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Szkoła Podstawowa nr 2 
„pod skrzydłami Lotników Polskich” 

W piątek, 25 września odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach imienia Lotników Polskich. 
Tego dnia nauczyciele, uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście spotkali się, aby wspólnie świętować 
historyczny dla szkoły moment.

Uroczystości nadania 
imienia szkole rozpoczęły 
się mszą św. odprawioną  
w kościele parafialnym pw. 
św. Antoniego z Padwy  
w Nowej Wsi, podczas 
której Ks. Proboszcz 
Adam Mordalski, dokonał 
poświęcenia sztandaru 
szkoły. Oprawa muzyczna  
w wykonaniu Orkiestry Dę-
tej OSP Tapkowice, nadała 
nabożeństwu wyjątkowy 
charakter.

Po mszy świętej przed bu-
dynkiem szkoły, delegacja 
uczniów wraz z dyrektorem 
oraz pułkownikiem dypl. 
pilotem w st. spoczynku 
Andrzejem Stankiem, do-
konała odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej. 

Kolejna część uroczysto-
ści odbyła się w sali gim-
nastycznej, którą wypełnili  
rodzice, uczniowie oraz 
zaproszeni goście, wśród 
których obecni byli m.in: 
Wójt Gminy Grzegorz Pod-
lejski, Zastępca Wójta An-
drzej Cembrzyński, Sekre-
tarz Gminy Bogumiła Szy-
mończyk, Skarbnik Gminy 
Agnieszka Frączek, Zastęp-
ca Przewodniczącej Rady 
Gminy Tadeusz Szczepań-
czyk, Ks. Proboszcz Adam 
Mordalski, Członek Zarządu 

Rady Powiatu Robert Szpinda, 
Radny Powiatu Będzińskiego 
Stanisław Paks, Prezes ZNP 
Jan Kraśkiewicz, Prezes Za-
rządu GTL SERWIS Katowice-
Pyrzowice Andrzej Olko, sołtys 
sołectwa Mierzęcice-Osiedle 
Mirosław Winiarski oraz sołtys 
sołectwa Nowa Wieś Urszula 
Gądek, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych oraz oświato-
wych z terenu gminy oraz była 
kadra 39 Pułku Lotniczego. 

Część oficjalną uroczystości 
rozpoczęto wprowadzeniem 
pocztu sztandarowego i wspól-
nym odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego. Po przekaza-
niu sztandaru, symbolu przy-
należności, wspólnoty, a także 
swoistego drogowskazu, de-
legacja uczniów złożyła uro-
czyste ślubowanie. W dalszej 
części spotkania, Zastępca 
Przewodniczącej Rady Gminy 
Tadeusz Szczepańczyk od-
czytał Uchwałę Rady Gminy  
nr IX/76/2015 z 27 maja 2015 r. 
w sprawie nadania Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Mierzęcicach 
imienia Lotników Polskich. Po 
odczytaniu uchwały, Wójt Gmi-
ny Grzegorz Podlejski na ręce 
dyrektora szkoły pani Marty 
Czapli przekazał Akt nadania 
szkole imienia. 

W części artystycznej, uczniowie 
przypomnieli historię Lotnictwa 
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Polskiego oraz 39 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego stacjonu-
jącego w Mierzęcicach-Osiedlu 
w latach 1952-1987. Podczas 
występu, młodzi artyści pięk-
nym śpiewem oraz deklamacją, 
zachwycili i wzruszyli zgroma-
dzoną publiczność.

Oddając hołd tym, którzy  
w obronie polskiego nieba ode-
szli na wieczną wartę, delegacja 
uczniów złożyła wiązankę kwia-
tów przed pamiątkową tablicą 
ku czci lotników z 39 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego. 

Na zakończenie dyrektor szkoły 
złożyła gorące podziękowania 
wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do realizacji marzenia ja-
kim było nadanie imienia szkole. 
W szczególności podziękowa-
nia skierowała do wszystkich 
sponsorów, władz samorządo-
wych gminy, rodziców, nauczy-
cieli, pracowników szkoły oraz 
uczniów. Zaznaczyła, że reali-
zacja każdej idei wymaga sze-
regu działań, odpowiedniego 
wsparcia, życzliwej rady, suge-
stii i co wydaje się oczywiste, fi-
nansowego wsparcia. Kończąc 
uroczystość zaprosiła wszyst-
kich uczestników do obejrzenia 
wystawy poświęconej Lotnikom 
Polskim oraz złożenia wpisu do 
księgi pamiątkowej. 

Red.
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Konsultacje Społeczne w ramach PROW
W dniu 09 września w Urzędzie Gminy Mierzęcice odbyły się konsultacyjne społeczne w ramach PROW dotyczące opraco-
wania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
Warsztatowe spotkanie miało 
na celu przedstawienie zało-
żeń programu LEADER w ra-
mach PROW 2014-2020, usta-
lenie wspólnie z uczestnikami 
mocnych i słabych stron, szans 
i zagrożeń obszaru LGD. Iden-
tyfikowano także kluczowe 
przedsięwzięcia możliwe do 
realizacji oraz cele, które po-
winny zostać objęte strategią.
W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele Gminy jako 

sektora publicznego, organi-
zacje pozarządowe, przed-
siębiorcy a także mieszkań-
cy, którzy dzielili się swoimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi 
szans i zagrożeń obszaru gmi-
ny, otwarcie mówili o jej sła-
bych i mocnych stronach oraz 
przedstawiali swoje pomysły 
na projekty, które chcieliby re-
alizować w ciągu najbliższych 
lat.

