął się 
we wrześniu 2018 roku. Akcja ma 
zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania  
z dzieckiem. Każdy trzylatek, który 
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w 
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze 
dla…” oraz Kartę Małego Czytelni-

ka. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesię-
ciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. 

W Wyprawce znajdą coś dla sie-
bie także rodzice. „Książką połą-
czeni, czyli o roli czytania w życiu 
dziecka” to broszura informacyj-
na,  przypominająca o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom 
oraz podpowiadająca, skąd czer-
pać nowe inspiracje czytelnicze. 

Dzięki akcji dziecko pozna waż-
ne miejsce na czytelniczej mapie 

dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

Zapraszamy do wszystkich placó-
wek bibliotecznych Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Mierzęcicach. 

Więcej informacji projekcie znaj-
duje się na stronie: www.wielki-
czlowiek.pl Projekt jest finanso-
wany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Organizatorem jest  Instytut 
Książki wraz z partnerami:  Polska 
Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia 
Dzieci. Patronat Honorowy: Rzecz-
nik Praw Dziecka Marek Michalak 
a patronat medialny: Ryms, Czas-
Dzieci.pl

ŚLĄSKA AKADEMIA SENIORA 

Bez egzaminów. Bez testów. Bez stresu. W Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach rozpoczęło się 
szkolenie kompetencji cyfrowych dla seniorów Gmi-
ny Mierzęcice.

Na początku tego roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Mierzęcicach została zakwalifikowana do projektu 
„ Śląska Akademia Seniora” Działanie E-Senior 65+. 

Projekt opracowała i pozyskała fundusze unijne Fun-
dacja Partycypacji Społecznej z Poznania w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 
(działanie 3.1 PO PC:E-Senior 65+). Celem projektu 
jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obsza-
rze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkole-
niowe oraz animacyjne. Efektem realizacji projektu 
ma być włączenie seniorów w budowanie społeczeń-
stwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych 
kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania  
z IT w codziennym życiu. 

Działania projektowe zaplanowano na 3 lata a szkole-
nie kompetencji cyfrowych seniorów w naszej gminie 
rozpoczęło się we wrześniu 2018 r. 

Nasi mieszkańcy mają niepowtarzalną okazję uczest-
niczenia w innowacyjnym projekcie edukacyjno-akty-
wizacyjnym. W trakcie realizacji projektu zaplanowa-
no szkolenia kompetencji cyfrowych dostosowane do 
potrzeb i możliwości seniorów oraz projekty anima-
cyjne czyli grupowe działania aktywizujące seniorów 
w społeczności lokalnej np. tworzenie grup dyskusyj-
nych, klubów miłośników książki, filmu fotografii czy 
ogrodów, stworzenie blogów przez pasjonatów.

Pierwszy etap projektu będzie trwał do końca 2018 
r. i obejmie on 180 godz. zajęć. Weźmie w nim udział 
30 osób, które będą się spotykać się w czytelni inter-

netowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzę-
cicach. Po zakończeniu zajęć i wykonaniu projektu 
animacyjnego uczestnicy, którzy aktywnie brali udział 
w zajęciach otrzymają na własność tablet. W 2019 r. 
planowane są kolejne szkolenie. Dodatkowe informa-
cję można uzyskać w Bibliotece w Mierzęcicach.

Dyr. GBP Grażyna Czapla
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ZŁOTE, DIAMENTOWE ORAZ ŻELAZNE GODY
6 października małżeństwa z tere-
nu Gminy Mierzęcice świętowały 
Złote, Diamentowe oraz Żelazne 
Gody, czyli 50-tą, 60-tą i 65-tą 
rocznicę ślubu.
 
Sobotnie uroczystości rozpoczęła 
Msza Święta w kościele w Nowej 
Wsi, którą w intencji Jubilatów 
sprawował Ksiądz Kanonik Janusz 
Rakoczy - Proboszcz targoszyckiej 
parafii w koncelebrze Księdza Ada-
ma Mordalskiego – Proboszcza 
parafii pw. św. Antoniego Padew-
skiego w Nowej Wsi oraz Księdza 
Marka Cudy - Proboszcza parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Boguchwałowicach. Podczas Mszy 
Świętej Ksidąz Kanonik Janusz Ra-
koczy w pięknych słowach odniósł 
się do trwałości związków opartych 
na prawdziwej miłości. Małżonko-
wie odnowili złożoną przed laty 
przysięgę małżeńską, a następnie 
otrzymali pamiątkowe upominki, 
które w imieniu Biskupa Diecezji 
Sosnowieckiej Księdza Grzegorza 
Kaszaka wręczył im Ksiądz Adam 
Mordalski.

