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cwiczenia taktyczne jednostek osP 
W sobotę 21 czerwca br. na terenie leśnym w Zadniu, odbyły się ćwiczenia taktyczne Ochotniczych Straży Pożarnych z 
gminy Mierzęcice.

-

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP: Mierzęcice, Mierzęcice II, Toporowice, Sadowie, Nowa 
Wieś, Boguchwałowice oraz Przeczyce. Zadaniem strażaków było zbudowanie 8 linii gaśniczych 
z samochodów średnich OSP Mierzęcice, Boguchwałowie, Przeczyce i Nowa Wieś zasilanych  
z samochodu ciężkiego OSP Mierzęcice i  Toporowice. Do pomocy w dogaszaniu pożaru skierowano 
samochody lekkie OSP Mierzęcice II i Sadowie. Punktem czerpania wody były hydranty nadziemne 
usytuowane przy ul. Leśnej.

Symulowaną akcję gaszenia pożaru młodnika sosnowego, poszycia oraz przylegających traw, 
rozpoczęła zbiórka wszystkich jednostek, podczas której kierujący działaniami ratowniczymi 
Sławomir Lipiński wraz z Komendantem Gminnym Mieczysławem Filipkiem, omówili 
przebieg oraz przydział zadań poszczególnym jednostkom. 
Celem przeprowadzonych ćwiczeń było sprawdzenie stanu gotowości operacyjnej 
jednostek OSP z terenu gminy, sprawdzenie systemu łączności radiowej podczas 
akcji gaśniczej, sprawności technicznej sprzętu silnikowego i armatury wodnej 
oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych podczas pożaru 
lasu. Ćwiczeniom przyglądał się Wójt Gminy Mierzęcice –Grzegorz Podlejski, 
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Będzinie – mł. asp. Karol Szastak 
oraz Prezes ZOSP RP – Stanisław Paks.

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
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jePLANY MIEJSCOWE I STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA GMINY MIERZĘCICE

Uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należą do najważniejszych uchwał gminnych. 
Są bowiem głównym źródłem danych o przeznaczeniu danego gruntu oraz zamierzeniach władz gminnych odnośnie 
terenów przyległych do działki i przez lata będą warunkować rozwój gminy pod względem urbanistycznym i gospodarczym.

Podstawową zaletą miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy jest 
to, że skutecznie porządkuje 
ład przestrzenny w gminie  
i w sposób jasny określa moż-
liwość zagospodarowania da-
nej nieruchomości. Powoduje 
wzrost atrakcyjności terenów, 

a co za tym idzie również 
wzrost ich wartości.

Tereny objęte planem stwa-
rzają również ogromne szan-
se na przyciągnięcie inwe-
storów. Pozwalają znacznie 
skrócić okres przygotowania 
inwestycji, bowiem w przy-
padku braku planu, budowa 
określonego obiektu lub wy-
konanie innych robót budow-
lanych wymaga ustalenia  
w drodze decyzji, warunków 
zabudowy.

Procedura tworzenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, zgodnie z 
ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym 
ukazuje jak długa jest droga 
od momentu projektu aż do 
chwili, gdy wejdzie w życie  
i zacznie obowiązywać. Obec-
nie proces ten trwa średnio ok. 
1 roku, jednakże chociaż jest 
kosztowny to warto go opra-
cowywać i uchwalać, bowiem 
gmina dysponuje potem nie 
tylko źródłem norm prawnych, 
ale również dokumentem poli-
tyki przestrzennej gminy.

W ciągu ostatnich trzech lat 
zostały podjęte działania  
i przyjęto plany zagospodaro-
wania dla: Nowej Wsi, Prze-
czyc, Mierzęcic, Boguchwało-
wic oraz dla obszaru „Cmen-
tarz Boguchwałowice”.

W sumie dla ok. 381 ha użyt-

kowanych rolniczo zmieniono 
przeznaczenie terenu m.in. 
pod zabudowę mieszkanio-
wą z dopuszczeniem usług, 
zabudowę wytwórczo – usłu-
gową oraz rekreacji indywidu-
alnej.

Na ostatniej sesji Rada Gminy 
Mierzęcice podjęła uchwały 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego w miejsco-
wościach Przeczyce (Mrowie-
niec) oraz Toporowice, gdzie 
do zmiany zostało wyodręb-
nionych pięć obszarów.

Ponadto trwają również prace 
nad zmianą Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, 
dokumentu określającego 
politykę przestrzenną gminy. 
Wyodrębnione zostały trzy 
obszary. Pierwszy ma na 
celu eliminację wrysowanej 
rezerwy terenu pod przebieg 
obwodnicy drogi krajowej 78, 
która obecnie nie pozwala na 
inne kształtowanie przestrze-
ni  - niż droga o szerokości  
w liniach rozgraniczających 
50 m. Drugi, dotyczy złożone-
go przez Górnośląskie Towa-
rzystwo Lotnicze S.A. wnio-
sku, w sprawie przekształce-
nia terenu zlokalizowanego  
w obszarze administracyjnym 
Gminy Mierzęcice na teren 
umożliwiający prowadze-
nie działalności związanych  

z funkcjonowaniem MPL 
„Katowice” w Pyrzowicach. 
Trzeci obszar dotyczy prze-
kształcenia gruntów (obecnie 
niemożliwych do wykorzy-
stania pod jakiekolwiek za-
inwestowanie), znajdujących 
się w sołectwie Mierzęcice II,  
po północnej stronie nieczyn-
nej linii kolejowej nr 182 re-
lacji Tarnowskie Góry – Za-
wiercie, na teren działalności 
produkcyjnej, składowania  
i usług.

Z chwilą ukazania się ni-
niejszej gazety, projekt stu-
dium został przekazany do 
uzgodnień i opiniowania. Po 
uzyskaniu wszystkich opinii  
i uzgodnień zostanie on wyło-
żony do publicznego wglądu, 
o czym zainteresowani zo-
staną powiadomieni poprzez 
ogłoszenie w prasie oraz ob-
wieszczenie umieszczone na 
tablicy urzędowej, na tabli-
cach w sołectwach oraz na 
stronie internetowej Gminy 
Mierzęcice.

Kinga Piróg
Inspektor ds.planowania 

przestrzennego 
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Absolutorium dla Wójta 
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013. Głosowanie 
w tej sprawie zostało przeprowadzone na sesji Rady Gminy Mierzęcice w dniu 25 czerwca 2014 r.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa jak i Komisja Rewizyjna nie miały zastrzeżeń, co do zrealizowania budżetu. Podobnego 
zdania byli radni, którzy wyrazili swoje poparcie udzielając Wójtowi absolutorium.
Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Gminy. Absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli 
Rady Gminy nad wykonaniem budżetu przez Wójta, tym samym jest wyrazem oceny działalności organu wykonawczego w zakresie 
realizacji budżetu.