Red.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

Załącznik 
do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice 

Nr 0050.126.2015 
z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

GK.6840.0008.2015 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego: 
 

Lp Oznaczenie 
nieruchomości Położenie Pow. 

(m2) 
Numer 

KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w mpzp 

Cena 
nieruchomości 

 
1 

 
1085/1 
1085/6 
1085/16 
k.m. 15 
obręb Mierzęcice 

 
Mierzęcice, 
przy 
skrzyżowaniu 
ul. Wolności i 
ul. Widokowej, 
w sąsiedztwie 
zabudowy 
mieszkaniowej i 
drogi 
ekspresowej S1 

 
4529 

 
C

Z1
Z/

00
07

53
81

/2
 

 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 
składająca się z trzech działek o zwartym 
kształcie zbliżonym do prostokąta wydłużonym w 
kierunku północ-południe. Umiarkowanie płaska, 
porośnięta trawą. Od strony wschodniej 
nieruchomość przylega do drogi publicznej – ulicy 
Widokowej o nawierzchni asfaltowej, od strony 
północnej do drogi publicznej – ulicy Wolności o 
nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada 
dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia terenu. 
Wzdłuż nieruchomości w jej części centralnej 
przebiega nieczynny wodociąg. Wzdłuż 
wschodniej granicy nieruchomości przebiega sieć 
energetyczna niskiego napięcia. Na działce nr 
1085/1 zlokalizowany jest słup 
elektroenergetyczny niskiego napięcia, na działce 
nr 1085/16 transformator. W bezpośrednim 
sąsiedztwie nieruchomości znajduje się 
przystanek autobusowy. Nieruchomość jest 
obciążona służebnością przesyłu na rzecz Tauron 
Dystrybucja S.A. 
 

 
Nieruchomość położona poza 
obszarem opracowania 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość 
usytuowana jest w obszarze 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i gospodarczej, w 
obszarze przekształceń w 
obszarze uciążliwości trasy 
komunikacyjnej - symbol XMK 
oraz na terenie większych 
kompleksów gleb chronionych 
(kl. III-IV). 
Obszar nieruchomości 
położony jest w strefie 
uciążliwości akustycznej drogi 
ekspresowej. 

 
290 000,-zł 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.), w przypadku 

zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, 
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego 

spadkobiercą. 
Osoby te powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 2 listopada 2015 roku. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – Referat Gospodarki, tel. 32 288 – 79 – 00, w. 228, 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 730-1530 oraz środa 900-1700. 
 
Mierzęcice, dnia 17.09.2015 r.                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Mierzęcice 

(-) mgr Grzegorz Podlejski         

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 
782 ze zm.), w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, 
która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 
1990 r. albo jego spadkobiercą.

Osoby te powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 2 listopada 2015 roku.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – Referat Gospodarki, 
tel. 32 288 – 79 – 00, w. 228, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-15:30 oraz środa 9:00-17:00.

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski        
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Zapraszamy do mierzęcickiej biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach zaprasza w miesiącu  październiku na wystawę „W drodze do świętości” 
poświęconą  Świętemu Janowi Pawłowi II. Ekspozycja powstała dzięki współpracy Muzeum Miejskiego w Wadowicach  
z Francuską Agencja Prasową. Wystawa przedstawia drogę Papieża Jana Pawła II od domu rodzinnego do wyboru na bisku-
pa Rzymu. Ponadto w październiku Biblioteka rozpoczyna realizacje projektu : „Akcja:e-motywacja!”. 

Celem projektu jest wykorzystanie Internetu i nowych technologii 
do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych. 

Osoby biorące udział w projekcie, wspólnie obejrzą transmitowa-
ne w internecie spotkania online, będą miały możliwość zadania 
pytania gościom transmisji i wymienią się między sobą własnymi 
pomysłami na aktywność w sile wieku! 

Każde spotkanie poświęcone będzie innemu tematowi. Dodatko-

wo podczas wszystkich spotkań z uczestnikami, swoją fachową 
wiedzą będzie dzielił się psycholog i skoczek spadochronowy 
Tomasz Kozłowski. 

Na pierwsze internetowe spotkanie online z Emilią Krakowską, 
zapraszamy 8 października o godz. 11.00 do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Mierzęcicach ul. Wolności 62a

 D. Latos

Kolejny protest mieszkańców Mierzęcic 
Mieszkańcy gminy Mierzęcice od kilku miesięcy walczą z na-
rastającym ruchem samochodów ciężarowych i osobowych 
na drodze krajowej  DK78. Natężenie ruchu, hałas spaliny, 
drgania uniemożliwiają codzienną egzystencję. W ponie-
działek od godz. 16.00 po raz piąty blokowali drogę na wyso-
kości Urzędu Gminy i ul. Bankowej.

Jak podkreślała współorganizatorka protestu pani Michalina Pła-
czek, GDDKiA w Katowicach, ani Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach nie dostrzegają dramatycznej sytu-
acji w Mierzęcicach. Zamiast wybudować planowaną od lat ob-
wodnicę, planowana jest kolejna droga z węzła w Mierzęcicach 
do terminala Cargo przy lotnisku, która spowoduje zwiększenie  
i tak już ogromnego ruchu na drodze krajowej 78. Ponadto droga 
ta zablokowała by możliwość budowy obwodnicy.

Żądamy przywrócenia planów budowy obwodnicy Mierzęcic oraz 
zaniechania budowy drogi z Mierzęcic do terminala Cargo we-
dług aktualnego planu. Walczymy o zdrowie naszych dzieci i go-
dziwe warunki do życia- mówili protestujący.