Druga część uroczystości odbyła 
się w sali Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nowej Wsi. Wśród przy-
byłych gości obecni byli: Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski, Sekretarz Gminy Bogumiła  
Szymończyk, Skarbnik Agnieszka 
Frączek, Proboszcz nowowiejskiej 
parafii, Radni, Sołtysi, dyrektorzy 
placówek oświatowych, pracow-
nicy Urzędu Gminy oraz najbliż-
si Jubilatów. Gdy wszyscy zajęli 
swoje miejsca zebranych powitała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Wiesława Rajewska. Następnie 
gratulacje oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności, długich i pogodnych 
lat życia w jak najlepszym zdrowiu 
i zadowoleniu Jubilatom przeka-
zał Wójt Gminy Grzegorz Podlejski  
i Przewodnicząca Rady Gminy Jo-
lanta Kyrcz.

W kolejnej części małżonkowie 
odznaczeni zostali przyznawanymi 
przez Prezydenta RP Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  
a także otrzymali listy gratulacyjne, 
upominki oraz bukiety kwiatów. 
Przy akompaniamencie Kapeli Re-
gionalnej „Mierzęcice”, odśpiewa-
no także tradycyjne „Sto lat”.
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Następnie dla zebranych wystąpi-
li uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach, prezentując 
specjalnie przygotowany na tę 
okazję montaż słowno-muzyczny, 
podejmujący tematykę miłości. 
Na scenie pojawił się także Zespół 
Śpiewaczy „Toporowianki”, wyko-
nując popularne piosenki minio-
nych lat oraz Kapela Regionalna 
„Mierzęcice”, która przypomniała 
znane i skoczne utwory muzyki 
ludowej. Ostatnim elementem so-
botniej uroczystości był wyjątkowy 
tort - prezent od właściciela firmy 
Pol-Trans Catering pani Alfredy 
Perczak.

Jubilatów, którzy ze względów 
zdrowotnych nie mogli uczestni-
czyć w oficjalnych uroczystościach, 
Wójt Gminy wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego oraz soł-
tysem odwiedził w domu i wręczył 
upominki oraz kwiaty.

Jubileusz 50- lecia małżeństwa ob-
chodzili: Jadwiga i Wacław Cichoń  
z Zawady, Henryka i Marian Cza-
pla z Nowej Wsi, Bernadeta i Jan  
Czapla z Mierzęcic, Anna i Edward 
Hanak z Boguchwałowic, Janina  
i Kazimierz Hyla z Przeczyc, Sabina 
i Stanisław Jakóbczyk z Toporowic, 
Janina i Henryk Kozieł z Przeczyc, 
Teresa i Andrzej Krzyśpiak z Mie-
rzęcic, Danuta i Stanisław Kyrcz  
z Przeczyc, Hanna i Wincenty  
Lewandowscy z Boguchwałowic, 
Czesława i Stanisław Lity z Mierzę-
cic, Krystyna i Stanisław Majewscy 
z Boguchwałowic, Alfreda i Włodzi-
mierz Nowak z Mierzęcic, Lucyna  
i Janusz Nowara z Przeczyc, Wiesła-
wa i Mieczysław Oder z Mierzęcic, 
Janina i Aleksander Pancerz z Sa-
dowia, Danuta i Bogusław Parzoch 
z Przeczyc, Maria i Jan Pawłowscy 
z Mierzęcic, Michalina i Feliks Pła-
czek z Mierzęcic, Danuta i Lucjan 
Pocztowscy z Boguchwałowic, Ja-
nina i Stanisław Saks z Przeczyc,  
Barbara i Henryk Słania z Toporo-
wic, Leokadia i Henryk Sorn z Naj-
dziszowa, Maria i Czesław Sroka z 
Nowej Wsi, Leokadia i Kazimierz 
Swoboda z Boguchwałowic, Anna i 
Tadeusz Szczepańczyk z Mierzęcic.

Jubileusz 60-lecia małżeństwa 
obchodzili: Alina i Józef Błach z 
Boguchwałowic, Henryka i Marian 
Czapla z Nowej Wsi, Halina i Stani-
sław Gola z Boguchwałowic, Józefa  
i Józef Kocot z Przeczyc, Kazimiera 

i Karol Kotelon z Sadowia, Włady-
sława i Ireneusz Kozieł z Przeczyc, 
Kazimiera i Stanisław Krawczyk  
z Mierzęcic, Władysława i Józef Ku-
bik z Boguchwałowic, Urszula i Ire 
neusz Skotarski z Przeczyc, Anna 
i Józef Sołtysik z Boguchwałowic, 

Kazimiera i Władysław Siudyka  
z Mierzęcic.