Red.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej
 na terenie Gminy Mierzęcice

Gmina Mierzęcice informuje, że mieszkańcom, którzy złożyli umowę określającą wzajemne zobowiązania organizacyjne  
i finansowe w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Podłączenie budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice”, dofinansowanego ze środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został przekazany w miesiącu czerwcu br. jeden egzemplarz umowy wraz  
z projektem wykonania przyłącza.  

W przypadku, gdy przekazany projekt przyłącza wymaga 
naniesienia zmian, mieszkańcy mogą złożyć wniosek o ich 
naniesienie wraz z kserokopią mapy z poprawionym na czerwono 
przebiegiem przyłącza kanalizacyjnego. Wnioski można składać 
w terminie wskazanym w przekazanym piśmie, w Urzędzie Gminy 
w Mierzęcicach - pok. nr 3 lub 4, w godzinach pracy Urzędu  
tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, a środy od 9.00 
do 17.00. Ponadto, Gmina Mierzęcice przystępuje do ogłoszenia 

przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane – budowa przyłączy kanalizacyjnych  
w ramach przedsięwzięcia pn. „Podłączenie budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Mierzęcice”. Po wyłonieniu wykonawcy mieszkańcom zostanie 
przekazana szczegółowa informacja o wysokości wkładu własnego 
kosztów budowy przyłącza.

Referat Gospodarki UG Mierzęcice

Wakacyjne remonty
W czerwcu rozpoczęły się pierwsze prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Nowej Wsi. Do realizacji wyżej wymienionego zadania wybrano firmę P.H.U. MED  BUD SP. Z O.O., która w ramach prze-
targu nieograniczonego, zaoferowała najkorzystniejszą cenę.
Zakres prac w Zespole Szkolno - Przedszkolnym obejmie: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, oraz wykonanie elewacji,  wy-
mianę rur spustowych, rynien, obróbkę blacharską, wymianę parapetów zewnętrznych, tynkowanie ścian oraz cokołu. Całość  zada-
nia zostanie zrealizowana z budżetu Gminy. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na miesiąc sierpień.

Wygląd zmieni również boisko przy Szkole Podstawowej nr 2. Na trawiastym terenie powstanie nowe, wielofunkcyjne boisko  
w skład którego wejdzie: boisko do koszykówki o wymiarach 28 x 15m, boisko do siatkówki o wymiarach 18 x 9m oraz kort do tenisa 
o wymiarach 23,77 x 10,97m. Inwestycja jest finansowana  z budżetu Gminy oraz ze środków unijnych w ramach programu  Odnowa 
i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Red.

Wizualizacja boiska przy SP nr 2 w Mierzęcicach.Termomodernizacja ZSP w Nowej Wsi.
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Startuje Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mierzęcicach

INFORMACJA
Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności, 
dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej-na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 
osobie, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpowiednio 
do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowanie ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem 
wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa  §10 ust.5 pkt3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Przystępując do programu, rodziny zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę wydawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Składając wniosek  
o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. 
Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica lub małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub  
    szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 
     18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie 
    zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) w przypadku osób, o których mowa w art.32 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
    zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobierać i składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach,  
ul. Wolności 95 (budynek Urzędu Gminy Mierzęcice) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30; środa w godz. 9.00-
17.00, pok. nr 5.  Szczegóły na stronie www.rodzina.gov.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Aneta Gil

Z inicjatywy Wójta Gminy Grzegorza Podlejskiego od października br. swoją działalność na terenie gminy rozpocznie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który ruszy pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wszystko z myślą 
o seniorach, aby dać im możliwość rozwijania swoich zainteresowań i dzielenia się swoim doświadczeniem.

We wtorek 02 czerwca br. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono 
kierunki współpracy Gminy i WSB. W spotkaniu uczestniczyli: 
Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, prof. nadzw. dr Zdzisława 
Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB, prof. nadzw. dr hab. Marek 
Walancik, Prorektor WSB ds. Nauki oraz mgr Dominik Penar, 
Dyrektor Biura Rektora WSB.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej od lat 
konsekwentnie rozwija swoją ofertę dla seniorów, propagując tym 
samym ideę Long Llife Learning`u (edukacji przez całe życie). 
Studenci kilkunastu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które 
działają pod szyldem WSB regularnie spotykają się na zajęciach 
i wykładach popularno – naukowych, podczas których poruszane 
są zagadnienia m.in. z zakresu medycyny, historii, sztuki, polityki. 

UTW to także ciekawe warsztaty, gorące dyskusje, przyjazna 
atmosfera, a nawet…wieczorki taneczne.

Red.
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Cyfrowe korzenie
Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach bierze udział w projekcie „Cyfrowe korzenie”, realizowanym 
przez Bibliotekę Śląską. Przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do seniorów zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym. 
W trakcie spotkań uczestnicy będą zgłębiali historię swojej 
rodziny i szukali informacji o pochodzeniu, a także przeszłości 
zawodowej przodków. Będzie to nie tylko wycieczka do korzeni, 
ale również podróż kulturowa, odkrywająca przed seniorami 
wiadomości o miejscu ich zamieszkania.
Projekt „Cyfrowe korzenie” realizowany jest przy współpracy 
Archiwum Państwowego w Katowicach, Stowarzyszenia 
Miasta w Internecie oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
W czternastu bibliotekach w województwie śląskim odbędą się 
warsztaty komputerowe i spotkania ze specjalistami (w tym 
wideokonferencje). Uczestnicy będą mieli okazję spotkania m.in. 
z Grzegorzem Mendyką – prezesem Śląskiego Towarzystwa 
Genealogicznego we Wrocławiu oraz dr. hab. Piotrem Greinerem 
– dyrektorem Archiwum Państwowego w Katowicach.
Seniorzy w każdej z bibliotek biorących udział w projekcie będą 
uczyli się zdobywać i opracowywać informacje, m.in. za pomocą 
Internetu. Archiwiści pomogą uczestnikom odnaleźć wiadomości 
umożliwiające stworzenie drzewa genealogicznego. Dzięki 
warsztatom z fotografem seniorzy zapoznają się z obsługą 
sprzętu fotograficznego i możliwościami wykorzystania go  
w trakcie tworzenia drzewa genealogicznego.

Biblioteki uczestniczące w projekcie:

• Biblioteka Śląska w Katowicach,
• Książnica Beskidzka w Bielsku - Białej,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie,
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku,
• Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury - Biblioteka 
w Koziegłowach,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu,
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Gminna Biblioteka Publiczna

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

Promocja książki Agnieszki Zielińskiej
"Nowa Wieś w gminie Mierzęcice - miejscowość odmienna od wszystkich"

29 maja br. w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej odbyła się promocja książki Agnieszki Zielińskiej  
pt. "Nowa Wieś w gminie Mierzęcice - miejscowość odmienna od wszystkich". W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz miasta Dąbrowa Górnicza i gminy Mierzęcice, reprezentanci stowarzyszeń społecznych, Lokalnej Grupy Działania 
"Brynica to nie granica" z Pyrzowic, instytucji kultury oraz dzieci i młodzież z terenu gminy Mierzęcice. W części artystycz-
nej wystąpił Bartosz Praski student I roku filologii angielskiej.

