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Spotkanie Noworoczne 2014
W poniedziałek 20 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas 
którego Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski  podsumował miniony rok oraz podzielił się planami na nadchodzące miesiące.

tegorocznym spo-
tkaniu uczestniczyli 
m.in. Posłowie na 

Sejm: Waldemar Andzel, Wi-
told Klepacz, Jarosław Pięta, 
Starosta Powiatu Będzińskie-
go Krzysztof Malczewski wraz 
ze swoimi współpracownikami, 
Radny Powiatu Będzińskiego 
Stanisław Paks, Burmistrz Mia-
sta Wojkowice Zofia Gajdzik, 
Burmistrz Sławkowa Bronisław 
Goraj, Burmistrz Miasteczka 
Śląskiego Krzysztof Nowak, 
Zastępca Burmistrza Miasta  
i Gminy Siewierz Dariusz Wa-
luszczyk wraz z Przewodniczą-
cą Rady Miejskiej w Siewierzu  
Barbarą Bochenek. Wójtowie 
gmin ościennych: Wójt Gminy 
Bobrowniki Arkadiusz Ziemba 
wraz z Zastępcą Agnieszką Pi-
larek-Słabikowską i Przewodni-
czącą Rady Gminy Katarzyną 
Cofała, Wójt Gminy Ożarowice 
Grzegorz Czapla, Zastępca 
Wójta Gminy Psary Mirosław 
Rabsztyn. 
W spotkaniu uczestniczyli tak-
że radni, sołtysi z terenu gminy 
Mierzęcice oraz ksiądz Kanonik 
Janusz Rakoczy - proboszcz  
parafii Targoszyce. Obecni byli 
również przedstawiciele służb 
mundurowych, urzędnicy, pre-
zesi najważniejszych firm, klu-
bów sportowych i innych organi-
zacji i instytucji działających na 

terenie gminy, dyrektorzy gmin-
nych jednostek, przewodniczą-
ce Kół Gospodyń Wiejskich, 
prezesi Ochotniczych Straży 
Pożarnych, członkowie Kapeli 
Regionalnej „Mierzęcice” oraz 
członkinie Zespołu Śpiewacze-
go „Mierzęcanki”. 
Tegoroczne spotkanie, zainau-
gurował występ niezwykle uta-
lentowanej młodzieży z terenu 
gminy Mierzęcice - Zespołu 
wokalnego „ToMiNo”, który za-
prezentował kolędy i pastorałki.
W głównej części noworocz-
nego spotkania, Wójt Gminy 
przedstawił najważniejsze inwe-
stycje i przedsięwzięcia wpływa-
jące na rozwój gminy i poprawę 
życia jej mieszkańców. Poczy-
nione inwestycje obejmowały 
zarówno infrastrukturę technicz-
ną, edukacyjną, kulturalną oraz 
sport i rekreację. Do najważniej-
szych inwestycji zaliczyć można 
m.in.: budowę kanalizacji wraz  

z oczyszczalnią, remont i mo-
dernizację gminnego targo-
wiska, nowy system gospo-
darki odpadami, odbiór blisko  
50 ton azbestu od mieszkańców 
gminy, wymianę ogrzewania 
w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boguchwałowicach 
oraz nowe place zabaw w Za-
wadzie i w Najdziszowie.
W dalszej części spotkania wrę-
czone zostały Nagrody Wójta 
„Gryf Mierzęcicki”, które sta-
nowią formę wyróżnienia osób 
fizycznych i prawnych w uzna-
niu ich szczególnych zasług na 
rzecz promocji gminy. 
Laureatami tegorocznej nagro-
dy „Gryf Mierzęcicki zostali: 
Koło Gospodyń Wiejskich z To-
porowic, które kontynuuje wielo-
letnią tradycję w zakresie pod-
trzymywania lokalnych tradycji 
oraz propagowania idei aktyw-
nego spędzania wolnego czasu 
oraz Pan Henryk Feliszewski, 

który od 13 grudnia 1996 r. pia-
stuje funkcję prezesa Gminne-
go Klubu Sportowego „Strażak 
Mierzęcice”. 

Podczas spotkania, Wójt Gminy 
złożył także podziękowania za 
wspieranie inicjatyw samorzą-
dowych i wręczył okolicznościo-
we statuetki Panu Tomaszowi 
Sarowi i Marcinowi Czapli- ini-
cjatorom I i II Biegu Nowej Wsi. 
Biegu, dzięki któremu gmina 
m.in. zyskała wielu zwolenników 
i przyjaciół. Wyróżnienie otrzy-
mała także Pani Monika Fran-
cikowska- Naczelnik wydziału 
Ruchu Drogowego, która m.in. 
wspierała działania związane 
z organizacją Ogólnopolskiego 
Biegu Nowej Wsi. 

Kolejne statuetki, otrzymali Pań-
stwo Ewa i Jacek Bara oraz 
Państwo Teresa i Henryk Ser-
wecińscy.
Na zakończenie spotkania dla 
gości wystąpiła Wiktoria Cza-
pla, uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mierzęcicach, 
zwyciężczyni wielu konkursów 
muzycznych, która zaśpiewała 
piosenkę  „Alleluja” oraz Kapela 
Regionalna „Mierzęcice”.

Red.
fot. Paweł Bogacz

W
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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
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   Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) 

zwrot podatku przysługuje  producentowi rolnemu.

   Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem  gospodarstwa rolnego  w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.  
   W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego  
i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
   W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot po-
datku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze 
wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
   We wniosku ujmuje się powierzchnię użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposia-
daniu określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pok. nr 3) 
w terminie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia  28 lutego 2014 r. 
   Do wniosku  należy dołączyć faktury VAT zakupu oleju napędowego wystawione od dnia 1 sierp-
nia  2013 r. do dnia  31 stycznia 2014 r. 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminach odbioru odpadów 
segregowanych oraz zmieszanych w 2014 roku

Szanowni Państwo, informujemy iż harmonogram odbioru odpadów segregowanych oraz zmiesza-
nych w 2014 roku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl. 
Ponadto zgodnie z podpisaną umową, firma REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. jest zobowią-
zana do dostarczenia harmonogramu właścicielom nieruchomości w formie papierowej.