Jubileusz 65-lecia małżeństwa ob-
chodzili: Władysława i Czesław Pa-
rzoch z Przeczyc.
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ĆWICZENIA GMINNYCH JEDNOSTEK OSP

27 października w budynku OSP 
Sadowie odbyło się szkolenie stra-
ży.  Druhowie i druhny z gminnych 
jednostek OSP mieli okazję zazna-
jomić się z technikami udzielania 
pierwszej pomocy, wziąć udział w 
zajęciach z wykorzystaniem spe-
cjalistycznego sprzętu ratownicze-
go oraz uczestniczyć w wykładzie 
na temat bezpieczeństwa pracy.
 
Ćwiczenia zostały zorganizowane 
przez Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Mierzęcicach przy 
wsparciu Wójta Gminy Mierzęcice 
Grzegorza Podlejskiego. Spotka-
nie rozpoczął Komendant Gminny 
OSP dh Mieczysław Filipek, wita-
jąc przybyłych gości, wśród któ-
rych znaleźli się p.o. Komendant 
Powiatowy PSP w Będzinie st. kpt. 
Arkadiusz Spera, Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Mierzęcicach dh Stanisław 
Paks, kapelan strażaków powiatu 
będzińskiego dh ks. Janusz Rako-
czy, członkowie Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Mierzęci-
cach oraz delegacje druhów ze 
wszystkich okolicznych jednostek 
OSP.

Ćwiczenia prowadzone były przez 
delegowanych z KP PSP asp. Ma-
teusza Dyragę, powiatowego ko-
ordynatora ratownictwa medycz-
nego i asp. Adriana Kocybę z KP 
PSP Będzin – część dotycząca kwa- 

lifikowanej pierwszej pomocy oraz 
przez mł. asp. Jakuba Pałgana z KP 
PSP Tarnowskie Góry i Naczelnika 
dh Marka Kańtocha z OSP Mierzę-
cice – część dotycząca ratownic-
twa technicznego.

Pierwsza część szkolenia opierała 
się o tematykę BHP w pracy straża-
ka. Zakres ćwiczeń obejmował przy-
pomnienie przepisów i wytycznych 
dotyczących BHP podczas akcji ra-
towniczo-gaśniczych, procedury 
regulujące udzielanie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy oraz zasady 
dezynfekcji sprzętu medycznego. 
W drugiej części szkolenia strażacy 
zostali podzieleni na dwie grupy. 
Pierwsza z nich pozostała na sali,  

gdzie asp. Mateusz Dyraga oraz  
asp. Adrian Kocyba prezentowali 
poszczególne techniki udzielania  
pierwszej pomocy na manekinach 
ćwiczebnych. Każdy uczestnik miał 
okazję, by pod czujnym okiem  
instruktora nabyć odpowiedniej 
wiedzy z zakresu ratowania ludz-
kiego życia. Druga grupa pod in-
struktarzem mł. asp. Jakuba Pał-
gana z KP PSP Tarnowskie Góry 
i Naczelnika dh Marka Kańtocha 
z OSP Mierzęcice brała udział w 
zajęciach na placu OSP Sadowie. 
Strażacy doskonalili umiejętności 
w zakresie ewakuacji poszkodo-
wanego z pojazdu oraz czynności 
podejmowanych w ratownictwie 
technicznym. 
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GMINNY DZIEŃ SENIORA 

W niedzielę 30 września w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Mierzę-
cicach odbyły się obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Seniora 
połączone ze Świętem Pieczone-
go Ziemniaka. Uroczyste spotka-
nie obfitowało w występy dzieci, 
młodzieży, rodzimych zespołów 
folklorystycznych i rozrywkowych, 
konkursy i zabawę taneczną. Wie-
czór był także okazją do wspólne-
go świętowania sukcesu repre-
zentacji Polski w siatkówce, która 
w trakcie wydarzenia wywalczyła 
złoty medal mistrzostw świata, 
dając wszystkim zebranym dodat-
kowy powód do radości.