Jak podkreśla autorka- Książ-
ka to efekt pracy publicystycz-
nej, rozmów z mieszkańca-
mi, przedstawicielami takich 
stowarzyszeń jak OSP, które 
działa od 1917 roku, Koła Go-
spodyń Wiejskich, istniejącego 
od 1929 roku, czy prężnego 
Koła nr 13 Polskiego Związku, 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów oraz GKS "Strażak" Mie-
rzęcice-Nowa Wieś, znanego 
każdemu miłośnikowi lokalne-
go sportu. 

Pomocą służyło też Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Lo-
kalnego. Podbudową nauko-
wą było studiowanie publikacji 
zwartych, gazet i czasopism 
oraz dokumentów, zdjęć; za-

sobów Archiwum Państwowe-
go w Katowicach, czy Archi-
wum Kapitulnego w Krakowie.

Przygotowując publikację au-
torka współpracowała ze spe-
cjalistą prawa administracyj-
nego prof. Czesławem Marty-

szem z Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, historykiem 
profesorem Zdzisławem Nogą 
z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, folklorystą 
i filologiem prof. Dionizjuszem 
Czubalą, historykami Śląska  
i Zagłębia dr Arkadiuszem Ku-

zio-Podruckim i Arkadiuszem 
Rybakiem. 

Książka została wydana przez 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Lokalnego „Nowa 
Wieś i Okolice” i Muzeum Miej-
skie „Sztygarka” w Dąbrowie 
Górniczej. Współfinansowa-
na była z funduszy unijnych  
i ze środków Wspólnot Leśno-
-Gruntowych w Nowej Wsi, 
lokalnego mecenasa kultury  
i sportu.

Bezpłatne egzemplarze książ-
ki można nabyć w Stowarzy-
szeniu na Rzecz Rozwoju Lo-
kalnego „Nowa Wieś i Okolice.

Red.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Gminno – Parafialny Turniej Tenisa Ziemnego

W majowy weekend w dniach od 23 do 25 na korcie kompleksu 
sportowego Orlik w Mierzęcicach, odbył się I Gminno – 
Parafialny Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet i Mężczyzn. 
Cieszące się dużą frekwencją rozgrywki udowodniły, że 
wśród mieszkańców gminy jest wielu wytrawnych tenisistów 
jak i zagorzałych kibiców. 
Do turnieju, którego pomysłodawcą był wikariusz ks. Artur 
Szlęzak, organizatorem Urząd Gminy w Mierzęcicach i Parafia 
św. Mikołaja w Targoszycach, zgłosiło się 14 sympatyków tenisa 
ziemnego. Rywalizacja odbywała się w formule open tj. bez 
limitu wiekowego. Po oficjalnym rozpoczęciu i rozlosowaniu 
grup, odbyły się mecze eliminacyjne, podczas których zawodnicy 
rozegrali po jednym secie systemem „każdy z każdym”. Za każdy 
wygrany mecz, zawodnik otrzymywał 1 pkt. Choć turniej miał 
swobodną formę, to niektóre mecze były wyjątkowo zacięte.

Do sobotniego półfinału zakwalifikowali się: w kategorii kobiet 
Asia Cichoń, Aleksandra Wojdas, Wiktoria Golińska, Aleksandra 
Brudzińska natomiast w kategorii mężczyzn: Roman Cichoń, 
Wojciech Barański, ks. Artur Szlęzak i Mateusz Twardokęs.

Wyniki poszczególnych meczy półfinałowych:
• Asia Cichoń - Aleksandra Wojdas, 5-7, 2-6, 
• Wiktoria Golińska- Aleksandra Brudzińska 3-6, 6-4, 

• Roman Cichoń - Wojciech Barański 6-0, 6-3, 
• Artur Szlęzak i Mateusz Twardokęs 2-6, 1-6.
W niedzielne przedpołudnie rozegrano mecze o III miejsce, 
które po zaciętej walce zdobyli Wojciech Barański w kategorii  
mężczyzn oraz Ola Brudzińska w kategorii kobiet. W finale 
zmierzyli się Roman Cichoń - ks. Artur Szlęzak oraz Wiktoria 
Golińska- Aleksandra Wojdas. 

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
Kategoria kobiet

I miejsce Aleksandra Wojdas
II miejsce Wiktoria Golińska
III miejsce Aleksandra Brudzińska 

Kategoria mężczyzn

I miejsce Roman Cichoń
II miejsce ks. Artur Szlęzak
III miejsce Wojciech Barański

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a zdobywcy pierwszych trzech miejsc puchary, które wręczyli 
zawodnikom Wójt gminy Grzegorz Podlejski oraz Ksiądz Kanonik 
Janusz Rakoczy. 

Red.
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W dniach 16-18 maja, z inicjatywy członków Zarządu Koła 
PZERiI w Nowej Wsi, 49 osobowa grupa emerytów wyjechała 
na wycieczkę integracyjną, do Zamościa i Roztocza. 

W pierwszym dniu wycieczki, członkowie koła zwiedzili Zamość 
z dawnym pałacem Zamoyskich, renesansową katedrę, 
Akademię Zamojską, arsenał i umocnienia. W drugim dniu 
podziwiali malownicze wodospady - Szumy na Tanwi oraz 
zwiedzili rezerwat przyrody „Czartowe Pole” w Hamerni. 
Kolejnym punktem wycieczki był Krasnobród - uzdrowiskowy  
ośrodek tyrystyczno wypoczynkowy na Roztoczu Środkowym. 
Ostatniego dnia wycieczki, udali się do Górecka Kościelnego 
gdzie znajduje się modrzewiowy kościół parafialny z XVIII w. 

oraz Zwierzyńca gdzie mieści się siedziba Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Sprzyjająca pogoda pozwoliła w całości 
zrealizować zaplanowany program, który przewidywał 
bardzo bliski kontakt z przyrodą. Wędrówki wśród pięknej 
roślinności i świeże powietrze pozytywnie wpłynęły na zdrowie 
i samopoczucie nowowiejskich emerytów.
Wyjazd możliwy był dzięki  dofinansowaniu w ramach zadania 
publicznego  „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez 
organizację wyjazdów turystyczno- krajoznawczych oraz zajęć 
sportowo ruchowych”.