Referat Gospodarki
UG Mierzęcice

Komunikat Policji
W ostatnim okresie czasu na terenie Miasta i Gminy Siewierz oraz Gminy Mierzęcice nasilają 
się kradzieże paliwa z samochodów ciężarowych. Apelujemy do Państwa o wzmożoną uwa-
gę, czujność, ostrożność oraz pomoc.
Wszelkie budzące Państwa wątpliwości sytuacje, w szczególności poruszanie się podejrzanych 
osób w okolicy stacji paliw, parkingów samochodowych, prywatnych posesji prosimy zgłaszać Po-
licji również anonimowo.
O kontakt prosimy także te osoby, które były świadkami kradzieży lub jej próby albo posiadają ja-
kiekolwiek informacje mogące pomóc policji w ustaleniu sprawców tych przestępstw.
Numery telefonów: 997, 112, (32) 678 06 10 lub drogą e-mailową na adres: 
siewierz@bedzin.ka.policja.gov.pl
Jednocześnie ostrzegamy przed zakupem paliwa niewiadomego pochodzenia. Paliwo te może być 
zanieczyszczone w wyniku czego w trakcie eksploatacji istnieje duże ryzyko uszkodzenia silnika 
pojazdu. Ponadto zakup paliwa niewiadomego pochodzenia może wiązać się z popełnieniem prze-
stępstwa paserstwa, które zagrożone jest taką samą karą jak kradzież.
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Uwaga na kradzieże! Nie dajmy szansy złodziejom!
W związku z odnotowanymi  kradzieżami i włamaniami do domów jednorodzinnych na terenie naszej gminy, apelujemy do 
mieszkańców o zwiększoną czujność. Postarajmy się zabezpieczyć właściwie nasz dom w trakcie naszej nieobecności.  
Pamiętajmy czasami włamywaczowi wystarczy chwila naszej nieobecności np. kiedy jesteśmy na zakupach.
Sprawcy włamują się do domów najczęściej po wyważeniu lub 
nawierceniu okien lub drzwi balkonowych. Włamywacze z reguły 
działają między godz. 2 a 5 w nocy - w porze najmocniejszego 
snu mieszkańców lub wykorzystują fakt wyjazdu domowników 
czy rodzinne odwiedziny.
Włamywacz, zanim zdecyduje się dokonać włamania, zdoby-
wa informację o stanie majątkowym, wyposażeniu mieszkania, 
zabezpieczeniach, z jakimi może się spotkać oraz zwyczajach 
domowników. Źródłem informacji dla włamywacza mogą być 
osoby trzecie, sami lokatorzy, jak również okoliczności związane 
z życiem codziennym lokatorów. Zdarzają się przypadki, że ko-
rzystając z różnego rodzaju usług, np. podczas remontu domu/
mieszkania, pracownicy firm remontowych zbierają informacje, 
które później wykorzystywane są podczas włamania. Dla włamy-
wacza ważne jest rozpoznanie w jakie zabezpieczenia wyposa-
żone jest Twoje mieszkanie czy dom oraz ustalenie codziennych 
zwyczajów domowników. O tym, czy lokatorzy są w domu, o któ-
rej godzinie wracają np. z pracy, oraz jaka jest liczba lokatorów, 
o której chodzą spać oraz w których pomieszczeniach śpią. Wła-
mywacze często sprawdzają naszą czujność poprzez wykony-
wanie głuchych telefonów, dzwonków domofonem.
Co możemy zrobić, aby utrudnić działanie włamywaczowi?
* zawsze zamykaj drzwi i zabezpiecz okna oraz wejścia balkono-
we tak, aby nie były one łatwe do otwarcia,
* nigdy nie powierzaj kluczy osobom obcym, mało znanym, 
uświadom swoje dzieci aby również nikomu nie udostępniały klu-
czy do mieszkania,
* sprawdzaj tożsamość i cel wizyty gdy odwiedza cię listonosz, 

hydraulik,
* w drzwiach zamontuj tylko atestowane zamki,
* jeżeli zauważysz podejrzane osoby w twoim otoczeniu poinfor-
muj o tym najbliższą jednostkę Policji pod nr 997 lub 112,
* po wejściu do domu zamknij za sobą drzwi i nigdy nie zostawiaj 
dokumentów i kluczy do samochodu w przedpokoju,
* zamontuj system alarmowy, który w znacznym stopniu zniechę-
ci rabusia do działania,
* jeżeli posiadasz cenne przedmioty np. dzieła sztuki oznakuj je 
w dyskretnym miejscu, w przypadku utraty będzie łatwiej je zi-
dentyfikować,
* jeżeli posiadasz psa, zwracaj uwagę na zachowanie swojego 
czworonogiego przyjaciela – jego nerwowe zachowanie może 
sygnalizować że dzieje się coś niebezpiecznego,
* Pamiętaj każde zabezpieczenie antywłamaniowe certyfikowa-
ne zamki, alarm, rolety antywłamaniowe w znacznym stopniu 
podniosą poziom Twojego bezpieczeństwa!!!
* Pamiętaj, że Twój sąsiad to jedno z najlepszych zabezpieczeń 
przed złodziejami – również Ty nie bądź bierny, jeżeli zauważysz 
niepokojącą Cię sytuację nie wahaj się poinformuj o swoich spo-
strzeżeniach najbliższą jednostkę Policji pod nr 997 lub 112.
Co należy zrobić, gdy staniemy się ofiarą włamania?
Gdy staniesz się ofiarą włamania wezwij na miejsce Policję, sta-
raj się niczego nie dotykać, nie sprzątaj, nie przeglądaj swoich 
rzeczy, aby ustalać co zginęło – w ten sposób zacierasz ślady 
pozostawione przez rabusia.

Oprac. red.

Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach w roku 2013 po raz szósty realizował projekt systemowy pt. ,,Promocja aktyw-
nej integracji w Gminie Mierzęcice” w ramach Priorytetu VII,  Działana 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie współfi-
nansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brało udział 8 osób (7 kobiet 
i 1 mężczyzna).

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w ramach aktyw-
nej integracji trzema instrumentami: doradztwem zawodowym, 
treningami kompetencji i umiejętności społecznych oraz szko-
leniami zawodowymi, które dostosowano do zdiagnozowanych 
przez doradcę predyspozycji beneficjentów.   W ramach szko-
leń zawodowych beneficjenci ukończyli kurs  obsługi kompute-
ra, kurs florystyki, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs opieki nad 
osobami starszymi oraz kurs spawacza. Ponadto w ramach 
projektu beneficjenci oraz członkowie ich rodzin mogli sko-
rzystać z porad psychologa.  Zdobyta wiedza  i umiejętności  
z pewnością wpłyną  na sprawniejsze funkcjonowanie w rodzi-
nie  i społeczeństwie. Sam fakt uczestnictwa    w projekcie na 
pewno sprawił, że beneficjenci nawiązali nowe kontakty, będą 
bardziej aktywni, co z pewnością zmniejszy ich izolację spo-
łeczną. Realizowany projekt charakteryzował się trwałością 

i skutecznością rozwiązań, miał charakter długofalowy, gdyż 
kompleksowe wsparcie, które otrzymał każdy z uczestników  
z pewnością zwiększy jego potencjał   i szanse na rynku pracy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach realizuje  projekt 
również w latach 2014-2015. W związku z tym serdecznie za-
praszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie o zgła-
szanie się osobiście do pracowników socjalnych Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

Mariola Niedbał
Kierownik OPS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nowy Komendant w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego komendanta. Na to stanowisko 
powołany został mł. insp. Dominik Łączyk. Wprowadzenia dokonał Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach 
nadinspektor Krzysztof Jarosz.

W piątek 31 stycznia odbyło 
się uroczyste wprowadzenie 
przez Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach nadinspektora mgr 
Krzysztofa Jarosza nowego 
Komendanta Powiatowego 

Policji w Będzinie mł. insp. Do-
minika Łączyka.
Na uroczystości obecni byli 
między innymi: Prezydent Bę-
dzina Łukasz Komoniewski, 
Starosta Powiatu Będzińskie-
go Krzysztof Malczewski, Ko-

m e n d a n t 
Straży Miej-
skiej Irene-
usz Błach, 
oraz zapro-
szeni go-
ście. Swoje 
słowa do 
n o w e g o 
szefa Policji 
w Będzinie 
sk ie rowa ł 
r ó w n i e ż 
jego po-
p r z e d n i k , 
insp. Ceza-
ry Garczar-
czyk, który 

wpisał się na stałe w pejzaż  
i serca mieszkańców miasta  
i powiatu będzińskiego.
Komendant Dominik Łączyk 
ma 42 lata i jest sosnowicza-
ninem. Od ponad 20 lat pełni 
służbę w Policji. Swoją karierę 

rozpoczynał w Sosnowcu pra-
cując w VI Komisariacie Poli-
cji. Z tym miastem zawodowo 
związany był przez 17 lat. Do 
będzińskiej jednostki trafił ze 
stanowiska Komendanta Po-
wiatowego Policji w Myszko-
wie, gdzie funkcję tę pełnił od 
2011 roku.

Dotychczasowy Komendant 
Powiatowy Policji w Będzi-
nie insp. Cezary Garczarczyk 
przeszedł na policyjną emery-
turę.