Uroczyste spotkanie rozpoczął dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
Marcin Czapla, witając  przybyłych 
gości, wśród których znaleźli się 
m.in. Wójt Gminy Grzegorz Podlej-
ski, Zastępca Wójta Andrzej Cem-
brzyński, Przewodnicząca Rady 
Gminy Jolanta Kyrcz, Zastępca 
Przewodniczącej Tadeusz Szcze-
pańczyk, Radni Gminy, Sołtysi, Dy-
rektorzy placówek oświatowych, 
Przewodniczący i członkowie 
Związków Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów z Mierzęcic, Mierzęcic 
II i Nowej Wsi, Prezesi OSP wraz z 
druhami, Przewodniczące Kół Go-
spodyń Wiejskich z członkiniami, 
Zespoły Śpiewacze „Mierzęcanki”  
i „Toporowianki”, Kapela Regionalna 
„Mierzęcice” oraz zespół „Romcio 
Band i Jezioranki” utworzony przez 
przedstawicielki KGW Przeczyce.  

W pierwszej części uroczystości 
wystąpili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Lotników Polskich  
w Mierzęcicach. Przedstawienie 
podejmowało tematykę miłości do 
ojczyzny i oddania dla wspólnego 

dobra u progu setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości. Zmusiło 
ono publiczność do refleksji nad 
historią Polski i bohaterstwem 
naszych przodków, wprowadza-
jąc wszystkich w nastrój zadumy. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Grzegorz Podlejski, który podzię-
kował uczniom za przypomnienie 
tak ważnych wydarzeń i uświet-
nienie Dnia Seniora elementem 
patriotycznym. 

Po występie młodzieży przyszedł 
czas na gminne zespoły śpiewacze, 
czyli „Mierzęcanki” i „Toporowian-
ki”. Panie zaakcentowały pogodny  

charakter uroczystości wykonując 
żartobliwe utwory, a także spe-
cjalnie przygotowane na Dzień Se-
niora montaże słowno-muzyczne. 
Wokalistkom tradycyjnie akompa-
niowali na akordeonach Stanisław 
Hetmańczyk i Krzysztof Świątek.  

Następnie na scenie zaprezento-
wał się zespół Romcio Band i Je-
zioranki. Stworzona w tym roku  

formacja wykonała znane utwo-
ry rozrywkowe, które publiczność 
nuciła razem z nimi. 
Dodatkową atrakcją dla gości był 
krótki pokaz taneczny Michała 
Barakowskiego, prowadzącego 
zajęcia taneczne dla seniorów w 
Gminnym Ośrodku Kultury. Spo-
tkania, podczas których można na-
uczyć się podstawowych kroków 
popularnych tańców, a także zasię-
gnąć informacji na temat zdrowia 
odbywają się we wtorki w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
o godz. 18:00. 

Około godziny dziewiętnastej na 
scenie pojawiła się Kapela Regio-
nalna „Mierzęcice”, która wykona-
ła znane utwory folkowe. Następ-
nie odbyła się zabawa konkurso-
wą, w której można było wygrać 
drobne upominki. Przybyli goście 
mogli także skosztować tradycyj-
nych zagłębiowskich pieczonek.

Przed godziną dwudziestą przy-
szedł czas na Kabaret „Biesiada 
Polska”. Zespół w czteroosobowym 
składzie wykonał 1,5-godzinny 
program skierowany do seniorów. 
Nie zabrakło najpopularniejszych 
utworów biesiadnych i dynamicz-
nej interakcji z publicznością. Se-
niorzy bawili się doskonale i chęt-
nie uczestniczyli w improwizowa-
nych scenkach dając pokaz talen-
tów wokalnych oraz tanecznych. 

Zwieńczeniem uroczystości była 
zabawa taneczna, wzbogacona licz-
nymi dowcipami i anegdotami pro-
wadzona przez Grzegorza Zimnika.  
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FOTORELACJA Z DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH

Podczas tegorocznych Dożynek 
Gminno-Parafialnych rolę sta-
rostów pełnili Państwo Ewa i 
Jacek Bara. W korowodzie oraz 
dalszych uroczystościach brała 
udział Gminna Orkiestra Dęta im. 
Władysława Juszczyka, Koła Go-
spodyń Wiejskich, jednostki OSP, 
Koło Łowieckie „Sokół”, pracow-
nicy Urzędu Gminy w Mierzęciach 
oraz mieszkańcy naszej gminy.  
 