Postulaty mieszkańców w pełni popierają Wójt Gminy- Grzegorz 
Podlejski oraz Radni Gminy, którzy obecni byli podczas ponie-
działkowego protestu.

Red.
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Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi 

Mierzęcicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zainauguruje drugi rok akademicki 

7 października studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurują drugi rok akademicki. Uroczyste rozpoczęcie odbędzie 
się o godz.17:30 w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Inauguracyjny wykład pt. „ Życie współczesne 
w cygańskiej wiosce” wygłosi dr Tomasz Witkowski.

W roku ubiegłym w wykładach i warsztatach zainicjowanych przez 
Wójta Gminy Mierzęcice- Grzegorza Podlejskiego, uczestniczyło 
kilkudziesięciu słuchaczy. Zajęcia prowadzone były w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II 
oraz w sali gimnastycznej mierzęcickiego gimnazjum.

W tym roku dla studentów przygotowano wiele ciekawych wy-
kładów m.in.: z historii, ekonomii, literatury oraz prawa, a także 
zajęcia z języków obcych angielskiego i niemieckiego, zajęcia 
komputerowe oraz gimnastykę.

Wójt Gminy zapewnia, że każdy chętny znajdzie na uniwersyte-
cie coś dla siebie: – Idea przewiduje uczestników w wieku 50+, 
ale na zajęcia zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swo-
je zainteresowania. Warto zaznaczyć, że na ubiegłoroczne zaję-
cia i warsztaty zapisywali się studenci z rocznika 1934 jak i 1977 

i bardzo aktywnie w nich uczestniczyli. Udowadniamy, że jesień 
życia może być pełna atrakcji, aktywności i przyjaźni- podsumo-
wuje Grzegorz Podlejski.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wykładów w roku aka-
demickim 2015/2016. Wykłady odbywać się będą w  pierwszą 
środę miesiąca w godz. od 17. 30 do 19.00 w Gminnej Biblio-
tece Publicznej im. Jana Pawła II  w  Mierzęcicach. Tematyka 
wykładów:
• 4 listopad - „Bądź świadomym konsumentem”- prawnik Konrad 
Dziuba.
• 1 grudnia -  „Skarby Zachodnich Stanów”- mgr Jakub Michalik.
• 12 stycznia - „W cieniu Kilimandżaro”- mgr Magdalena Szczerek.
• 10 lutego - „Renesans w literaturze i kulturze polskiej”-  
Prof. zw. dr hab. Dariusz Rott.

Red.

Co zrobić, gdy sprzedawca nie chce uznać naszej reklamacji a ubezpieczyciel zaniża wartość odszkodowania? Czy koniecz-
na jest droga sądowa? Nie od razu. Najpierw warto skorzystać z możliwości polubownego załatwienia sporu. Aby nam to 
ułatwić, powołano szereg instytucji pomagających konsumentom w sporach z przedsiębiorcami. 

Do kogo możemy się zwróć?
Jeśli nasz problem dotyczy sporu z operatorem telekomuni-
kacyjnym lub pocztowym, właściwy będzie URZĄD KOMUNI-
KACJI ELEKTRONICZNEJ. W UKE działa Centrum Informacji 
Konsumenckiej (CIK), gdzie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8:15 do 16:15 pod numerem telefonu: 801 900 853 lub  
(22) 534 91 74 na pytania użytkowników odpowiadają pracowni-
cy zajmujący się prawami konsumenta w zakresie usług.

Jeśli toczymy spór z bankiem, a wartość przedmiotu sporu nie 
przekracza 8000zł, możemy zwrócić się z wnioskiem do ARBI-
TRA BANKOWEGO
Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, Tel. (22) 48 68 400

Jeżeli problem dotyczy ubezpieczenia, o udzielenie informacji 
czy pomoc możemy zgłosić się do RZECZNIKA UBEZPIECZO-
NYCH, który reprezentuje interesy osób ubezpieczających.
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, Tel. (22) 333 73 26, (22) 333 73 27

Kolejną instytucją świadczącą pomoc konsumentom jest  
INSPEKCJA HANDLOWA. PIH zajmuje się kontrolą legalności  
i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, skrytka pocztowa nr 178
Tel. centr.: (32) 35 68 100, Fax: (32) 35 68 103, 

Konflikt z przewoźnikiem lotniczym pomoże nam rozwiązać 
PREZES URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Skargę na naru-
szenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządze-
nia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej  
u przewoźnika tylko i wyłącznie w sytuacji:
• Odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera
• Odwołania lotu
• Dużego opóźnienia lotu
Skargę wnosimy na specjalnym formularzu dostępnym na stro-
nie internetowej http://www.ulc.gov.pl, 
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, Tel.: (22) 520 72 00

Gdy nasz pociąg znacznie się opóźnił lub został odwołany,  
a przewoźnik kolejowy odmówił uznania reklamacji, możemy 
zwrócić się do URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Tel. 801 044 080  
i (22) 460-40-80, e-mail: pasazer@utk.gov.pl 