Zarząd Koła  PZERiI Nowa Wieś
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35 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza Janusza Rakoczego
05 czerwca br. Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Targoszy-
cach ks. Janusz Rakoczy obchodził 35 rocznicę Święceń 
Kapłańskich, 30 rocznicę posługi kapłańskiej w parafii  
św. Mikołaja w Targoszycach oraz sześćdziesiąte urodziny. 
Ks. Janusz Rakoczy pochodzi z Dąbrowy Górniczej, gdzie 
ukończył zarówno szkołę podstawową jak i średnią - LO 
im. S. Żeromskiego. Po ukończeniu liceum wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie przyjął 27 maja 1979 r. z rąk bp. Stefana Bareły. 
Przystajń, Targoszyce oraz parafia św. Barbary w Często-
chowie - to placówki, w których pracował jako wikariusz.  
W roku 1988 już jako proboszcz powrócił do Targoszyc. Jest 
kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej. Pełni funkcję 
duszpasterza leśników i pracowników ochrony środowiska 
przy Katowickiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 
W 2002 roku został Powiatowym Kapelanem Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu będzińskiego. Lubiany i szano-
wany przez parafian przede wszystkim za szczerość, otwar-
tość, lojalność i doskonałe poczucie humoru.

Na wieczorne nabożeństwo, któremu przewodniczył Jubilat  
z gratulacjami i podziękowaniami przybyli władze samorządowe 
gminy, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Zdzisław Banaś, Ochotnicze Straże Pożarne, delegacja 
leśników, Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele instytucji  
i organizacji działających na terenie gminy, radni, sołtysi, młodzież 
szkolna oraz mieszkańcy gminy.

Podczas mszy świętej, okolicznościowe słowo Boże wygłosił 
ks. dr Michał Borda - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej w Sosnowcu,  w którym podkreślił, że kapłaństwo  
ks. Jubilata  to dar i wielka tajemnica.

-Tajemnica, bo któż odpowie chociażby na pytanie: Dlaczego 
ten, a nie inny został wezwany i wybrany? Wielu dzisiaj pyta, kim 
ma być kapłan, jaką rolę ma do odegrania, gdzie jest istota jego 
posługiwania? Myślę, że kapłan dzisiaj ma być przede wszystkim 
mężem modlitwy. Człowiekiem kontemplującym Boga, ciągle na 
nowo zachwycając się, jak uczniowie w Wieczerniku, kapłaństwem 
i Eucharystią – darem i tajemnicą.

Po uroczystej koncelebrze, Wójt Gminy Grzegorz Podlejski  
podziękował Jubilatowi za aktywne uczestnictwo w wielu dziedzinach 
życia, wkład w liczne inicjatywy oraz upowszechnianie wartości 
dzięki którym życie parafian staje się bogatsze. Jednocześnie złożył 
życzenia błogosławieństwa w dalszej posłudze, sukcesów w pracy 
duszpasterskiej i satysfakcji z jej efektów. Życzenia szanownemu 
Jubilatowi złożyli również przybyli goście.

Red.
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IX Memoriał Janusza Kusocińskiego
za nami!

Ponad 120 mieszkańców gminy Mierzęcice stawiło się 24 maja na placu sołectwa Mierzęcice II, aby 
wziąć udział w ogólnopolskiej akcji promującej aktywny tryb życia, pod hasłem „Polska biega pobiegnij 
i ty!”. Najmłodszym uczestnikiem biegu była 2 –letnia Pola Cichoń, która pobiegła razem z mamą.
Organizatorem biegu było Gimnazjum im. Janusza Kusocińskie-
go w Nowej Wsi, a patronat honorowy nad imprezą objął  Wójt 
gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Podobnie jak w roku ubie-
głym akcja  objęta była programem Powiatu Będzińskiego „Spor-
towy Powiat”.

Uczestnicy biegu startowali w 5 kategoriach wiekowych na róż-
nych dystansach. Ogółem przeprowadzono 10 biegów:

W kategorii przedszkolaki poszczególne miejsca zajęły:
Dziewczynki: I miejsce Oliwia Klusa, II miejsce Zuzanna Paliga, 
III miejsce Wiktoria Chabrzyk. 
Chłopcy: I miejsce zajął Konrad Czapla II miejsce Piotr Cembrzyński, 
III miejsce Mateusz Bara.

W kategorii klasy I-III
Dziewczęta: I miejsce zajęła Olga Karcz, II miejsce Angelika Kuzior, 
III miejsce Klaudia Zarychta. 
Chłopy: najlepszy był Piotr Wojdas, 
II miejsce Krzysztof Wszelaki, III miejsce zajął Wiktor Sułomski.

W kategorii klasy IV-VI
Dziewczęta: I miejsce zajęła Paulina Paliga, II miejsce Emilia Cichoń, 
III miejsce Karolina Filipczyk. 
Chłopcy: I miejsce zajął Igor Kozieł, II miejsce Kacper Kucharczak 
III miejsce Jakub Flacha. 

W kategorii szkoła gimnazjalna
Dziewczęta: zwyciężyła Wiktoria Kucharczak, II miejsce zajęła 
Sandra Bartos, III miejsce Agata Jasińska. 
Wśród chłopców:  najlepszy okazał Kamil Hyla, II miejsce zajął 
Bartosz Borówka, III Paweł Fiutak.

W kategorii open
Kobiety: pierwsza była Joanna Cichoń, II miejsce zajęła Afrodyta 
Białas, III miejsce Anna Kucharczak. 
Mężczyźni: pierwszy na mecie był Roman Cichoń drugi Dominik 
Kobryń trzeci Piotr Dróżdź. 

Na zakończenie Wójt gminy podziękował wszystkim za tak liczny 
udział w akcji i wyraził nadzieję, że w kolejnych latach gminne 
bieganie przyciągnie jeszcze więcej amatorów zdrowego i aktyw-
nego trybu spędzania czasu wolnego. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali medale i statuetki, 
natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcom gratulowali także dyrektor  nowowiejskiego Gim-
nazjum Dorota Sypniewska oraz Mateusz Mańdok, koordynator 
biegu.

Red.
Fot. Paweł Bogacz
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Wyróżnienia Wójta dla najlepszych uczniów w gminie
W przededniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca, Wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz Podlejski, wyróżnił i wręczył 
nagrody najlepszym uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Mierzęcice.

Gratulacje oraz listy okolicznościowe otrzymali także rodzice 
najzdolniejszych uczniów. Uroczystą galę, która odbyła się  
w Gminnym Ośrodku Kultury, uświetnił występ - Zespołu 
wokalnego „ToMiNo”.
W spotkaniu oprócz zaproszonych przez Wójta uczniów i rodziców, 
uczestniczyli także: Zastępca Wójta gminy Andrzej Cembrzyński, 
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Międzygminnego 
Oddziału w Psarach Pan Jan Kraśkiewicz, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Iwona Kłys, członkowie Komisji 
Oświaty Kultury i Zdrowia- Tadeusz Szczepańczyk i Władysław 
Engelhardt oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych.
Podczas wystąpienia, Wójt gminy wyraził dumę z wysokich 
osiągnięć i sukcesów zaproszonych uczniów, pogratulował 
osiągniętych wyników i wręczył dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Wyrazy wdzięczności skierował do nauczycieli, którzy przez cały 
rok wspierali i pomagali uczniom w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu 
pasji i zainteresowań. Słowa podziękowania oraz gratulacje 
skierował również do rodziców najzdolniejszych uczniów.
- Widząc w aktywnym i wykształconym społeczeństwie przyszłość 
gminy Mierzęcice z radością przyjmuję osiągnięcia edukacyjne 
Państwa dzieci. Są one dowodem stworzenia przez Państwa 
doskonałych warunków umożliwiających zdobywanie i pogłębianie 
wiedzy oraz dbania o atmosferę rodzinną stymulującą aktywność 
i rozwój zainteresowań.
Na zakończenie życzył wszystkim radosnych i szczęśliwych 
wakacji.