Wśród gości zaproszonych znaleźli 
się m.in. Wicemarszałek Sejmu Bar-
bara Dolniak, Posłanki Beata Ma-
łecka-Libera, Anna Nemś, Barbara 
Chrobak, Poseł Waldemar Andzel, 
Senator Arkadiusz Grabowski, Pre-
zes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, 
Prezes Powiatowego Zarządu PSL 
Janusz Sar, Zastępca Komendan-
ta Powiatowego PSP w Będzinie 
st.kpt. Arkadiusz Spera, Prezydent 
Będzina Łukasz Komoniewski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś, Wójt Gminy Psa-
ry Tomasz Sadłoń, Radny Powia-
tu Będzińskiego Stanisław Paks, 
Radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Mirosław Mazur, Kierownik 
Oczyszczalni Ścieków w Ożarowi-
cach Mariusz Błaszczuk, Przewod-
niczący Zarządu LGD „Brynica to 
nie granica” Janusz Majczak.

Na dożynkowej scenie wystąpili 
uczniowie placówek oświatowych 
z naszej gminy, zespoły śpiewacze 
„Mierzęcanki”, „Toporowianki” 
oraz „Romcio Band i Jezioranki”, 
uczeń koła muzycznego „Melodia” 
Oskar Piekarczyk, Kapela Regional-
na „Mierzęcice”, zespół ToMiNo, 
Kabaret RAK, Rudi Schuberth z 
zespołem Tadeusza Leśniaka oraz 
Kapela Mol Band.

Sponsorami wydarzenia byli: Za-
kład Rzeźniczo-WędliniarskiBara 
Jacek, Krakowski Bank Spółdziel-
czy w Mierzęcicach, PPHU Po-
l-Trans Catering Export-Import Al-
freda Perczak, Mariusz Surma sala 
bankietowa „ALFA”, F.H. „KAROLI-
NA” S.C. Justyna i Jarosław Dydak, 
DROGREM S.C. Łukasz Kyrcz Teresa 
Kyrcz, Spółka Dla Zagospodarowa-
nia Wspólnoty Gruntowej we Wsi 
Mierzęcice „Nadzieja”, FHU „DA-
TER„ Teresa Serwecińska, Zakład 
Produkcyjno-Handlowo-Usługo- 

wy Kaszarnia S.C. Teresa i Henryk 

Kensy, Gospodarstwo Ogrodnicze 
Monika i Piotr Sroka, Centrum 
Opieki Długoterminowej „Joanna” 
w Mierzęcicach, De Silva Airport 
Katowice, Oriflame, Sarex S.C. Sar 
Anna, Sar Leszek, Sar Spółka Jaw-
na Bytom, P.P.P.O. UNITRANS S.C. 
Jacek Karcz.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do organiza-
cji Dożynek Gminno-Parafialnych.
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LIGOWE ZMAGANIA NASZYCH KLUBÓW

ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR WÓJTA
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KS Strażak Nowa Wieś rozgrywa najlepszy sezon w 
swojej nowej historii, po reaktywacji klubu w 2015 
roku. 

Drużyna prowadzona przez trenera Marcina Nowac-
kiego w rozgrywkach Patrick Klasy B sezonu 2018/19 
od początku zajmuje pozycję w ścisłej czołówce tabe-
li. Na jeden mecz przed końcem jesiennych rozgry-
wek zespół z Nowej Wsi jest piąty wśród 12 zespołów, 
ale wciąż rozpatrywana jest kontrowersyjna sytuacja 
z wyjazdowego meczu z drużyną Niegowoniczek. 
Wówczas Strażak przegrał spotkanie, jednak w skła-
dzie gospodarzy znaleźli się gracze nieuprawnieni do 
uczestnictwa w rozgrywkach. Jeśli władze podokręgu 
sosnowieckiego orzekną walkower dla Strażaka, klub 
awansuje na czwartą pozycję w tabeli. 

Obecnym liderem rozgrywek jest Zagłębiak Tuczna-
wa, który stracił w dotychczasowych meczach za-
ledwie trzy punkty i wydaje się być poza zasięgiem 
rywali. Natomiast o drugie miejsce, mogące również 
dać awans do Klasy A, walczy aż sześć drużyn, wśród 
których znajduje się Strażak. Niezależnie od wyników 
ostatnich spotkań nasz zespół powinien utrzymać  
miejsce w czołówce do wiosennej rundy rewanżowej, 

co zwiastuje spore emocje piłkarskie dla wszystkich 
klubowych fanów.

Najbliższe mecze: 
11.11 KSG II Psary – STRAŻAK NOWA WIEŚ

W rozgrywkach ligowych na wyższym szczeblu, po 
ubiegłorocznym awansie, bierze udział klub teniso-
wy UKS Ikar Mierzęcice. 