Serdecznie gratulujemy, ży-
cząc wielu zawodowych suk-
cesów!

Komenda Powiatowa Policji  
w Będzinie

Noworoczne spotkanie Emerytów z Mierzęcic 

3 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się 
Świąteczno-Noworoczne spotkanie Koła Terenowego Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Mierzęcic. 
Wytworne kreacje pań i eleganckie garnitury panów, podkreślały 
świąteczny charakter spotkania. Wśród wielu zaproszonych go-
ści nie zabrakło również Wójta Gminy Mierzęcice - Grzegorza 
Podlejskiego, który w imieniu swoim jak i władz samorządowych 
złożył seniorom najlepsze życzenia- zdrowia oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń.  Życzenia wszelkiej pomyślności i pogo-
dy ducha na cały  2014 rok życzyła także Przewodnicząca Koła 
Pani Bogusława Hyla.
Aby tradycji stało się zadość, seniorzy wznieśli toast, wspólnie 
zaśpiewali kolędę oraz ze wzruszeniem podzieli się opłatkiem.

Red.

Posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP RP
Dnia 15 stycznia br. o godzinie 17:00 w remizie OSP Siewierz 
odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, na którym 
Prezes dh Zdzisław Banaś złożył obszerne sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu za 2013r.

Podczas posiedzenia uhonorowano m. in. druhów strażaków od-
znakami i odznaczeniami resortowymi. Z naszej gminy dh Józef 
Jachemczyk z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś 
został uhonorowany medalem im. Bolesława Chomicza.
Odznaczonym serdecznie gratulujemy.
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Podsumowanie działalności Koła Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Nowej Wsi

W dniu 04 grudnia z okazji tradycyjnego święta górniczego, zor-
ganizowano spotkanie „Barbórkowe”. W Górniczej Biesiadzie 
udział wzięli członkowie Koła, mieszkańcy Nowej Wsi i okolicy.
Przy akompaniamencie miejscowego zespołu, do późnych godzin 
wieczornych rozbrzmiewały znane melodie.

W dniu 07 grudnia z okazji św. Mikołaja najmłodsi mieszkańcy 
Nowej Wsi- uczestniczyli w wyjeździe autokarowym do Wytwór-
ni Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Wycieczka odbyła się 
pod hasłem „Dziadkowie wnukom”, a zorganizowana była przez 
babcie i dziadków zrzeszonych w nowowiejskim Kole. Podczas 
wycieczki, dzieci dowiedziały się na czym polega produkcja filmów 
rysunkowych oraz obejrzały najpopularniejsze bajki. Na zakończe-
nie, każdy z uczestników otrzymał podarunki od św. Mikołaja.

29 grudnia  2013 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 
Wsi odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Nowej Wsi oraz 
emerytów zrzeszonych w Kole. Na uroczyste spotkanie, którego 
organizatorami byli: Rada Sołecka, Koło emerytów w Nowej Wsi, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna przyby-
li zaproszeni goście: Wójt Gminy Mierzęcice-Grzegorz Podlejski 
wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Twar-
doch, Radny Rady Powiatu Będzińskiego Stanisław Paks wraz 
z małżonką, ks. Adam Mordalski- proboszcz parafii, dyrektorzy 
placówek oświatowych,  radni gminy oraz mieszkańcy. Zgodnie 
z tradycją, zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. 
Specjalnie na tę okazję, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 
przygotowali cudowny występ, nawiązujący do minionych Świąt 
Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania 
kolęd przy akompaniamencie miejscowego zespołu „Debet”.

Red.

Miesiąc grudzień był wyjątkowy pod względem aktywności i ilości zorganizowanych imprez przez członków Koła PZERiI w Nowej Wsi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gospodarstwo z Mierzęcic nagrodzone w prestiżowym konkursie
Podczas dziesiątej edycji Konkursu pn. „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez  Urząd Marszałkowski  
Woj. Śląskiego, gospodarstwo Państwa Joanny i Zdzisława Pawuli zajęło drugie miejsce.

Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspie-
ranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, 
kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska 
naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania związane  
z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lo-
kalnej mieszkańców wsi. 
Państwo Joanna i Zdzisław Pawula przystąpili do konkursu w katego-
rii „Najpiękniejsza zagroda wiejska”. 
Przy ocenie, komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na to, 
czy  gospodarstwo dostosowane jest do wymogów ochrony środowi-
ska (składowanie obornika, szamba ekologiczne, rozwiązania ener-
gooszczędne itp.) ale również na ogólną estetykę w części mieszkal-
nej i gospodarczej.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Forum Sołtysów 
Województwa Śląskiego, które odbyło się 21 listopada 2013 roku 
w Sali Sejmu Śląskiego, natomiast 27 listopada, podczas XXXI se-

sji Rady Gminy, podziękowania, gratulacje oraz kwiaty wręczył lau-
reatom Wójt Gminy Grzegorz Podlejski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Twardoch.

Red.
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Jasełka z akcentem regionalnym
Tradycyjna stajenka, Aniołek z GPS-em, Trzej Królowie pro-
wadzeni przez Przewodnika, gwarek przybywający z Olku-
sza – to tylko niektóre z postaci występujących w jasełkach 
wystawionych w murach Gimnazjum im. Czesława Miłosza  
w Mierzęcicach.
O niezwykłym talencie aktorskim oraz kreatywności uczniów Gim-
nazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach mogli przekonać 
się wszyscy, którzy 20 grudnia 2013 r. zobaczyli przedstawienie 
jasełkowe w sali gimnastycznej szkoły. Tego dnia oczy wszystkich 
oglądających skierowane były na Cud Narodzin, jaki dokonał się  
w stajence, jednakże w realiach nieco uwspółcześnionych.  
W szopce zobaczyć można było m.in.: Maryję z Dzieciątkiem, Jó-
zefa, Pastuszków z Barankami, Aniołów, Trzech Króli. Nie mogło 
zabraknąć również Heroda, Diabłów oraz Śmierci.
Dopełnieniem spektaklu związanego z Bożym Narodzeniem było 
pojawienie się na scenie postaci rodem z … historii, a także podań 
i legend Zagłębia Dąbrowskiego. Pokłon Dzieciątku oddali zatem 
m.in.: Król Kazimierz Wielki przybywający od Będzina, gwarek 
z Olkusza składający w darze bryłkę srebra. W stroju ludowym 
przywędrowała także Gospodyni Ziemi Siewierskiej, dzięki darom 
której dowiadujemy się, co przed wiekami stanowiło tradycyjne 
potrawy wigilijne mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, a były 
wśród nich m.in.: kasza jęczmienna z siemieniatką, kluski z kaszy 
tatarczanej z makiem, śliwki suszone oraz ryba. Podczas jasełek 
widzowie, dzięki opowieści krnąbrnego Diabełka Rogacza, mieli 
okazję dowiedzieć się, jak powstała Pustynia Błędowska. 
Uczniów gimnazjum występujących w jasełkach przygotowały Pa-
nie Barbara Gryczka, Katarzyna Derbis oraz ksiądz Artur Szlęzak. 
Po spektaklu jasełkowym, Pani dyrektor Teresa Banaś podzięko-

wała aktorom za wyśmienitą grę, nauczycielom – za przygotowa-
nie uczniów. Pani dyrektor złożyła również wszystkim świąteczne 
życzenia.
Przedstawienie uświetnił występ szkolnego chóru, którego opie-
kunem jest Pani Barbara Gryczka. Pełne nastrojowości były inter-
pretacje muzyczne pastorałek: „Tobie, mały Panie” w wykonaniu 
Katarzyny Widawskiej i Julii Chromik oraz „Aniołek najładniejszy”
w interpretacji Kamili Drożdż. 
Dodatkowym elementem wzbogacającym przedstawienie były 
stroje Trzech Króli wypożyczone ze Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej oraz misternie wykonana scenografia sporzą-
dzona przez uczniów gimnazjum.