Red.
Fot. Paweł Bogacz

Średnie 5,2 i powyżej w roku szkolnym 2013/2014 zdobyło 58 uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1 Mierzęcice
Lebiocka Magdalena (5,2), Hyla Dawid (5,2), Wałęsa Martyna 
(5,3), Madej Patrycja (5,3), Łukasik Zuzanna (5,6), Nowak Damian 
(5,5), Kurzeja Krzysztof (5,4), Hudecka Weronika (5,5), Berg 
Martyna (5,3), Hanak Dawid (5,4), Całka Magdalena (5,3), Tyrała 
Michał (5,2), Cebula Julia (5,2)

Szkoła Podstawowa nr 2 Mierzęcice 
Białas Julia (5,2), Zawadzki Marcjan (5,2), Nabrdalik Hanna (5,2), 
Czerwińska Paulina (5,3) Lazar Kinga (5,3) Mazurska Katarzyna 
(5,8)

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
W piątek, 27 czerwca br. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu  gminy Mierzęcice odbyły się 
uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014.
Oprócz świadectw z wyróż-
nieniem, wręczono uczniom 
również dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe za indywidualne 
osiągnięcia, a ich rodzicom – 
listy gratulacyjne.

Na uroczyste akademie przy-
byli nauczyciele oraz ucznio-
wie poszczególnych szkół,  
a także rodzice i dziadkowie. 
W Gimnazjum w Mierzęcicach 
oraz Nowej Wsi zakończe-
nia nauki, osobiście gratulo-
wał absolwentom Wójt gminy 
Mierzęcice– Grzegorz Podlej-
ski. W pozostałych szkołach, 
gratulacje oraz wakacyjne  

życzenia z listu wystosowa-
nego przez Wójta, odczytane 
zostały przez dyrektorów pla-
cówek oświatowych. 

Ostatni dzień roku szkolnego 
był także okazją do złożenia 
podziękowań oraz wyrazów 
uznania za wieloletnie zaan-
gażowanie w prace dydaktycz-
no-wychowawcze dla  Pani 
Izabeli Dziurowicz - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Topo-
rowicach w związku z zakoń-
czeniem pracy zawodowej na 
stanowisku dyrektora szkoły.

Red.
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Średnie 5,2 i powyżej w roku szkolnym 2013/2014 zdobyło 58 uczniów

SP Przeczyce 
Anna Wojdas (5,6), Patrycja Charkot (5,6), Kacper Badiura (5,3), 
Kozieł Paweł (5,4)

Szkoła Podstawowa Toporowice 
Karolina Filipczyk (5,4), Cichoń Zuzanna (5,4), Karcz Olga (5,2), 
Sarnik Wojciech (5,2), Biedroń Natalia (5,3), Mańka Wiktoria (5,2), 
Wojdas Weronika (5,3)

Gimnazjum Nowa Wieś 
Górska Anna (5,2), Krolik Julia(5,4), Kołomyjec Filip (5,2), Skowronek 

Jakub (5,2), Szczepańczyk Piotr (5,2), Wojdas Anna (5,3)

Gimnazjum Mierzęcice
Cichopek Daria(5,2),Kukiela Wojciech (5,2), Madej Klaudia(5,2), 
Opara Igor (5,2), Wojdas Aleksandra (5,2), Słowińska Paulina 
(5,2), Badiura Julia (5,2) Brudzińska Aleksandra (5,2) Bus Karol 
(5,2), Dyszy Anna (5,2), Hyla Kamil (5,2), Nowak Kinga (5,2), 
Pawełczyk Anna (5,2), Puchała Magdalena (5,2),  Rzepkowska 
Wiktoria (5,2),  Bara Aleksander (5,2), Barański Dorian (5,2), 
Kukiela Marcin (5,2),  Sarn Joanna (5,2), Spyra Dominika (5,2), 
Studniarz Klaudia (5,2), Talarek Kamila (5,2)
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 DzieN Dziecka`
1 czerwca na placu zabaw sołectwa Mierzęcice II odbył się piąty Gminny Dzień Dziecka. 
Organizatorzy – Gminny Ośrodek Kultury, sołectwo Mierzęcice II oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
Mierzęcice II– zapewnili najmłodszym mieszkańcom gminy mnóstwo ciekawych atrakcji.

Na dzieci czekał kolorowy plac 
zabaw z darmową dmuchaną 
zjeżdżalnią, suchym base-
nem wypełnionym piłeczkami, 
huśtawkami oraz karuzelami. 
Uśmiech na twarzach dzieci 
wywołały kolorowe stragany  
z zabawkami, balonikami, wia-
traczkami, przepyszna darmo-
wa wata cukrowa, wafelki, cu-
kierki i soczki.
Na scenie można było po-
dziwiać talent muzyczny, ta-
neczny oraz aktorski wycho-
wanków gminnych placówek 
oświatowych. W rolach głów-
nych wystąpili młodzi artyści  
z Przedszkola z Mierzęcic oraz 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 
dzieci z grupy przedszkolnej  

w Nowej Wsi i Boguchwało-
wic, uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 oraz Toporowic  
i Przeczyc.
Po występach na wszystkie 
dzieci czekały taneczne gry  
i zabawy ruchowe z animato-

rami. Podczas zabaw, milusiń-
scy odwiedzili różne miejsca 
świata tańcząc m.in. taniec 
hiszpański i hinduski, pozna-
li uproszczone kroki twista  
i samby, podstawowe kroki 
tańca integracyjnego- belgij-

ka, nowoczesnego YMCA oraz 
fitness. Niezwykłą atrakcją 
okazał się także pokaz urzą-
dzeń ratowniczo-gaśniczych 
pojazdu pożarniczego jed-
nostki OSP Mierzęcice II. Na 
zakończenie zabawy na buź-
kach dzieci powstały bajkowe 
wzory.
Wszystkim dzieciom życzymy 
dużo radości, uśmiechu i za-
praszamy ponownie za rok.
Organizatorzy składają podzię-
kowania firmie AQA CLEAN 
Damian i Mariusz Pływacz za 
wsparcie rzeczowe V Gminne-
go Dnia Dziecka.