Po trudnym początku sezonu zespół zaczyna nabierać 
większej pewności siebie, co przekłada się na lepsze 
wyniki. 

24 października drużyna z Mierzęcic pokonała na wy-
jeździe czołową drużynę ligi, MKS Skarbek II Tarnow-
skie Góry 7:3. Dzięki temu zwycięstwu Ikar awanso-
wał na 10. miejsce w tabeli i może z większym spoko-
jem podejść do kolejnych spotkań. 

Najbliższe mecze: 
8.11 UKS Ikar – Liswarta Lisów
14.11 ATS Ligota Łabędzka – UKS Ikar
22.11 UKS Ikar – LKS Wilki Wilcza

30 września  Zarząd koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego nr 104 Siewierz po raz kolejny, jak co roku, 
zorganizował zawody wędkarskie w dyscyplinie 
spinningowej o Puchar Wójta Gminy Mierzęcice 
dla członków koła, którzy w dużej mierze są także 
mieszkańcami gminy Mierzęcice. 

Poranna pogoda niezbyt zachęcała do wędkowania 
ze względu na lekki przymrozek, przez co frekwencja 
uczestników była nieco mniejsza. W ciągu dnia zrobiło 
się jednak słonecznie dość ciepło, co pozwoliło roze-
grać zawody w przyjemnych warunkach. Do zmagań 
wędkarskich zgłosiło się 14 zawodników. Po pięciogo-
dzinnej rywalizacji złowiono łącznie 230 sztuk okoni, 
których wymiar spełniał wymogi zawodów. Zawody 
odbyły się na „żywej rybie”, która po zmierzeniu wró-
ciła do wody. 

Zwycięzcą został Grzegorz Skrzypiec uzyskując 2230 
punktów; II miejsce zajął  Krzysztof Matczak – 2190 
pkt; III miejsce Andrzej Kukuła – 2070 pkt, a tuż poza 
podium znalazł się Grzegorz Kułach – 2010 pkt.

1. Zagłębiak Tucznawa 10 27 9 0 1 54-9 5 0 0 24-3 4 0 1 30-6

2. RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 10 21 7 0 3 42-21 3 0 1 16-6 4 0 2 26-15

3. Zew Kazimierz 10 19 6 1 3 42-24 3 1 2 27-15 3 0 1 15-9

4. KS Mydlice 9 18 5 3 1 22-18 3 2 0 9-6 2 1 1 13-12

5. STRAŻAK NOWA WIEŚ 10 16 5 1 4 21-16 4 0 2 18-11 1 1 2 3-5 1 3 1 0 0 2-1

6. Sarmacja II Będzin 10 16 5 1 4 24-13 3 0 1 14-3 2 1 3 10-10 1 0 0 0 1 1-2

7. Promień Strzemieszyce Małe 9 14 4 2 3 22-15 3 0 0 12-3 1 2 3 10-12

8. Jedność Strzyżowice 10 11 3 2 5 26-22 1 1 3 14-12 2 1 2 12-10

9. Gmina II Psary 9 10 3 1 5 20-34 2 1 1 10-8 1 0 4 10-26

10. JSP Warta Zawiercie 10 7 2 1 7 10-45 1 1 4 6-32 1 0 3 4-13

11. UKS Sławków 9 6 2 0 7 14-33 1 0 3 5-14 1 0 4 9-19

12. Niegowoniczki 2018 10 3 1 0 9 12-59 1 0 5 7-34 0 0 4 5-25

Tabela Klasy B Patrick 2018/2019, grupa: Sosnowiec
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ERASMUS+ = NOWE MOŻLIWOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Mierzęcicach w 
tym roku rozpoczyna 2-letnią przy-
godę z programem Erasmus+.

W wyniku zagranicznych szkoleń 
przedstawicieli kadry nauczyciel-
skiej udało się znaleźć parterów 
do współpracy i wspólnie napisać 
wniosek, który został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Narodo-
wą Agencję Programu Erasmus+  
w Grecji. 

Szkoła otrzymała 89 punktów na 
100, a 60 punktów to konieczne 
minimum, by uzyskać dofinanso-
wanie na realizację projektu.

Projekt współpracy międzynaro-
dowej zatytułowany jest  The EU-
ropean Heritage in the politically 
and culturally changing world as 
means Against Radicalization i do-
tyczy europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, które ma przeciw-
działać radykalizacji w zmieniają-
cym się świecie. 