źródło: www.powiat.bedzin.pl
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Podsumowanie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Wakacyjna przerwa w nauce dobiegła końca. Jak co roku dla 
dzieci, które tegoroczne wakacje spędzały w domu, Gminny 
Ośrodek Kultury  przygotował ciekawą ofertę kulturalno-rozryw-
kową. W pierwszych dniach lipca, najmłodsi mieszkańcy gminy 
uczestniczyli w zajęciach tanecznych breakdance, oraz korzy-
stali z możliwości samodzielnego wykonania różnorodnych form 
dekoracyjnych, podczas zajęć z ceramiki oraz technik witrażo-
wych.  
Na przełomie lipca i sierpnia odbyły się także dwie wycieczki re-
kreacyjno-edukacyjne. Podczas pierwszej, najmłodsi odwiedzili 
Muzeum Historii Radia i Sztuki oraz Palmiarnię w Gliwicach.
W Muzeum Historii Radia i Sztuki poznali m.in. historię radiosta-
cji oraz zapoznali się z architekturą i historią budynku. Nie lada 
atrakcją okazała się 111 m wieża nadawcza, która do 1956 roku 
służyła jako maszt antenowy. Obecnie jest to największa budow-
la tego typu na świecie. 
Kolejnym etapem wycieczki był trzeci co do wielkości obiekt  
w Polsce czyli gliwicka Palmiarnia. Trasa zwiedzania wiodła 
przez 5 tematycznych pawilonów: pawilon roślin użytkowych; tro-
piku; historyczny; sukulentów oraz akwarystyczny. W każdym z 
nich młodzi podróżnicy mogli podziwiać różne gatunki egzotycz-
nych roślin oraz zwierząt m.in.: kameleony, wiewiórki syberyj-
skie, węże, papugi oraz żółwie. Największym zainteresowaniem 
cieszył się jednak pawilon akwarystyczny, gdzie można było 
podziwiać najróżniejsze gatunki kolorowych ryb pochodzących  
z rzek i jezior całego świata.
Podczas drugiej wycieczki, najmłodsi odwiedzili Manufakturę 
Słodyczy oraz Pracownię EtnoJura w Żarkach, gdzie uczestni-
czyli w kreatywnych warsztatach wyplatania z wikliny i taśmy wi-
klinowej oraz druku na tkaninie.
Bajkowa sceneria, wspaniałe zapachy i moc słodyczy towarzy-
szyły dzieciom podczas wizyty w Manufakturze Słodyczy „Hokus 
Pokus”. Tu najmłodsi dowiedzieli się jak powstają okrągłe, trój-
kątne, przedstawiające ulubione postacie, jedno i wielokolorowe 

lizaki i cukierki oraz mieli możliwość przygotowania własnego 
lizaka.
Podczas warsztatów w Pracowni EtnoJura, milusińscy poznali 
historię dawnych tkanin oraz sposoby ich  wytwarzania. Ponadto 
dowiedzieli się kto nosił najpiękniejsze tkaniny i kiedy zaczęto 
je ozdabiać. Następnie ubrani w foliowe fartuszki, pieczołowicie 
zdobili bawełniane torby. 
Niezwykłą radość sprawiły także zajęcia wyplatania z wikliny i ta-
śmy wiklinowej. Pod czujnym okiem instruktorów dzieci wyplatały 
rybki oraz wiklinowe serca. Dopełnieniem dnia pełnego wrażeń, 
była wspólna zabawa w parku linowym.

Red.
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IV edycja Biegu Nowej Wsi  za nami
15 sierpnia br. pod honorowym patronatem Wójta Gminy Mierzęcice - Grzegorza Podlejskiego po raz czwarty odbył się 
Ogólnopolski Bieg Nowej Wsi. Podobnie jak w roku ubiegłym, akcja objęta była programem Powiatu Będzińskiego pn.; 
„Sportowy Powiat”.

Wydarzenie, które na stałe wpi-
sało się do gminnego kalenda-
rza imprez promujących zdrowy 
tryb życia, pod wieloma wzglę-
dami było wyjątkowe. Tegorocz-
na edycja pochłonęła kilka mie-
sięcy przygotowań, zgromadziła 
dwustu czterdziestu czterech 
biegaczy z całej Polski, trzy-
dziestu czterech maszerujących 
oraz liczną grupę kibiców.

Oprócz biegu głównego dla za-
wodników powyżej 16 lat, odby-
ły się także biegi towarzyszące 
oraz marsz Nordic Walking. 
Najmłodsi pasjonaci biegania 
mogli spróbować swoich sił  
w zawodach biegowych na to-
rze przeszkód, a także wziąć 
udział w wyścigu na dystansie 
500 metrów.

Bezpośrednio przed biegami 
dzieci, odbył się  pokazowy tre-
ning szkółki piłkarskiej „Strażak 
Nowa Wieś”, a najmłodsi miesz-
kańcy gminy mogli spróbować 
swoich sił na dmuchanej ścian-
ce wspinaczkowej oraz skorzy-
stać z mobilnej sali zabaw czyli 
Rajtobusu.

Sobotnią rywalizację na dystan-
sie 5 kilometrów wygrał p. Piotr 
Pałka z Częstochowy z czasem 
16 min i 11 sekund, na drugim 
miejscu znalazł się ubiegłorocz-
ny zwycięzca biegu p. Adam 
Jamiński reprezentant Tych  

z czasem 16 minut i 43 sekun-
dy. Podium uzupełnił p. Adam 
Jagieła z Siemianowic Śląskich, 
który finiszował z czasem 17 mi-
nut i 35 sekund. 
Wśród pań, najlepsza okazała 
się p. Sandra Mikołajczyk z Sie-
mianowic Śląskich, która na me-
cie pojawiła się po 19 minutach 
i 18 sekundach, drugie miejsce 
zajęła p. Beata Adamczyk-No-
wak z Miechowickiej Grupy Bie-
gowej z czasem 20 minut i 31 
sekund, a trzecie p. Edyta Wilk 
z Dąbrowy Górniczej z czasem 
21 minut i 16 sekund.