Red.
Fot. Paweł Bogacz
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Laureaci konkursu z fizyki

VI Piknik Rodzinny w Nowej Wsi!

Uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza- Julia Badiura 
i Igor Opara zostali laureatami XV Jubileuszowego 
Wojewódzkiego Dwuosobowego Konkursu z Fizyki dla 
Gimnazjum, zdobywając II miejsce w kategorii Model 
Naukowy.
W finale gimnazjaliści wykonali  doświadczenie laboratoryjne, 
tj. wyznaczali ogniskową soczewki skupiającej metodą obrazów 
oraz opracowywali doświadczenie mające na celu wyznaczenie 
gęstości cieczy na podstawie prawa Archimedesa. Uczestnicy 
musieli opracować kartę pracy, w której oprócz tabelki pomiarowej 
i wniosków, musieli przeanalizować wyniki pomiarów i obliczyć 
niepewności pomiarowe.
Nasi młodzi fizycy zaprezentowali też model naukowy – „ Reakcja 
łańcuchowa”. Zbudowana trójpoziomowa konstrukcja, pozwoliła 
zaobserwować przemiany energii mechanicznej, zjawisko 
odrzutu, zasadę zachowania pędu, prawo dźwigni dwustronnej, 
siłę ciężkości i prawa Newtona. Gimnazjaliści w pięknym stylu, 
wykazując dużą wiedzę, oryginalność pomysłu oraz ciekawą 

formę prezentacji, przedstawili swój model. Prezentacja Julii 
i Igora wzbudziła wśród publiczności ciekowość i uznanie. 
Uczniów do konkursu przygotowała Pani mgr Joanna Krawczyk.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Gimnazjum Mierzęcice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 23 maja w godzinach popołudniowych na placu szkolnym ZSP w Nowej Wsi już po raz szósty został zorganizowany 
Piknik Rodzinny. 

Wydarzenie zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i Okolice” oraz Dyrektora 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego panią Dorotę Sypniewską. Na 
lokalnej imprezie pojawiło się wielu zaproszonych gości, w tym 
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski oraz Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa. W przygotowaniu 
zabawy, jak co roku zaangażowali się: Rada Pedagogiczna, 
Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców. Na pikniku nie 
zabrakło również mieszkańców sołectwa i całej gminy.

Jak zwykle było gwarno, sympatycznie, z mnóstwem dobrej 
zabawy. Organizatorzy imprezy zapewnili wiele atrakcji, 
występów, gier i pokazów. Na spragnionych artystycznych 
doznań gości czekały występy wokalne, taneczne oraz aktorskie 
przygotowane przez przedszkolaków i gimnazjalistów. Młodzież 
gimnazjalna mogła się także sprawdzić w quizie pt. „Ile wiem  
o swojej szkole?”. W trakcie trwania zabawy można było wpisać 
się do kroniki szkolnej oraz skosztować kiełbasek z grilla  

i domowych ciast. Najmłodsi zaś mogli szaleć na dmuchanych 
zjeżdżalniach.
Ogromne emocje towarzyszyły licznym rozgrywkom sportowym. 
Uczestnicy zmagali się z takimi konkurencjami jak: przeciąganie 
liny, ubijanie piany czy wyścig w workach. Nowością w tym roku 
były zawody w grę w darta, czyli celne trafienie lotką w tarczę. Na 
zakończenie pikniku został rozegrany emocjonujący mecz piłki 
nożnej między gimnazjalistami i ich rodzicami. Na zwycięzców 
czekały gratulacje oraz symboliczne puchary.

Tego typu wydarzenie to niewątpliwy sukces. Szczególne 
podziękowania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili się  
aby ten dzień był wyjątkowy i niepowtarzalny. Piknik Rodzinny 
po raz kolejny stał się okazją do integracji nauczycieli, uczniów, 
rodziców oraz społeczności lokalnej. Z niecierpliwością czekamy 
na powtórkę w przyszłym roku. 

Kamil Gwóźdź
Nauczyciel gimnazjum
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Dzień Sportu w Szkole Podstawowej w Przeczycach

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach 
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Boguchwałowic zajęli 
wysokie miejsca w konkursie plastycznym oraz językowym.
Uczeń klasy trzeciej Marcel Sarnik zdobył I miejsce w konkursie 
plastycznym "PTAKI" zorganizowanym przez PMDK w Będzinie 
w kategorii wiekowej 10-12 lat. Natomiast w kategorii wiekowej 
7-9 lat wyróżnienie zdobyła uczennica klasy drugiej - Wiktoria 
Budzynowska. Z kolei uczennica klasy trzeciej - Kinga Opara 
zajęła II miejsce w powiecie będzińskim w XIV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

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

6 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Przeczycach odbył się Dzień Sportu, podczas którego uczniowie mieli możliwość 
spróbowania swoich sił w wielu dyscyplinach sportowych. 

Na milusińskich czekały konkursy indywidualne, turniej piłki noż-
nej oraz trening judo. Dzieci jeździły na rowerach, deskach oraz 
grały w ringo. Wszystko odbywało się w atmosferze świetnej za-
bawy do której przygrywała muzyka.

Na mniejszym boisku szkolnym, poszczególne klasy rywalizowa-
ły w takich konkurencjach jak: rzut piłeczką palantową na od-
ległość, rzut piłeczkami tenisowymi do kosza, podskoki na ska-
kance z balonem między nogami, strzał do bramki z opaską na 
oczach (uczniowie stali w odległości 3 m od piłki ustawionej na 
punkcie rzutów karnych, po zawiązaniu oczu podchodzili do piłki  
i próbowali wykonać strzał na bramkę), utrzymanie się na po-
duszce sensomotorycznej, podbijanie balona główką w okręgu, 
kręgle, rzut do kosza po wykonaniu 5 obrotów wokół własnej osi. 
Po wykonaniu wszystkich zadań, wyłoniono po trzech najlep-
szych uczniów z każdej klasy, którzy zdobyli najwięcej punktów 
w wyżej wymienionych konkurencjach.

Wiele emocji i adrenaliny dostarczył również turniej piłki nożnej, 
do którego oprócz uczniów ze szkoły z Przeczyc przystąpili ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej 
z Wojkowic Kościelnych. Turniej rozegrano systemem każdy  
z każdym 2×15 minut. Drużyny walczyły o prestiżowe puchary, 
ufundowane  przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlej-
skiego.

Mistrzami Turnieju zostali gospodarze pokonując Szkołę Podsta-
wową nr 2 2:1 (bramki K. Kucharczak x2) oraz Szkołę Podsta-
wową z Wojkowic 6:2 (bramki D. Proszowski x2, K. Kucharczak 
x2, I. Kijanka, K. Badiura). Drugie miejsce zdobyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr  2,  pokonując SP Wojkowice 4:5. 