Zespół redakcyjny Gimnazjum
im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach:

Anna Łukasik, Katarzyna Derbis, Marcin Gala

Finalistka Przedmiotowego Konkursu z Chemii
17 stycznia 2014r. w Dąbrowie Górniczej odbył się rejonowy 
etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii. Za-
kwalifikowała się do niego jedna uczennica z ZSP - Anna Woj-
das, która ku ogromnej radości całej społeczności ZSP została 
finalistką konkursu.

Ania jest niezwykle utalentowaną uczennicą. Od pierwszej klasy 
gimnazjum rozwijała zdolności i poszerzała wiedzę i umiejętności 
pod okiem swojego nauczyciela pani Marzeny Wałęsy. Poziom wia-
domości, który Ania musiała opanować jest naprawdę bardzo duży  
i daleko wykracza poza podstawę programową. Tym bardziej na-
leżą jej się ogromne gratulacje. Przed Anią już ostatni etap, a my 
trzymamy kciuki, by cieszyć się w Nowej Wsi kolejnym laureatem.

ZSP w Nowej Wsi „multimedialną szkołą”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi staje się nowo-
czesną placówką spełniającą wymogi społeczeństwa infor-
macyjnego.
Od zeszłego roku w nowowiejskim gimnazjum zostały zamonto-
wane trzy zestawy multimedialne: dotykowe tablice interaktywne, 
rzutniki krótkoogniskowe, wizualizer, systemy nagłaśniające oraz 
zintegrowane z całością laptopy.
Pierwszy zestaw został zakupiony ze środków wypracowanych 
przez Radę Rodziców gimnazjum oraz  otrzymanych od Wspól-
not Gruntowych Nowej Wsi. Kolejne - dzięki udziałowi szkoły  
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  
Wirtu@lnie w Gimnazjum w Nowej Wsi - projekt, w którym na-
uczyciele, uczniowie i ich rodzice tworzyli serwis internetowy 
szkoły (SIS), a głównym celem była aktywizacja edukacyjna 
społeczności lokalnej oraz Gimnazjalista z klasą – wyrównanie 
szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi, 
dzięki któremu uczniowie mogą wyrównywać braki edukacyj-
ne lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych przedmiotów.  
W ramach realizacji projektu Gimnazjalista z klasą prowadzone 
są także zajęcia e-learningowe.

Kamil Gwóźdź
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 1
Tydzień poprzedzający ferie w Szkole Podstawowej nr 1  
w Mierzęcicach obfitował w wiele wydarzeń, ale najważ-
niejszymi z nich były spotkania uczniów  klas młodszych 
z Babciami i Dziadkami. 
Ze względów organizacyjnych obchody Święta podzielono.  
I tak klasy I a i I b zaprosiły gości na uroczystą akademię  
w dniu 13 I 2014 r. na godz. 14.00 , klasy II a i II b na godz. 
17.00. Klasa III natomiast przyjęła dziadków dnia 17 I 2014 r. 
Były to bardzo niezwykłe dni w naszej szkole. Dzieci podeks-
cytowane od rana czekały wraz ze swoimi wychowawcami na 
spotkanie z ukochanymi babciami i dziadkami. Na początku 
każdej uroczystości pani dyrektor Bożena Jach witała przy-
byłych gości i składała najserdeczniejsze życzenia.Rodzice 
przygotowali wspaniały poczęstunek, a największą ozdobą 
spotkania były popisy wnuczków. W bogatym programie arty-
stycznym były wiersze, wiele piosenek, spotkania z barwnymi 
postaciami z bajek oraz teatrzyk pt. „Panienka pod lupą, czyli 
babcia na tropie”. Uczniowie z klasy III zaprezentowali przy-
gotowane układy taneczne a także zaprosili gości do wspól-
nego tańca. Wnuczkowie podziękowali dziadkom za ich trud 
i opiekę odśpiewując głośne „Sto lat”. Następnie dzieci wrę-
czyły własnoręcznie wykonane laurki i pamiątki. Nad całością 
każdej uroczystości czuwały wychowawczynie: p. Ewa Serwe-
ta, p. Aleksandra Czapla, p. Barbara Gurowiec, p. Katarzyna 
Faliszewska, p. Renata Urbańczyk. 

Spotkanie było okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami 
oraz wzmocnienia więzi rodzinnych i towarzyskich.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, by jak 
najdłużej mogli cieszyć się swoimi wnukami.

Renata Urbańczyk
Ewa Serweta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspaniałe sukcesy uczennicy SP nr 2 w Mierzęcicach - Katarzyny Mazurskiej.
8 stycznia 2014r. Kasia Mazurska- uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Mierzęcicach wzięła udział w rejonowym -  
II etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Ma-
tematyki z Elementami Przyrody. Uczennica zmierzyła się  
z niełatwymi zadaniami i zdobyła tytuł finalisty. 

Zaledwie tydzień później bo 16 stycznia miał miejsce  finał XIX 
Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych pn. „Nawra-
cajcie się bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2) w Sosnow-
cu. W konkursie udział wzięło 61 uczestników z różnych szkół 
podstawowych Diecezji Sosnowiec w tym Katarzyna Mazurska, 
która  pokonała wszystkich uczestników i zajęła zaszczytne  
I miejsce.
Nagrodą w konkursie był piękny album o Matce Teresie z Kalkuty 
oraz bon towarowy do realizacji w supermarkecie Media Markt. 
Uroczystego wręczenia dokonał ksiądz doktor Kanclerz Kurii So-
snowieckiej - Mariusz Karaś, reprezentujący Biskupa Ordynariu-
sza Diecezji Sosnowiec.
Kasi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Red. Laureaci konkursu Wiedzy Biblijnej wraz z opiekunami.
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Spektakl teatralny i szkolna zabawa karnawałowa w Toporowicach
Zima… Płatki śniegu pojawiają się za oknem jak puch najpiękniejszych łabędzich piór, białe witraże srebrem haftowane 
na szybach lśnią niecodziennym blaskiem, złocone aniołki wdrapujące się na gałązki pachnącej lasem choinki wesoło się 
uśmiechają...

Taka bajkowa sceneria corocznie budzi w nas wewnętrzną nadzie-
ję na radosne  przyjście Dzieciątka Jezus do serca każdego z nas. 
Taka  atmosfera sprzyja przygotowaniu uroczystości środowisko-
wej „Wspólne kolędowanie”.
W Toporowicach, zgodnie z tradycją, nawet gdy pejzaż wokół nie 
rozpieszcza nas malowniczą bielą, widzimy go jednak oczami wy-
obraźni i na nowo przeżywamy pamiątkę świąt Bożego Narodze-
nia. I jak kiedyś, przed dwoma tysiącami lat, wszyscy wędrowali 
do betlejemskiej stajenki, tak dziś gromadzimy się wspólnie, by 
z wszystkimi podzielić się opłatkiem słowa. Również w tym roku, 
11 stycznia w sobotnie popołudnie, dzieci i młodzież Szkoły Pod-
stawowej w Toporowicach, rodzice, dziadkowie, zaproszeni goście 
spotkali się podczas uroczystości środowiskowej w remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej.
Spotkanie rozpoczęły „Bajkowe jasełka”, które pokazały , że  
w szopce ze Świętą Rodziną, wciąż gromadzą się ludzie z różnych 
stron świata… Jedni ofiarni, otoczeni dobrem i miłością, inni zim-
ni, oddaleni od Pana Jezusa. W czasie niezwykle refleksyjnego 
spektaklu teatralnego w wykonaniu dzieci każdy z nas miał okazję 
przeżywać smutny los dziewczynki z zapałkami, patrzeć na radość 
Jasia i Małgosi wracających do domu, cieszyć się dobrym sercem 
pszczółki Mai, Calineczki i innych bajkowych postaci. Podczas tej 
niecodziennej uczty duchowej słuchaliśmy pięknych kolęd, pasto-
rałek i pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu najmłodszych.  
A potem przyszła pora na radosne pląsy bajkowych postaci w 
rytmie znanych i lubianych melodii najnowszych dziecięcych i 
młodzieżowych przebojów. Na wszystkich czekała też gorąca aro-
matyczna herbata i domowe ciasto przygotowane przez rodziców  