W gronie maszerujących naj-
lepszy okazał się p. Grzegorz 
Dors z Janowa, drugi p. Leszek 
Mielcarek z Bytomia, a trzeci  
p. Ryszard Garbat z Sosnowca. 
Wśród pań pierwsza na mecie 
zameldowała się p. Angelika 
Pietrzyk z Bystrzanowic, druga 
p. Danuta Pala-Skrzypczyk ze 
Złotego Potoku, a trzecia p. Bar-
bara Olschimke-Marmurowicz  
z Katowic.

Wszyscy startujący otrzymali 
specjalnie zaprojektowane na 
tę okazję pamiątkowe meda-
le, a na najlepszych biegaczy  
i maszerujących czekały pucha-
ry oraz nagrody pieniężne.

Dopełnieniem sobotniego wy-
darzenia był koncert Kamila 
Zawiślaka - młodego wokali-
sty, kompozytora oraz pianisty 
pochodzącego z Nowej Wsi, 
tworzącego pod tajemniczym 
pseudonimem „Milky Wishlake”. 
Podczas sobotniego koncer-
tu wokalista wystąpił w duecie  
z kolegą ze studiów Péterem 
Somosem.

Organizatorzy Biegu - Tomasz 
Sar oraz Marcin Czapla skła-
dają serdeczne podziękowania 
wszystkim kibicom, pomoc-
nikom, wolontariuszom, part-
nerom, artystom i patronom 
medialnym, a w szczególno-
ści Wójtowi Gminy Mierzęcice 
Panu - Grzegorzowi Podlejskie-
mu oraz sponsorom, którymi  

w tym roku byli: Zakład Rzeź-
niczo-Wędliniarski Jacek Bara, 
Sarex, PPHU Pol Trans Cate-
ring Alfreda Perczak, Sar Spółka 
Jawna, Sport Poziom 450, New 
Village Band, FH SC Karolina 
Justyna i Jarosław Dydak, Kato-
wicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna oraz Gaz System.

Do zobaczenia za rok!
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Wakacyjny pociąg 
do biblioteki

Uroczyste obchody Święta Lotnictwa Polskiego

W pierwszym dniu zajęć uzgodniono z dziećmi i zapisano na tablicy Kontrakt 
Wakacyjny, który określał zasady dobrej zabawy. Jak co roku tematyka za-
jęć była bardzo różnorodna. Dzieci wykonywały makiety dżungli, akwarium, 
papierowe przyborniki na biurko oraz kolorowe ramki na zdjęcia. Bawiły się 
masą papierową, z której powstawały zabawne różowe świnki oraz pingwinki 
– skarbonki, W tym roku dzieci poznały nową technikę plastyczną zwaną deco-
upage, którą wykorzystały do zdobienia drewnianych elementów. Ciekawymi 
zajęciami okazało się również tworzenie bardzo dużych kolorowych kwiatów 
z kolorowego papieru, które umieszczane były w doniczkach. Oprócz zajęć 
warsztatowych, dzieci bardzo chętnie grały w różne gry planszowe i układały 
puzzle. Podczas tegorocznych zajęć wakacyjnych z dziećmi pomagali nam 
wolontariusze: Dominika Spyra i Aleksander Bara oraz praktykantki: Natalia 
Klajner i Alicja Matyja. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali 
słodki upominek i zostali zaproszeni na zajęcia podczas ferii zimowych. 

Opr. M.Bijak

Podczas wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Mie-
rzęcicach zorganizowała dla dzieci zajęcia pod hasłem 
„Wakacyjny pociąg do biblioteki”. Zajęcia odbywały 
się w miesiącu lipcu, w poniedziałki, środy i piątki w 
godzinach od 10 do 13. Wzięło w nich udział 27 dzieci. 
Zajęcia wakacyjne były dofinansowane przez Radę 
Sołecką Sołectwa Mierzęcice. Otrzymane środki prze-
znaczone zostały na zakup materiałów plastycznych 
wykorzystanych przez dzieci podczas zajęć.

W dniu 28 sierpnia na byłym osiedlu wojskowym w Mierzęcicach, odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Lotników Polskich.

Polskie święto lotnictwa, zarówno 
wojskowego jak i cywilnego oraz 
przemysłu lotniczego, obchodzone 
jest rokrocznie 28 sierpnia. Upa-
miętnia zwycięstwo kpt. pil. Fran-
ciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława 
Wigury w międzynarodowych za-
wodach samolotów turystycznych 
Challenge w 1932 r.
Święto to, jest także okazją do 
oddania należnej czci żołnierzom 

w stalowych mundurach, którzy 
swoje życie oddali w walce o nie-
podległość Polski oraz tym, którzy 
zginęli wykonując obowiązki służ-
bowe. 
W uroczystym apelu, który popro-
wadził płk dypl. pil. w st. spocz. 
Andrzej Stanek, udział wzięli m.in.: 
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 Marta Czapla, st. chor. 

sztab. w st. spocz. Tadeusz Szcze-
pańczyk, ppłk pilot Andrzej Krzyś-
piak, mjr pilot Ryszard Dębski, 
starszy chorąży sztabowy Jerzy 
Dyksa, płk pil. w st. spocz. Tade-
usz Dłużyński, delegacja Stowa-
rzyszenia Seniorów i Sympatyków 
Lotnictwa Wojskowego RP na cze-
le z płk Tadeuszem Mazepą oraz 
była kadra 39 Pułku Lotniczego.
Po okolicznościowym wystąpieniu 

płk pil. w st. spocz. Tadeusza Dłu-
żyńskiego, oraz uczczeniu minutą 
ciszy tych, którzy służąc w obronie 
polskiego nieba odeszli na wiecz-
ną wartę, poszczególne delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów przed 
tablicą upamiętniającą stacjono-
wanie 39 Pułku Lotnictwa Myśliw-
skiego w latach 1952-1987.