Na zakończenie dyrektor  szkoły Małgorzata Drzewiecka oraz 
Wójt gminy Grzegorz Podlejski, wręczyli uczniom pamiątkowe 
dyplomy  oraz puchary.

Red.
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Piknik Rodzinny

Sukcesy Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

W słoneczne popołudnie 06 czerwca br. w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach odbył się Piknik Rodzinny, podczas 
którego dzieci wspólnie z rodzicami świętowały Dzień Mamy i Taty. 
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Mierzęcice – Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta– 
Andrzej Cembrzyński, Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice 
– Tadeusz Twardoch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
– Kamila Paradowska, Sołtys sołectwa Mierzęcice – Janina 
Misiorowska oraz Sołtys sołectwa Sadowie – Marta Trefon.
Jak na piknik przystało były kramy z zabawkami, wata cukrowa, 
występy, konkursy z nagrodami oraz wesołe zabawy. W trakcie 
pikniku można było się posilić kiełbaską z grilla, ciastem, zimnymi 
napojami, herbatą oraz kawą. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i wspólną 
zabawę i już dziś zapraszamy za rok.

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

Organizatorem konkursu „Bezpieczna szkoła- Bezpieczny 
uczeń” jest Fundacja Państwo Obywatelskie oraz 
redakcja miesięcznika „Perspektywy Europejskie” przy 
wsparciu komitetu honorowego, w którym znaleźli się 
m.in.: przedstawiciele sejmu (z Ewą Kopacz – Marszałek 
Sejmu RP), senatu, członkowie rządu, rektorzy wyższych 
uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci 
miast i marszałkowie sejmików. W konkursie uczestniczyło 
kilka tysięcy szkół z całej Polski, zorganizowano tysiące 
debat (w tym także debaty w naszej szkole), konkursów 
uczniowskich, badań społecznych itd. Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mierzęcicach zdobywając tytuł „Bezpiecznej szkoły”, 
równocześnie uzyskała członkostwo w Ogólnopolskim 
klubie „Bezpieczne Szkoły”.
Kolejnym wielkim sukcesem szkoły okazał się awans 
do finału krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, który odbył się  
w dniach 1-3 czerwca 2014 r. w Czarnej woj. podkarpackie. 
Weronika Hudecka, Bartłomiej Małota, Martyna Berg i Jakub 
Puchała reprezentowali nie tylko szkołę i gminę, ale całe 
województwo śląskie i w gronie siedemnastu szkół zajęli 
XIV miejsce. Podczas turnieju rozwiązywali testy, udzielali 
pierwszej pomocy przedmedycznej, a także startowali  
w konkurencjach rowerowych – na torze przeszkód 
i miasteczku ruchu drogowego. W większości z tych 
konkurencji plasowali się bardzo wysoko: pierwsza pomoc 
przedmedyczna to 2 miejsce drużyny, co w skali całego kraju 
jest niebywałym sukcesem. Miasteczko ruchu drogowego, 
reprezentanci ukończyli na miejscu 4, a testy na miejscu 9.  
Jedynie nieco gorszy występ na rowerowym torze przeszkód 
nie pozwolił im zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Warto 
dodać iż reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 1, byłą 
jedną z najmłodszych podczas tych finałów. Uczniów do 
Turnieju przygotowywała p. Anna Studentkowska – Tokarska.

Zespół nauczania wczesnoszkolnego,
 Anna Studentkowska – Tokarska.

Sz
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Sz
ko
ły Kolejny prestiżowy tytuł dla SP nr 2 – Szkoła w Ruchu

Spotkanie ze strażakami

Sukcesy SP 2 w VI Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio 2014”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach została wyróżniona i jako jedyna w gminie uzyskała tytuł „Szkoły w Ruchu”  
w ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szkoła to nie tylko książki, uczniowie i nauczyciele. To również rodzice i dziadkowie angażujący się w moc zajęć rozwijających, 
przyjemnych i zdrowych. Cała społeczność szkolna brała udział w organizowanych w ramach tego projektu zajęciach ruchowych. 
Była gimnastyka, taniec, zawody sportowe – i szerokie uśmiechy na twarzach. 
Ten ogromny sukces zawdzięczamy tym, którzy przyłączyli się do zadań i inicjatyw z zakresu promowania zdrowego trybu życia. 
Działania podejmowane przez uczniów i ich rodziny oraz nauczycieli były skierowane na uprawianie sportu i aktywny wypoczynek 
oraz uświadomiły, jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie w codziennym życiu.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy!

Anna Dyńska
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Przedszkolaki miały okazję m.in. zobaczyć z bliska samochód 
oraz wąż strażacki, sprzęt pożarniczy i ratownictwa drogowego. 
Na boisku szkolnym dzieci przymierzały hełmy i maski tlenowe. 
Przedszkolaki dowiedziały się w jakich okolicznościach można 
wezwać Straż Pożarną. Uświadomiono dzieciom, iż strażacy 
nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków 
drogowych oraz do udzielania pomocy zwierzętom. Utrwalone 
też zostały numery alarmowe: 998 i 112, które każde dziecko 
powinno znać. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły 
zaproszonym gościom specjalne podziękowanie.
 
To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci. 
Dziękujemy dzielnym strażakom za miłe spotkanie.

M. Drabek

Dnia 11 czerwca 2014 roku przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi gościły strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mierzęcicach. 

Dnia 10 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach odbył się VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS  MITOLOGICZNY 
„KLIO 2014”, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Historycznej.

Celem konkursu była popularyza-
cja i poszerzenie wiedzy na temat 
wierzeń religijnych państw krę-
gu śródziemnomorskiego oraz 
kształtowanie postawy szacunku 
dla dorobku cywilizacyjnego sta-
rożytnej Grecji i Rzymu. Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Wzięło w nim udział 23 
uczniów z klas IV-VI, którzy mogli 
wybierać z trzech jego form:
• test wiedzy
• konkurs prac plastycznych 
• konkurs prac fotograficznych.
Spośród 8372 uczniów z 491 
szkół z 16 województw uczniowie 
naszej szkoły uzyskali bardzo wy-
sokie wyniki:
KATEGORIA – TEST WIEDZY
Katarzyna Mazurska kl. VI - I 
miejsce w województwie, V miej-

sce w kraju, dyplom laureata
Julia Białas kl. V – 1 miejsce  
w szkole, 7 miejsce w kraju, dy-
plom laureata
Dominika Purchała kl. V – 14 
miejsce w kraju 
Angelika Dyszy kl. VI – 17 miej-
sce w kraju
KATEGORIA – KONKURS 
PRAC PLASTYCZNYCH
Konrad Tarnawski kl. V – 1 miej-
sce w szkole, dyplom laureata
KATEGORIA – KONKURS 
PRAC FOTOGRAFICZNYCH
Hanna Nabrdalik kl. V – 1 miejsce 
w szkole, dyplom laureata
Cieszymy się z tak dużego zaan-
gażowania naszych uczniów oraz 
odniesionych sukcesów. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy, a szczególnie Kata-

rzynie Mazurskiej. Jednocześnie 
zapraszamy do udziału w kolejnej 
edycji OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU HISTORYCZNE-
GO „Klio 2014”, który
odbędzie się w I semestrze roku 
szkolnego 2014/2015 oraz do 

VII OGÓLNOPOLSKIEGO KON-
KURSU MITOLOGICZNEGO 
,,Klio 2015”, który odbędzie się 
w II semestrze roku szkolnego 
2014/2015. 