i dziadków.
Uroczystość została uświetniona występem zespołu śpiewaczego 
Toporowianki i obecnością między innymi Wójta Gminy Mierzęcice 
– Pana Grzegorza Podlejskiego, radnej Pani Beaty Polanieckiej, 
radnego i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Toporowic – Pana 
Jacka Biedronia, sołtysa naszej wsi- Pani Grażyny Ogorzałek, pre-
zesa Koła Gospodyń Wiejskich –Pani Janiny Sabatowicz, przed-
stawicieli organizacji społecznych, przyjaciół szkoły, najmłodszych 
i najstarszych mieszkańców naszej miejscowości.
I tak w atmosferze wzajemnego zrozumienia, w wyjątkowej wspól-
nocie serc i porozumieniu ciepłych rąk, społeczność Toporowic 
przeżywała czas kolędowania w Nowym Roku.

Jolanta Natkaniec-Sarnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Święto Babci i Dziadka
Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych, 
szarych dni. Mimo to w tym wydawałoby się smutnym 
miesiącu są dwa niezwykłe dni, jedyne w swoim rodza-
ju, kiedy każdemu serduszka biją mocniej, jest to święto 
naszych kochanych i niepowtarzalnych babć i dziadków.
W naszej szkole obcho-
dziliśmy je uroczyście  
w piątek 17 stycznia. Na 
początku uroczystości 
dzieci zaprezentowa-
ły swoje umiejętności 
aktorskie w specjalnie 
przygotowanym pro-
gramie artystycznym. 
Przedszkolaki recyto-
wały pięknie wierszyki 
oraz śpiewały piosenki, 
dedykowane wszystkim 
babciom i dziadkom. 
Dzieci z klas I-III wystą-
piły w specjalnym "wy-

daniu familiady", której gośćmi byli dziadkowie i babcie. Nie 
obyło się bez gromkich braw i salw śmiechu. Po przedstawie-
niu dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane pre-
zenty, a dyr. Anna Zieleniucha zaprosiła wszystkich na słodki 
poczęstunek,  po którym nastąpiła druga część uroczystości 

czyli konkursy i zaba-
wy. Było opowiadanie 
bajek, konkursy ta-
neczne, rozpoznawa-
nie swoich wnuków po 
głosie, a także zgady-
wanie tytułów znanych 
piosenek. W ostatnim 
konkursie zwyciężyła 
drużyna babć, która 
otrzymała medale "od-
lotowych muzyków".

SP Boguchwałowice
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Jak rozwijać zdolności najmłodszych uczniów w szkole?
W dniach 7 i 8 listopada 
2013 roku w Warszawie od-
była się ogólnopolska kon-
ferencja pt.: „Rozwijanie 
zdolności najmłodszych 
uczniów w szkole - plano-
wanie i organizacja wspar-
cia dla uczniów uzdolnio-
nych na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej”, w któ-
rej uczestniczyła dyrektor 
Szkoły Podstawowej im.  
M. Konopnickiej w Przeczy-
cach  Małgorzata Drzewiec-
ka.
Celem konferencji była wy-
miana dobrych praktyk sieci 
Szkół Odkrywców Talentów, 
a także poszerzenie po-

ziomu wiedzy uczestników  
w zakresie sposobów iden-
tyfikowania i rozwijania zain-
teresowań oraz predyspozy-
cji i zdolności najmłodszych 
uczniów w szkole. W konfe-
rencji brali udział dyrektorzy 
i nauczyciele szkół z terenu 
całej Polski, którzy uczest-
niczyli w projekcie, a także 
przedstawiciele szkół zainte-
resowanych zagadnieniami 
związanymi z tą tematyką. 
Podczas konferencji wicemi-
nister Joanna Berdzik, wraz  
z dyrektorem Ośrodka Roz-
woju Edukacji Piotrem Dmo-
chowskim-Lipskim, wręczyli 
dyrektorom i przedstawicielom 

szkół wyróżnienia za podjęcie 
działań związanych z rozwija-
niem zdolności najmłodszych 
uczniów podczas lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych. Otrzymało je 
50 szkół, które przedstawiły 
najlepsze praktyki w rozwija-
niu potencjału uczniów klas 
I-III, w tym także Szkoła Pod-
stawowa im. M. Konopnickiej 
w Przeczycach. Dodatkowym 
wyróżnieniem dla szkoły jest 
to, iż prezentowane przez 
szkołę dobre praktyki zostaną 
opublikowane w „Poradniku 
dobrych praktyk” z podaniem 
linku szkoły.

SP Przeczyce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magiczny wieczór jasełkowy w Nowej Wsi
Okres Świąt Bożego Narodzenia, to czas szczególny, to 
czas, w którym wszyscy spotykamy się przy wigilijnym stole 
i składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia, łamiąc się 
opłatkiem.

Wiedzą o tym doskonale przedszkolacy i gimnazjaliści naszej 
placówki, którzy w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia 
pod opieką nauczycieli przygotowali niezwykły występ bożona-
rodzeniowy.
Uroczystość, na którą przybyli liczni goście: wójt gminy, przed-
stawiciele władz samorządowych oraz rodzice i dziadkowie na-
szych uczniów rozpoczęła pani dyrektor, która powitała i złożyła 
wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia świąteczne.
Najpierw zaprezentowali się nasi najmłodsi uczniowie z przed-
szkola, a następnie młodzież gimnazjalna. Przepięknie odegrali 
oni inscenizację jasełek. Nie zabrakło również ciepłych i wzru-
szających wierszy, śpiewania kolęd oraz odwiedzin pasterzy  
i króli, a nawet..... diabełków.
Jasełkom towarzyszył także kiermasz, gdzie można było zakupić 
własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne oraz kącik kawowy, 
gdzie można było skosztować domowego piernika czy makowca.
Tego grudniowego wieczoru wszyscy przybyli do ZSP na pewno 
poczuli atmosferę magicznego czasu bożonarodzeniowego.

ZSP Nowa Wieś

I Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek
17 grudnia 2014r w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach 
odbył się pierwszy Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

W imprezie, którą prowadziła pani Katarzyna Burczyk, uczest-
niczyły przedszkolaki z gminy Mierzęcice tj.: z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Nowej Wsi, oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej w Toporowicach, oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przeczycach oraz wycho-
wankowie mierzęcickiego przedszkola. 
Uczestnicy przeglądu, w piękny i profesjonalny sposób, zapre-
zentowali kolędy i pastorałki, które przygotowali pod okiem swo-
ich wychowawców. Nie zabrakło również strojów, które uatrakcyj-
niły występy dzieciaków. 
Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słod-
ką czekoladkę. Mamy nadzieję, że przegląd wpisze się w kalen-
darz imprez naszego przedszkola.

Mariola Kaim

Dyrektor SP w Przeczycach 
z wiceminister edukacji Joanną Berdzik.
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22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Mierzęcice 
W tym roku 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem "Na ratunek". Fundacja zbierała pieniądze 
na sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej i - podobnie jak w zeszłym roku - na rzecz "godnej opieki medycznej seniorów". 