Dwuletnia współpraca obejmo-
wać będzie 5 szkół. Pozostałe szko-
ły partnerskie pochodzą z Grecji, 
Chorwacji, Portugalii oraz Cypru. 
Cały projekt to szereg innowacyj-
nych działań w międzynarodowym 
towarzystwie. Obejmie on 5 mię-
dzynarodowych wymian, z których 
każda potrwa 5 dni. W pierwszym  

roku uczniowie pojadą na Cypr i do 
Chorwacji, zaś w marcu 2019 będą 
przyjmować zagranicznych gości. 
W kolejnym roku planowane są 
wyjazdy Portugalii, Grecji i Stras-
burga. Szkoła z niecierpliwością 
czeka na europejskie wyzwania, 
a chętnych uczniów zaprasza do  
zaangażowania się w projekt.

Bieżący rok, który powoli dobiega 
końca dla Koła Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów z Mierzęcic wią-
że się ze wspomnieniem waka-
cyjnych wyjazdów, zarówno nad 
morze, jak i w góry.
 
Dwa lipcowe tygodnie, pomiędzy 
4-16 lipca grupa wycieczkowiczów 
z Mierzęcic spędziła w Świnouj-
ściu. Nad Świną i Morzem Bałtyc-
kim emeryci odwiedzali miejscowe 
atrakcje turystyczne, tj. latarnię 
morską, wydmy, deptak, czy port.

Korzystali również ze słońca i uro-
ku polskich plaż, które w tym roku, 
z uwagi na wymarzoną pogodę, 
były doskonałym miejscem do wy-
poczynku.

Drugim wyjazdem członków Koła 
były krótkie wczasy w Beskidach, 
a konkretnie w Węgierskiej Górce. 
Emeryci w dniach 16-21 sierpnia 
spędzili pięć dni w górskim oto-
czeniu, ciesząc się zdrowymi spa-
cerami nad Sołą i rześkim górskim  

powietrzem. Dobrze zlokalizowany 
dom wczasowy zapewnił im rów-
nież możliwość korzystania z base-
nu, dzięki czemu wyjazd miał także 
nieco sportowy charakter.

Koło wybiega już planami do przy-
szłorocznych ciepłych miesięcy, 
które z pewnością ponownie zgro-
madzą wielu chętnych na krajo-
znawcze i integracyjne wyjazdy w 
różne rejony Polski.

TEGOROCZNE WYJAZDY KOŁA EMERYTÓW W MIERZĘCICACH
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W poniedziałek 15 października 
w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Mierzęcicach odbyło się uroczy-
ste spotkanie z okazji obchodzo-
nego w niedzielę Dnia Edukacji 
Narodowej. 
 
Podczas wydarzenia najbardziej 
wyróżniający się pracownicy 
oświatowi zostali uhonorowani 
Nagrodami Wójta Gminy Mierzę-
cice oraz Nagrodami Dyrektorów 
poszczególnych placówek oświa-
towych.

Spotkanie rozpoczął dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Mar-
cin Czapla, który przywitał wszyst-
kich gości. 

Wśród nich znaleźli się m.in.: Za-
stępca Wójta Gminy Andrzej Cem-
brzyński, Przewodnicząca Rady 
Gminy Jolanta Kyrcz, Zastępca 
Przewodniczącej Rady Gminy Ta-
deusz Szczepańczyk, radni - człon-
kowie Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu Iwona Kłys i Jacek 
Biedroń, Prezes Międzygminnego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Jan Kraśkiewicz, dyrektorzy, na-
uczyciele oraz pracownicy placó-
wek oświatowych z terenu gminy.

Prowadzący, a następnie Zastępca 
Wójta, Prezes MZNP i Przewodni-
cząca Rady Gmina w słowach za-
adresowanych do pracowników 
oświaty podkreślali istotę edukacji 
i pracy na rzecz przyszłych poko-
leń, która stanowi podstawę roz-
woju państwa. 

Odwołali się do historii, kiedy to 
edukacja mierzyła się z problema-
mi nie mającymi już dzisiaj miej-
sca, ale także zwrócili uwagę na 
trudności, jakim muszą sprostać 
obecni dyrektorzy, nauczyciele i 
pracownicy. Jak pokazują już od 
wielu lat osiągnięcia uczniów na-
szej gminy, praca ta ma jednak głę-
boki sens i daje dużo zawodowej 
satysfakcji.

W części artystycznej uroczystości  

wystąpiła para taneczna – Marta 
Gryczka i Wojciech Lipnicki, któ-
rzy w maju tego roku wywalczyli 
awans do najwyższej klasy tanecz-
nej w Polsce – klasy A - w tańcach 
standardowych i latynoamerykań-
skich. Pierwsza część ich występu 
prezentowała właśnie tańce stan-
dardowe. 