Red.
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Zawody spinningowe o Puchar Wójta Gminy Mierzęcice

Z życia Koła Emerytów i Rencistów w Mierzęcicach

W niedzielę 30 sierpnia br. nad Zalewem Przeczycko-Sie-
wierskim odbyły się zawody wędkarskie w dyscyplinie spin-
ningowej o Puchar Wójta Gminy Mierzęcice.

 Do rywalizacji zgłosiło się dwudziestu czterech wędkarzy, 
członków koła PZW z gmin Mierzęcice, Siewierz i miejscowości 
ościennych. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sę-
dzia klasy krajowej- Zbigniew Olejczyk. Organizatorem Zawodów 
był Zarząd Koła PZW nr 104 przy UMiG Siewierz. 

Po niemal 5 godzinnej rywalizacji i podliczeniu wszystkich 
punktów najlepszy okazał się Marcin Adamczyk, który zdobył  
pkt. 1900, miejsce drugie zajął Andrzej Kukuła pkt. 1490, a trzeci 
był Stanisław Kulesza pkt. 1130.
Na zakończenie zawodów Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice- 
Andrzej Cembrzyński wręczył zwycięzcom pamiątkowe puchary.

Zwycięzcom gratulujemy!
Red.

Mierzęcickie koło Emerytów i Rencistów co miesiąc organizuje spotkania dla swoich członków, podczas których obecni 
opowiadają sobie przygody, które się im przydarzyły, prowadzą interesujące rozmowy lub śpiewają piosenki przy muzyce. 
Ponadto koło organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze, podczas których można podziwiać piękne krajobrazy i nie-
spotykane okazy przyrody.

Podczas ostatniego spotkania wśród uczestników znaleźli się zacni jubilaci w osobach Państwa Heleny i Eugeniusza Nabrdalik oraz 
Państwo Romualda i Józef Dębowiec, którzy świętowali 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Natomiast 80 - te urodziny obchodził Pan 
Aleksy Dyszy. Jubilatom złożono gorące życzenia i gratulacje, wręczono także kwiaty i słodkie upominki. Pozostała część spotkania 
przebiegła w podniosłym nastroju przy lampce szampana oraz słodkim poczęstunku.

Zarząd
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IX Święto Toporowic za nami

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 

W niedzielę 26 lipca już po raz IX odbyły się obchody Dnia Toporowic. Zgodnie z tradycją uroczystości poprzedziła msza 
święta polowa odprawiona przy kapliczce św. Krzysztofa w Toporowicach, którą celebrował ks. Tomasz Kryczko. W uro-
czystej mszy świętej udział wzięli licznie przybyli mieszkańcy, zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach Aneta Zawada, druhowie strażacy oraz panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Toporowic. 

Po zakończonej liturgii, mieszkańcy korowodem udali się na plac 
przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się dal-
sza część obchodów.

Tegoroczny program obfitował w wiele atrakcji tak, aby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłodszych czekały karuzele, 
dmuchane zamki oraz kramy z zabawkami. Na scenie wystą-
piła Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka, a tak-
że gospodarze uroczystości- Zespół  Śpiewaczy Toporowianki. 
Szczególny aplauz publiczności wzbudził występ Zuzanny Ci-
choń- uczennicy Szkoły Podstawowej z Toporowic oraz zespołu 
wokalnego „ToMiNo”. Na wszystkich gości czekał także słodki 
poczęstunek – domowe ciasto oraz grillowane przysmaki.
Podsumowaniem niedzielnych uroczystości była zabawa tanecz-
na przy akompaniamencie  zespołu „Biały Miś”.

Sołtys Sołectwa Toporowice pani Anna Kolasińska oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich z Toporowic składa serdeczne podziękowania 
Radzie Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Toporowic, Sto-
warzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Przyjaciół Toporowic oraz  
mieszkańcom sołectwa, za pomoc oraz zaangażowanie przy or-
ganizacji tegorocznych obchodów Święta Toporowic.

Red.

W poniedziałek 24 sierpnia 2015 r. ponad 100 osób z targo-
szyckiej parafii, wyruszyło pielgrzymim szlakiem na Jasną 
Górę do Częstochowy.

Tegorocznym Przewodnikiem Grupy był Ksiądz Proboszcz  
Janusz Rakoczy. Wiernym towarzyszył także kleryk Łukasz 
Wawrzyniak, który swym optymizmem i radością, zachęcał ludzi 
do śpiewu oraz modlitw podczas podróży. 
Mimo trudu, zmęczenia i bólu jaki towarzyszył pątnikom, nikt nie 
zrezygnował. Niosąc w sercach skryte swe intencje, dzielnie wę-
drowali wyznaczonym szlakiem, pokonując ludzką słabość.
Po pokonaniu blisko 50 km, pielgrzymi z wielką radością oraz 
wzruszeniem, złożyli pokłon oraz zawierzyli swe intencje - Matce 
Boskiej Częstochowskiej.
Zwieńczeniem tegorocznej Pielgrzymki była uroczysta Eucha-
rystia, w czasie której Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak wygłosił 
odświętne Słowo Boże.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku w przyszłym roku !