    W całej Polsce odbyły się setki imprez, powstało 1,8 tys. sztabów, 
kwestowało 120 tys. wolontariuszy. Mieszkańcy Gminy Mierzęcice 
nie pozostali obojętni i po raz kolejny okazali wielkie orkiestrowe 
serce. W trakcie tegorocznego 22. finału WOŚP w Mierzęcicach 
zebraliśmy 8.110,23 PLN. Nasi wolontariusze - uczniowie Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi oraz Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza, kwestowali na terenie Portu Lotniczego w Pyrzowi-
cach, przy kościołach w Targoszycach, Nowej Wsi oraz Boguchwa-
łowicach. Absolutną rekordzistką okazała się Monika Dziembała, 
która zebrała 1.168,12 PLN. Pozostali wolontariusze zgromadzili 
w swych puszkach następujące kwoty: Anna Górska 877,41 PLN, 
Natalia Majcherczyk 581,11 PLN, Sara Drong 574,63 PLN, Ka-
tarzyna Cembrzyńska 507,14 PLN, Kamila Dróżdż 443,62 PLN, 
Joanna Reiss 404,32 PLN, Karolina Gąsiorowska 393,11 PLN, 
Natalia Płatek 352,46 PLN, Dominik Trefon 325,44 PLN, Julia 
Gala 227,29 PLN, Magdalena Sroka 224,59 PLN, Damian Moś 
213,01 PLN, Maria Makówka 134,64 PLN, Paulina Borówka 
95,87 PLN.
    Punktualnie o godzinie 16:00 na placu przy Urzędzie Gminy roz-
począł się koncert połączony z licytacjami oraz  licznymi atrakcjami. 
W tym roku w rolę konferansjerów wcieliły się pani Anna Dyńska 
oraz pani Renata Bakalarz-nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mierzęcicach. Na scenie zobaczyć mogliśmy zarówno naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy czyli dzieci z przedszkola  
z Mierzęcic i Nowej Wsi jak i nieco starszych ze Szkoły Podstawo-
wej z Boguchwałowic, Przeczyc, Mierzęcic, Toporowic, Mierzęcic-
-Osiedla oraz gimnazjalistów z Nowej Wsi i Mierzęcic.  Artystyczną 
część wieczoru dopełniły: Grupa wokalna „ToMiNo”, która wprowa-
dziła widzów w świąteczny nastrój, Kapela Regionalna Mierzęcice, 
Zespół Śpiewaczy z Toporowic, Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” 
oraz Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka z Mierzęcic.
    Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się 
nierozerwalnie związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomo-
cy licytacje przedmiotów przekazanych przez miejscowych arty-
stów. Najdroższą okazała się przekazana przez Zespół Śpiewaczy 
„Mierzęcanki” -  lalka „Mierzęcanka” wykonana przez panią Marię 
Latos - długoletnią członkinię Zespołu oraz haftowany obraz, który 
przekazała pani Ewa Czapla z Toporowic. Wartościowe okazały się 
także obrazy namalowane przez dzieci uczęszczające na zajęcia 
plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach, zakupione 
i przekazane przez Wspólnotę Gruntową „Nadzieja”, rzeźby drew-
niane przekazane przez panią Irenę Wojdas oraz obraz przekazany 
przez pana Mateusza Jędrzejewskiego. Łączna suma uzyskana 
podczas licytacji wyniosła 558 zł.
    Popularnością cieszył się także kiermasz, na którym oferowano 
przedmioty przekazane przez: Supermarket „Karolina” w Mierzęci-
cach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Mierzęcicach, Gminny Ośro-
dek Kultury w Mierzęcicach, panią Irenę Wojdas oraz Hurtownię 
książek BETIX II Beata Madzia z Siemianowic Śląskich.
    Na wszystkich przybyłych gości, czekała także ciepła niespo-
dzianka - żurek oraz bigos serwowane z kuchni polowej. Sponsora-
mi poczęstunku dla gości był pan Henryk Serweciński,  pan Jacek 
Bara, pan Mariusz Surma oraz Piekarnia „Ziarenko” z Mierzęcic.

    Podsumowaniem niedzielnej akcji było tradycyjne „Światełko do 
Nieba”, podczas którego na niebie rozbłysły sztuczne ognie.
     Organizatorzy 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w Mierzęcicach składają serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, które przekazały przedmioty na aukcję dziękujemy za 
wsparcie, dziękujemy wolontariuszom, ich rodzicom, dziękujemy 
sponsorom, instytucjom, firmom, osobom prywatnym, strażakom  
i wszystkim osobom, które wsparły ten szczytny cel oraz przyłączyły 
się do organizacji finału Wielkiej Orkiestry w Gminie Mierzęcice.
Bez Waszej pomocy nie zdziałalibyśmy tak wiele! Raz jeszcze dzię-
kujemy!
Do zobaczenia w przyszłym roku. Sie ma !!!

Red.
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Zawody o Mistrzostwo Gminy Mierzęcice w Tenisie Stołowym
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 21.12.2013 r w hali sportowej Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego im. J. Kusocińskiego w Nowej Wsi odbyły 
się Zawody o Mistrzostwo Gminy Mierzęcice w Tenisie Sto-
łowym za rok 2013.
Zawody wspólnie organizowane przez Wójta Gminy, Dyrekcję 
gimnazjum i Zarząd UKS "IKAR" otworzył, jak co roku Wójt gmi-
ny Grzegorz Podlejski w obecności dyrektora Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego p. Doroty Sypniewskiej oraz prezesa UKS 
"IKAR" p. Kłys Iwony. Podczas otwarcia zawodów wszyscy 
uczestnicy otrzymali prezenty w postaci płyty z kolędami zespo-
łu „ToMiNo”, które wręczył Wójt gminy. Po uroczystym otwarciu 
przystąpiono do rozgrywek, w których uczestniczyło 26 zawodni-
ków i zawodniczek w czterech kategoriach - do lat 21 chłopców 
i dziewcząt oraz powyżej 21 lat mężczyzn i kobiet. Rozegrano 
również finały w kategorii open mężczyzn i kobiet. Ze względu 
na niską frekwencję w kategorii kobiet zawody żeńskie odbyły się 
tylko w kategorii dziewcząt z finałem kategorii open.

Zwycięzcy w kategorii młodzieżowej chłopców do lat 21:
• I miejsce - Marcin Słowiński - Sadowie
• II miejsce - Bartosz Swoboda - Sadowie
• III miejsce - Piotr Banaś- Mierzęcice
• IV miejsce - Gaweł Klimczyk - Nowa Wieś 
Zwycięzcy w kategorii młodzieżowej dziewcząt oraz open kobiet:
• I miejsce - Magda Nowak - UKS "IKAR" - Siewierz.
• II miejsce - Paulina Słowińska - Sadowie.

Zwycięzcy w kategorii młodzieżowej mężczyzn powyżej 21 lat:
• I miejsce - Krzysztof Kozieł - Sadowie.
• II miejsce - Tomasz Pyrzyk - UKS " IKAR " - Psary.
• III miejsce - Marek Wojdas - UKS "IKAR" - Twardowice.
• IV miejsce - Zbigniew Kaczorek - Mierzęcice - Osiedle.

Finał kategorii open:
• Marcin Słowiński -Krzysztof Kozieł 3-1.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali udekorowani 
medalami oraz pamiątkowymi dyplomami. Dodatkowo zwycięz-
cy kategorii open otrzymali piękne puchary. Zawody odbyły się  
w miłej, sportowej atmosferze a większość meczy to ciekawe, 
wyrównane pojedynki. Wszystkim uczestnikom, a w szczególno-
ści zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zarząd UKS "IKAR" zaprasza na treningi sekcji tenisa stołowego 
UKS "IKAR" odbywające się w każdy wtorek i czwartek od 17:00 
- 19:00. Sekcja nasza już od pięciu lat uczestniczy w rozgryw-
kach ligowych w grupie IV ligi okręgowej przy Śląskim Związku 
Tenisa Stołowego.