Eleganckie stroje, płynność i gracja  

nadały uroczystości podniosłego 
tonu. 

W kolejnej części spotkania Za-
stępca Wójta Gminy Andrzej Cem-
brzyński wręczył Nagrody Wójta 
Gminy Mierzęcice w dziedzinie 
oświaty. Tym razem wyróżnienie 
otrzymały Barbara Gurowiec ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach oraz Ewa Rasztabiga, 
Iwona Kłys i Katarzyna Koziorow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Mierzęcicach. Złożył także gra-
tulacje nauczycielom, którzy uzy-
skali wyższy stopień awansu zawo-
dowego. 

Stopień nauczyciela kontraktowe-
go otrzymały Patrycja Niedbała  
i Emilia Lity, mianowanego Kata-
rzyna Wajdzik-Wojdas, a dyplomo-
wanego Kamil Kostrzewa, Kamil 
Gwóźdź i Sławomir Gębica. Z kolei 
Lidia Bańka, nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Przeczycach, odebrała 
gratulacje za otrzymanie Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej.

Po wręczeniu nagród na sce-
nie ponownie pojawili się Marta  
i Wojciech, którzy zaprezentowali 
publiczności tańce latynoamery-
kańskie. Na zakończenie uroczy-
stości, dyrektorzy poszczególnych 
placówek oświatowych wręczyli 
nauczycielom oraz pracownikom 
administracji i obsługi Nagrody 
Dyrektora Szkoły. 

Mijający rok oświatowej działalno-
ści, również dzięki realizacji wielu 
dodatkowych projektów, należy 
uznać za bardzo udany. 
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Po tym jak Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Rozwoju i Pro-
mocji Wsi Boguchwałowice zre-
zygnowało z prowadzenia Szkoły 
Podstawowej w Boguchwałowi-
cach, została ona przejęta przez 
gminę. W pierwszych miesiącach 
nowego roku szkolnego w pla-
cówce odbyło się już kilka cieka-
wych i twórczych wydarzeń, w 
które chętnie angażują się nie tyl-
ko dzieci, ale również ich rodzice.

Jesienią oddziały przedszkolne 
świętowały Dzień Pieczonego 
Ziemniaka. Była to świetna oka-
zja do wspólnej zabawy i udzia-
łu w konkurencjach sportowych,  
w których głównym bohaterem był 
ziemniak. Największą atrakcją oka-
zało się dla przedszkolaków ogni-
sko, w którym zostały upieczone 
ziemniaki. Słoneczna pogoda oraz 
świeże powietrze pobudziły apetyt 
dzieci, które z ochotą zajadały się 
pieczonymi ziemniakami przygo-
towanymi przez ich mamy.

Kolejnym ważnym dniem w szkol-
nym kalendarzu był Dzień Chłopa-
ka, z okazji którego zorganizowano 
wycieczkę do Bawialni w Będzinie. 
Celem wycieczki było kształtowa-
nie umiejętności współdziałania w 
grupie poprzez wspólną zabawę, 
rozwijanie i doskonalenie spraw-
ności ruchowej, zręczności oraz 
orientacji przestrzennej. Niezwy-
kłą atrakcją okazała się ogromna 
konstrukcja składająca się z labi-
ryntu, zjeżdżalni, trampolin i base-
nu z piłeczkami. 

Pamiętając o zasadzie; „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”, w naszej 
placówce odbyły się zajęcia ogól-
norozwojowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym pn. „Olimpijskie 
dzieciaki”. Regularna aktywność 
fizyczna jest niezbędna dzieciom 
nie tylko do wzmocnienia mięśni 
czy poprawy kondycji, ale także do 
prawidłowego rozwoju umysłowe-
go i społecznego. 

Dzięki zainteresowaniu rodziców  
i przede wszystkim przedszkola-
ków takie dodatkowe zajęcia będą 
prowadzone na terenie placówki 
w każdą środę.



ZATRUDNIMY 
W 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

www.facebook.com/gokmierzecice

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE

Dyrektorzy, uczniowie i pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz Gminnego Ośrodka Kultury

w Mierzęcicach

serdecznie zapraszają na

Wieczór Pieśni Patriotycznej
„Tobie śpiewamy, Ojczyzno”,

który odbędzie się

13 listopada 2018 r.
o godz. 17:00

w sali GOK w Mierzęcicach
(ul. Wolności 102a)