źródło: www.targoszyce.pl
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Dożynki Parafialne w Nowej Wsi

Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Mierzęcicach

15 sierpnia br. w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny, mieszkańcy Nowej Wsi dziękowali za tegoroczne plony.

Ten piękny i niezwykle widowiskowy obrzęd o bogatej tradycji, za-
mykający całoroczny trud pracy rolnika i jego rodziny rozpoczął 
pochód korowodu dożynkowego, który wyruszył sprzed budynku 
OSP do kościoła pw. św. Antoniego z Padwy. Ulicami wsi prze-
maszerowali druhowie strażacy, poczty sztandarowe, panie z koła 
Gospodyń Wiejskich oraz starostowie dożynek- pani Bożena Ski-
bińska oraz Andrzej Widerak.
Podczas uroczystej mszy świętej, którą celebrował proboszcz pa-
rafii ks. Adam Mordalski, został poświęcony dożynkowy wieniec 
oraz chleb symbolizujący udane zbiory, obfitość i dostatek.
Po zakończonej eucharystii, organizatorzy dożynek- sołtys Ur-
szula Gądek oraz rada sołecka, członkowie Polskiego Związku 
Emerytów  Rencistów i Inwalidów z Nowej Wsi, Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, zaprosili wszystkich 
przybyłych gości na słodki poczęstunek, ufundowany przez wła-
ściciela miejscowej piekarni- pana Ireneusza Dymarskiego.

Red.

W niedzielę 09 sierpnia przy kapliczce św. Wawrzyńca w Mierzęcicach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci  
św. Wawrzyńca. Mszę świętą polową odprawił  ks. Włodzimierz Machura.

W sołectwie Mierzęcice odpust przy kapliczce św. Wawrzyńca to 
tradycja, a także okazja do wspólnej zabawy. 
Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik chrześcijański, był 
czczony jako patron kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, 
ubogich oraz straży pożarnych. Niezwykłe okoliczności męczeń-
stwa, sprawiły, iż jego kult szybko się rozwijał już u schyłku sta-
rożytności. W średniowieczu był jednym z najpopularniejszych 
świętych. W ikonografii przedstawia się go jako diakona w dal-
matyce, najczęściej trzyma kratę, na której był męczony i gałązkę 
palmy, jako symbol swego męczeństwa. Św. Wawrzyniec zmarł 
śmiercią męczeńską 10 sierpnia 258 r. Dzień ten jest liturgicznym 
wspomnieniem świętego. 
Niedzielne obchody zainaugurował przemarsz korowodu, który 
przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej im. Władysława 
Juszczyka, wyruszył spod siedziby Gminnego Ośrodka Kultury 
pod kapliczkę. W przemarszu uczestniczyli druhny i druhowie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach, poczty sztanda-
rowe, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy. 
Punktualnie o godzinie 14.00 odprawiona została uroczysta 
msza święta polowa. Po zakończeniu obrzędów, zebrani udali 
się na plac targowy gdzie odbyła się świecka część odpustu. Tu 
na gości czekał smaczny poczęstunek oraz występy artystyczne. 
Na scenie zaprezentowali się: Kapela „Mierzęcice”, Gminna Or-
kiestra Dęta oraz Zespół Wokalny „ToMiNo”. Wieczorem odbyła 
się wspólna zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin 
nocnych. Gospodarzami uroczystości byli Rada Sołecka, KGW  
i OSP w Mierzęcicach. Spotkanie miało charakter otwarty. Orga-
nizatorzy zapraszają ponownie za rok.

Red.
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Promują folklor i kulturową spuściznę

Zajęcia i warsztaty w GOK

O kim mowa? Oczywiście o naszych rodzimych twórcach. Zespoły Śpiewacze „Mierzęcanki” i „Toporowianki” oraz Kapela 
Regionalna „Mierzęcice”, niestrudzenie kultywują  miejscowy folklor i tradycje, wzbogacają wydarzenia artystyczne, a także 
koncertują i zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.
W tym roku Zespół Śpiewaczy Mierzęcanki zdobył III miejsce na 
Festiwalu Muzycznym Artystów Nieprofesjonalnych "NA KLEPI-
SKU" w Katowicach oraz dwa wyróżnienia przyznane podczas 
XII Świętojańskiego Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych  
w Dąbiu oraz VII Ogólnopolskiego Przeglądu Folklorystycznego  
w Żarkach Letnisko. 

Z kolei najmłodszy wiekiem i stażem, Zespół Śpiewaczy z Topo-
rowic może poszczycić się wieloma występami oraz III miejscem 
przyznanym ex aequo podczas Festiwalu Muzycznego Artystów 
Nieprofesjonalnych "NA KLEPISKU” w Katowicach. Ponadto pod-
czas 48 Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, 

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informuje, iż od 15 września 2015 r. ruszyły następujące zajęcia i warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Mierzęcice:

• Zajęcia taneczne „Break The Floor” - w każdą środę w godz. od 18.00 do 20.00 w GOK. 
• Warsztaty Ceramiki i Technik Witrażowych – w każdy wtorek w godz. od 17.00 do 19.00 w GOK..
• Warsztaty decoupage, filcowania oraz wyrobu biżuterii – w każdą środę w godz. od 17.00 do 18.30.
• Zajęcia taneczne „ZUMBA” – w każdy poniedziałek w godz. od. 17.00 do 18.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Czesława Miłosza 
w Mierzęcicach. 
• Zajęcia fitness „Aerobik”– w każdy wtorek w godz. od. 17.00 do 18.00 w sali gimnastycznej SP nr. 2 im. Lotników Polskich Mierzęcice Osiedle,
• Zajęcia kółka plastycznego „PALETA” – w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 19.00 w GOK. 
• Zajęcia kółka muzycznego „Melodia” - po uzgodnieniu z prowadzącym panem Krzysztofem Juszczykiem w GOK.
• Zajęcia Akademii Piękna, Siły i Kreacji „APSIK” adresowane dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat- po uzgodnieniu z prowadzącą panią 
Anną Hudecką

Miesięczna opłata za udział w zajęciach wynosi 15zł. (bez względu na ilość zajęć)
Zapisy przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

8:00 do 15:30 lub pod numerem telefonu 32/288-70-82
Serdecznie zapraszamy!

kierownik muzyczny oraz akordeonista Zespołu- pan Krzysztof 
Świętek, otrzymał dyplom uznania oraz nagrodę pieniężną - za 
dawny i niepowtarzalny sposób ogrywania walczyków.

Nie lada sukcesem może pochwalić się także Kapela Regional-
na „Mierzęcice”, która podczas 48 Przeglądu Wiejskich Zespo-
łów Artystycznych w Brennej zajęła wysokie II miejsce. Ponadto  
26 czerwca na zaproszenie organizatorów Jarmarku Kulinarnego 
reprezentowała gminę Mierzęcice na krakowskim Małym Rynku, 
wzbudzając ogromny aplauz wśród widowni.

Red.
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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
SKOK Jowisz Mierzęcice 
32 391 01 00

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 
30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (I) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do za-
trudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb 
zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2015 – 31.12.2015
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez 
pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. 
Wartość projektu: 2.822.700,00 złotych, w tym 2.399.300,00 wkład EFS

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 169 osób powyżej 30 roku życia*, zarejestro-
wanych w PUP Będzin, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy  (w tym co najmniej 9 osób 
niepełnosprawnych, 71 osób długotrwale bezrobotnych, 85 osób o niskich kwalifikacjach), należą-
cych co najmniej do jednej z wymienionych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- długotrwale bezrobotne,
- o niskich kwalifikacjach;

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

1) Staże – 60 osób, w tym 5 objętych również refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku 
życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi; Nabór wniosków o zor-
ganizowanie stażu został przeprowadzony w okresie -  lipiec-sierpień 2015;
2) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosz-
tów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 75 osób; 
Planowany termin naboru wniosków - październik 2015;
3) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 34 osoby; Planowany 
termin naboru wniosków - wrzesień-październik 2015;

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 17% osób niepełnosprawnych, 35% osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, 36% osób o niskich kwalifikacjach i 43% osób nie kwalifikujących się do 
żadnej z powyższych grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu,  
w którym zakończyli udział   w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 203

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej  
30 roku życia tj. osoby od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Drodzy czytelnicy

Drodzy czytelnicy 
Jeśli posiadacie ciekawe tematy, informacje z życia gminy, które można zamieścić w gazecie

 zapraszamy do współpracy. 
Materiały do gazety można przesyłać pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: redakcja.gok@mierzecice.pl
lub skontaktować się pod nr. tel. 32 288 70 82



Święto plonów w Targoszycach
W niedzielę 13 września mieszkańcy Mierzęcic dziękowali za tegoroczne plony. Piękna wrześniowa aura, sprzyjała święto-
waniu i kultywowaniu polskiej tradycji. 

Uroczystą mszę świętą odpustowo-dożynkową celebrował główny 
Kapelan Szpitala Wojewódzkiego św. Barbary w Sosnowcu ks. Ja-
cek Konieczny w asyście Diakona Tomasza Zaleśnego.
Obrzędy dożynkowe związane z zakończeniem żniw od wieków 
wpisane są w tradycję rolników. Dożynki są bowiem ukoronowa-
niem ich całorocznego trudu, a także dziękczynieniem za zebrane 
plony. Od 1927 roku organizowane jako ogólnopolskie święto plo-
nów wsi polskiej.
Tegoroczne obchody zainaugurował przemarsz barwnego koro-
wodu żniwiarzy, który wyruszył z ulicy Głowackiego, kierując się  
w stronę kościoła pw. św. Mikołaja w Targoszycach. Barwny orszak 
prowadził Komendant Gminny OSP –Mieczysław Filipek, za nim 

podążały: Gminna Orkiestra Dęta im Władysława Juszczyka, pocz-
ty sztandarowe, Ochotnicze Straże Pożarne, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z pięknymi wieńcami dożynkowymi, starostowie dożynko-
wi pani Barbara Cichoń i pan Andrzej Gwóźdź, Gospodarz Dożynek 
Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Targoszycach – ks. Kanonik 
Janusz Rakoczy, Wójt Gminy Mierzęcice –Grzegorz Podlejski, 
Przewodnicząca Rady Gminy- Jolanta Kyrcz, radni oraz sołtysi.
Podczas mszy świętej, poświęcone zostały misternie wykonane 
wieńce dożynkowe oraz bochny chleba symbolizujące obfitość  
i dostatek. Uroczystą sumę odpustową zakończyła procesja wokół 
kościoła.

Red.
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OGłOSZENIA PłATNE

Helena Białas Toporowice ul. Dąbrowska 6

Dariusz Białas Sadowie ul. Dworska 70

NAJPIĘKNIEJSZE POSESJE W GMINIE MIERZĘCICE