Do zobaczenia na zawodach za rok.
 

Zarząd UKS IKAR

Z miłości do śpiewu
Kolędy, tak jak każdy element tradycji związanej ze święta-
mi Bożego Narodzenia posiadają swoją symbolikę. Pieśni 
te mają za zadanie symbolizować oraz podkreślać radosny 
charakter tego święta. Termin kolęda pochodzi od łacińskiej 
nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca (calendae). Jest 
to typowa pieśń bożonarodzeniowa, która jest utrzymana  
w religijnej konwencji.

Pierwsze kolędy wywodzą się z tradycji ludowej, później były two-
rzone przez wielu kompozytorów. Istnieje również pewna odmiana 
kolędy, która posiada wątki z życia codziennego. Taki rodzaj pieśni 
nazywany jest pastorałką. 
Podczas uroczystych mszy św., które odbyły się w kościele Parafial-
nym p.w. Św. Mikołaja w Targoszycach 26 grudnia 2013 r. i 12 stycz-
nia 2014 roku, mieszkańcy mogli wysłuchać tych najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów z terenu gminy Mierzęcice. 

Podczas drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, po porannej 
mszy świętej dla zgromadzonych koncertowo wystąpiła niezwy-
kle utalentowana młodzież naszej gminy czyli - Zespół „ToMi-
No” w skład którego wchodzą:: Zuzanna Cembrzyńska, Kamila 
Dróżdż, Wiktoria Cembrzyńska, Natalia Majcherczyk, Agnieszka 
Tyrała, Anna Górska, Zuzanna Cichoń, Karolina Filipczyk, Karo-
lina Urbańczyk, Martyna Wałęsa, Dominika Sroka, Kinga Lazar, 
Michał Tyrała, Kornelia Dróżdż. Na obecnych gości czekała także 
niespodzianka w postaci płyty zespołu „Kolędy i Pastorałki”, która 
ukazała się w grudniu 2013 roku.

Z kolei w niedzielny wieczór, 12 stycznia, kościół p.w. św. Miko-
łaja rozbrzmiał najpiękniejszymi polskimi kolędami w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaczy z Toporowic. Niezwykłe wykonania zarówno 
chóralne „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Gdy śliczna panna” czy 
„Do szopy hej pasterze” jak i solowe  w wykonaniu pani Wiesławy 
Grabis, stworzyły wyjątkowy i świąteczny nastrój. 

Red.
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XI Mikołajkowy Turniej Judo
W niedzielę 8 grudnia już po raz jedenasty w hali sportowej przy ul. Stalickiego w Będzinie odbył się Mikołajkowy Turniej 
Judo, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.
Jak zawsze atmosferę rywalizacji, ale także dobrej zabawy było 
czuć nawet w najmniejszych zakamarkach hali sportowej.
W zawodach udział wzięło 6 klubów- MTS Płomień Milowice, 
UKS Suszec, UKS Turze, MOSIR Czeladź, Toporowice i MOS 
Będzin. Z terenu naszej gminy z 12 osób wytypowanych z Topo-
rowic  wystartował Dawid Trefon – zdobywając wysokie dru-
gie miejsce. 
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali dyrektor MOS Będzin Ja-
cek Sitarek, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 Tomasz Sowa 
oraz instruktor judo MOS Będzin- Jolanta Poświat. Gościem ho-
norowym turnieju była sława światowego judo, 17-krotny Mistrz 
Polski, dwukrotny Mistrz Świata, Mistrz Europy z 1989 r.- Rafał 
Kubacki. Wśród gości obecni byli: Piotr Kamrowski, Anna Kra-
jewska Żemła sławy polskiego judo oraz wybitny trener wielu 
sław Tadeusz Kowalewski. W uroczystości udział wziął także Za-
stępca Wójta Gminy Mierzęcice. Andrzej Cembrzyński.
Dzięki osobom o wielkich sercach każde dziecko otrzymało bo-
gatą paczkę mikołajkową, rodzice mogli poczęstować się pącz-

kami, kawą, herbatą oraz kiełbaskami z grilla, których fundato-
rem były Zakłady Wędliniarsko - Rzeźnicze Jacek Bara.

Red.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mała, przeczycka szkoła w wielkim projekcie!
Od 16 do 20 grudnia w Szkole Podstawowej im. M. Konop-
nickiej w Przeczycach słychać było wielojęzykowy gwar.  
A wszystko to za sprawą programu Comenius Partnerskie 
Projekty Szkół realizowanego wraz z 5 innymi szkołami z Eu-
ropy oraz Turcji.
W spotkaniu uczestniczyło 16 uczniów i drugie tyle nauczy-
cieli ze Słowacji, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Bułgarii.
Było to drugie spotkanie w ramach realizacji projektu zatytu-
łowanego „Przygody Pszenicznego Ziarenka”
We wtorek, 17 grudnia, po uroczystym przywitaniu chlebem  
i solą, tańcem „Polonez” odbyły się spotkania w salach lekcyj-
nych. Nauczyciele państw partnerskich zachwyceni byli wy-
glądem, wyposażeniem szkoły, nie oszczędzali słów uznania 
i gratulacji. Po omówieniu systemu edukacyjnego w Polsce, 
uczniowie i uczennice zebrali się w sali gimnastycznej w celu 
wybrania logo projektu oraz hasła promującego. Bezkonku-
rencyjne okazało się logo zaproponowane przez uczniów  
z Turcji oraz hasło ze Słowacji.  Nasze logo zajęło 2 miejsce!
Tego dnia odwiedziliśmy również halę produkcyjną firmy 
Pol - Trans Catering. Po halach produkcyjnych oprowadzała 
nas właścicielka firmy Pani Alfreda Perczak. Podczas wizy-
ty wszyscy mieliśmy możliwość obejrzenia jak wygląda pro-
dukcja żywności dla hoteli oraz linii lotniczych. Największą 
ciekawość wzbudziły maszyny i urządzenia przygotowujące 
kanapki.
Kolejnego dnia odwiedziliśmy  nowoczesną piekarnię w Sie-
wierzu. Uczniom i uczennicom oraz dzieciom z zagranicy 
najbardziej spodobał się dział cukierniczy, a w szczególności 
krem ptysiowy!

Prosto z Siewierza wszyscy udali się do Krakowa. Tu, na-
szym przyjaciołom z krajów partnerskich najbardziej podo-
bały się Sukiennice, Kościół Mariacki oraz Wawel. Widok 

ziejącego ogniem smoka oraz legenda o Smoku Wawelskim 
szczególnie przypadła do gustu uczennicom i nauczycielom 
z Hiszpanii.

19 grudnia wszyscy wyjechali do Muzeum Chleba w Ra-
dzionkowie, gdzie między innymi upiekliśmy  plecione buł-
ki, obejrzeliśmy krótki film o chlebie i tradycji jego wypieku. 
Obejrzeliśmy także  sprzęt i narzędzia, które służyły ludziom 
50-100 lat temu do wypieku chleba, robienia lodów czy waty 
cukrowej. Zwiedziliśmy również mieszkanie śląskiej rodziny 
sprzed 80 lat i dawną salę szkolną.
Na specjalne zaproszenie Wójta Gminy Mierzęcice Pana 
Grzegorza Podlejskiego partnerzy  odwiedzili również Urząd 
Gminy. Podczas spotkania  Wójt przedstawił m.in. krótką pre-
zentację na temat funkcjonowania Gminy Mierzęcice.
Tego samego dnia odbyło się również Spotkanie Integrują-
ce Europę”, w którym uczestniczyły władze samorządowe, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących 
w Przeczycach oraz w gminie, emerytowani dyrektorzy i na-
uczyciele, rodzice, dziadkowie i sponsorzy. Podczas tej uro-
czystości uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. M. Konop-
nickiej  w Przeczycach zaprezentowali swoje umiejętności 
taneczne, wokalne oraz recytatorskie. Naszym partnerom 
szczególnie podobało się wykonanie tańca: „Trojak” oraz 
piosenek, kolęd śpiewanych w języku polskim. 

Piątek 20 grudnia był dniem pożegnań. Najpierw pożegnali-
śmy drużynę z Bułgarii, potem z Turcji i Słowacji. Wczesnym 
popołudniem odlecieli również nasi przyjaciele z Włoch. Naj-
dłużej polskim, przedświątecznym klimatem cieszyli się part-
nerzy z Hiszpanii, którzy zostali do soboty.

Małgorzata Drzewiecka
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INFORMACJA
Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach zaprasza na bezpłatne porady w poradni otolaryngologicznej oraz chirurgii ogólnej.
Równocześnie zapraszamy na odpłatne wizyty do poradni specjalistycznych w Mierzęcicach:
- ortopedycznej
- diabetologicznej

w Tąpkowicach:
- rehabilitacyjnej
- okulistycznej.

Turniej Piłki Nożnej
14.12.2013r.w Jaworznie odbył się turniej Mikołajkowy,  
w którym wzięła udział szkółka piłkarska działająca przy klu-
bie sportowym G.K.S. Strażak Mierzęcice. 
W turnieju rywalizowały: Akademia 2012 Jaworzno, APN Czarni 
Sosnowiec i Strażak Mierzęcice. Każdą z drużyn reprezentowały 
dwa zespoły. W przypadku szkółki z Mierzęcic zespół A tworzy-
li zawodnicy z rocznika 2004 i 2003 natomiast zespół B 2005  
i 2006. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Najliczniej-
szą i jednocześnie najgłośniejszą grupą byli kibice z Mierzęcic. 
Nasze drużyny wspaniałym dopingiem zagrzewali rodzice piłka-
rzy oraz członkowie zarządu klubu z prezesem na czele. Podob-
nie jak kibice na trybunach, również i sportowcy nie mieli sobie 
równych na parkiecie. Starsza grupa zwyciężyła w turnieju nie 
ponosząc porażki a młodsi piłkarze zajęli 3 miejsce, przegrywa-
jąc tylko ze swoimi starszymi kolegami. Dodatkowo najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Igor Kozieł a najlepszym bramka-
rzem Bartłomiej Urbańczyk. 

Składy 
Strażak A: Urbańczyk, Bar, Kozieł, Bugaj, Latos, Wszelaki, Gaw-
ron, Cichoń, Jędrzejewski, Sztorc
Strażak B: Rzeszutko, Wojdas, Mańdok, Kuźniar, Dyraga, Budaj, 
Jarosiński, Trefon, Bednarski, Bus

Trenerzy: Mateusz Mańdok i Damian Dróżdż

Wyniki
Akademia Jaworzno A - Czarni Sosnowiec B 2:1
Akademia Jaworzno B - Czarni Sosnowiec A 0:1

Strażak Mierzęcice A - Strażak M-ce B 2:0 (Kozieł x 2)
Czarni Sosnowiec B - Strażak M-ce B 0:2

(Wojdas x2)
Czarni Sosnowiec A. - Strażak A. 1:1

(Bar)
Akademia A. - Akademia B. 5:0

Akademia B. - Czarni B. 2:1
Strażak A. - Akademia A. 2:0

(Bar, Latos)
Strażak B. - Czarni A. 1:1

(Dyraga)
Czarni B. - Czarni A. 0:6

Akademia A. - Strażak A. 0:0
Akademia B. - Strażak A. 0:4

 (Kozieł, Bar, Wszelaki, Jędrzejewski)
Strażak A. - Czarni B. 2:0

(Bar, Kozieł)
Strażak B. - Akademia B. 3:0
(Trefon, Bednarski, Mańdok)
Czarni A. - Akademia A. 2:0

Klasyfikacja turnieju:
I miejsce Strażak Mierzęcice A 13 pkt. 11:1
II miejsce Czarni Sosnowiec A 11 pkt. 11:2
III miejsce Strażak Mierzęcice B 8 pkt. 6:3
IV miejsce Akademia Jaworzno A 7 pkt. 7:5
V miejsce Akademia Jaworzno B 3 pkt. 2:14
VI miejsce Czarni Sosnowiec B 0 pkt. 2:14

Konkurs „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”
Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji i Śląskim Państwowym Woje-
wódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs plastyczny pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Kon-
kurs, zorganizowany w związku z akcją „Bezpieczne ferie 2014” w województwie śląskim, skierowany jest do uczniów klas od IV do 
VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Konkurs ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczyn-
ku, promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach, kształtowanie umiejętności oceny 
i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć  
w formie plastycznej.
Prace konkursowe należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach do 8 marca 2014 r. Ocena prac oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych przez jury, 
w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu, nastąpi do 15 marca 2014 r. Ogłoszenia wyników można się spo-
dziewać do 20 marca 2014 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapisy i informacje osobiście lub telefonicznie:
NZOZ PROMED w Mierzęcicach 32 288 70 45
NZOZ PROMED w Tąpkowicach 32 284 07 08



Przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości, obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Aby ułatwić mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Gmina czyniła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na 
dofinansowanie tego zadania. Szansę tę stwarzał Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, zakładający możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy przyłączy w wysokości:

- 45% w formie bezzwrotnej dotacji,
- 45% w formie preferencyjnej pożyczki.

Gmina Mierzęcice złożyła w wymaganym terminie wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w maksymalnej wysokości tj. 45%. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała zapewnienie tej formy wsparcia finansowego.

Dofinansowanie w formie pożyczki wymagałoby zaciągnięcia przez gminę pożyczki w NFOŚiGW, dzięki której mieszkańcy zyskaliby 
możliwość ratalnych wpłat na sfinansowanie wkładu własnego budowy przyłącza, aby jednorazowo nie obciążać budżetu domowego. 
Umowa pożyczki zostałaby zawarta przez NFOŚiGW z Gminą Mierzęcice, natomiast Gmina zawarłaby umowy z mieszkańcami.

Warianty sfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych przez właściciela nieruchomości:

Osoby zainteresowane wpłatami ratalnymi (wariant I) na pokrycie wkładu własnego budowy przyłącza prosimy o zgłaszanie się do 
Urzędu Gminy w dniach od 10 lutego 2014r. do 14 lutego 2014r.  (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.
Osoby zainteresowane wyłącznie dofinansowaniem 45 % w formie dotacji (wariant II) prosimy o zgłaszanie się do Urzędu 
Gminy w dniach od 17 lutego 2014r. do 21 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.
Wzory umów dostępne są na stronie internetowej gminy pod adresem: www.mierzecice.pl

UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy nie przystąpią do żadnego z powyższych wariantów i nie podpiszą stosownych umów z Gminą  
w wyznaczonym terminie nie będą uwzględnieni w dofinansowaniu do budowy przyłączy.
Jednocześnie informujemy, że kwota za wykonanie 1 m przyłącza zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu przez Gminę.

Zapraszam Państwa do skorzystania z szansy uzyskania pomocy finansowej o jaką ubiegała się Gmina.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW
W Gminie Mierzęcice realizowana jest budowa kanalizacji obejmująca sieć główną i oczyszczalnię ścieków. Inwestycja 
w  85%  jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego.

I WARIANT

II WARIANT



Wybrane inwestycje realizowane w naszej Gminie

Budowa oczyszczalni i kanalizacji.

Remont i modernizacja gminnego targowiska.

Nowe place zabaw w Najdziszowie i w Zawadzie.