Iwona Musik
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jePraktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa 
Na pokazie i od akwizytora - to zapowiedź wygodnych zakupów pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa,  
a przedsiębiorca je respektuje. Podstawowe prawo osób zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy, to możliwość 
zrezygnowania z niej w ciągu 10 dni.

Zaproszenie na pokaz kulinarny, „refundowane” badania, telefon 
o wygraniu nagrody - w wielu przypadkach okazują się pokazem, 
podczas którego odbywa się sprzedaż kosztownych produktów. 
Klient często nie jest świadomy handlowego celu takiego 
zaproszenia. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
stale napływają skargi od osób kupujących towary poza lokalem 
przedsiębiorcy. 
Jeżeli kupujesz towary poza lokalem przedsiębiorcy, czyli np.  
w domu, na pokazie, prezentacji, możesz zrezygnować z umowy  
w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia. Ważne: nie liczy się termin 
dostarczenia towaru, a data, która widnieje na umowie. Przed 
transakcją sprzedawca musi poinformować o takim prawie i wręczyć 
formularz odstąpienia od umowy. Konsument dostarcza towar na 
własny koszt. Może to zrobić osobiście, nadać towar kurierem, czy 
wysłać paczkę - zawsze za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Sprawdź, gdzie jesteś!
Bądź ostrożny i zawsze pytaj sprzedawcę, czy miejsce, w którym 
jesteś, to jego siedziba lub oddział. Niektórzy sprzedawcy często 
celowo zmieniają swoje siedziby, rejestrują jako oddział innej  
w nowym miejscu. Chcą przez to ominąć przepisy pozwalające na 
odstąpienie od umowy w ciągu 10 dni. 
Praktyczna rada: Jeżeli nie wiesz, czy prezentacja odbywa się  
w lokalu, poproś o przybicie pieczątki na pustej kartce - adres 
porównaj z tym, który jest zawarty w umowie, którą zamierzasz 
zawrzeć. Nie ufaj całkowicie zapewnieniom sprzedawcy - 
samodzielnie poszukaj w umowie informacji o tym, czy masz prawo 

odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedawca unika odpowiedzi na 
pytanie, namawia do podpisania kontraktu bez czytania - nie ulegaj 
presji. Obowiązuje to, co jest napisane w umowie, a nie zapewnienia 
sprzedawcy.
Zapytaj o sprzedaż!
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w pokazach połączonych ze sprzedażą 
- już podczas rozmowy telefonicznej, ustal jaki charakter ma 
spotkanie. Ukrywanie handlowego celu takich zaproszeń to jedna 
z nieuczciwych praktyk na którą skarżą się konsumenci. Uważaj na 
pokazy sprawiające wrażenie refundowanych badań medycznych: 
w rzeczywistości są to działania marketingowe mające przekonać 
do właściwości oferowanych produktów paramedycznych. 
Zawsze poproś o potwierdzenie kwalifikacji eksperta i właściwości 
sprzedawanych towarów.
Poproś o dowód osobisty!
Akwizytor, sprzedawca na pokazie przed zawarciem umowy muszą 
pokazać konsumentom dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz dowód osobisty. Odmowa powinna 
wzbudzić podejrzenia klienta.
Szukaj pomocy!
Jeżeli nie wiesz, jakie masz prawa lub jak odstąpić od umowy 
- nie czekaj - skorzystaj z bezpłatnej pomocy: infolinia 800 
007707, rzecznicy konsumentów, Inspekcja Handlowa, Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Źródło:Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja sieci rozdzielczo - oświetleniowej
Informujemy, że w związku z modernizacją sieci rozdzielczo 
- oświetleniowej od dnia 23.06 do dnia 31.07.2014r. przedsta-
wiciele firmy Elproservice S.C. dokonują uzgodnień z właś-
cicielami posesji położonych w miejscowościach Przeczyce 
(ul. 21 Stycznia, Zielona, 1000-lecia, Targowa, Młyńska) oraz 
Boguchwałowice (ul. Nabrzeżna). 
Celem niniejszego zadania jest „Modernizacja sieci rozdzielczo - 
oświetleniowej niskiego napięcia w Gminie Mierzęcice." - wymu-
szona potrzebą poprawy jakości usług związanych z zasilaniem 
istniejących odbiorców.
Przeważająca część sieci rozdzielczo - oświetleniowej została 
wybudowana w latach 60 - tych XX wieku. W czasie przeprowa-
dzonych oględzin sieci rozdzielczej nN stwierdzono, iż jej stan 
techniczny jest zły. Podstawowym rozwiązaniem przy moderni-
zacji linii napowietrznej nN jest wymiana linii głównej wraz z od-
gałęzieniami oraz przyłączy napowietrznych nieizolowanych na 
izolowane. Koszt realizacji pokrywa w całości TAURON S.A. Od-
dział Dystrybucji w Będzinie. Po zakończeniu prac teren zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego.
Informacja o uzgodnieniach została zgłoszona w:
• TAURON Oddział w Będzinie - Telefon: (32) 766 18 55
• Urząd Gminy Mierzęcice - Telefon: (32) 288 79 00 w. 216
• Powiatowy Zarząd Dróg - Telefon: (32) 287 75 19

Osoby prowadzące:
• Anita Miśkiewicz - Telefon: 502 318 911,
• Łukasz Kudra - Telefon: 513 588 050,
• Włodzimierz Fiks - Telefon: 509 223 045.

Wakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy MZKP 
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej 
przypomina, że od dnia 30 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 
2014 r. autobusy linii nr 64, 85, 103, 129, 152, 153, 191, 646  
i 780 kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących na 
dni robocze bez nauki szkolnej.
Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii  
nr 712, 717, 736, 737, 743, 747, 748 i 791 oraz 739 (tylko rozkład 
obowiązujący w dni robocze szkolne).
W związku ze spodziewanym zwiększeniem liczby podróżnych 
dojeżdżających w czasie wakacji nad Zalew Chechło, MZKP 
zleca obsługę linii nr 87 autobusami przegubowymi z wyjątkiem 
wczesnorannych kursów wozu drugiego w dni wolne od pracy od 
godziny 4:14 do godziny 5:26, które obsługiwane będą tak, jak 
dotychczas taborem średniopojemnym.
W uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach do realizacji zadań  
w dni robocze wozu 2 linii nr 94 oraz wozu 3 linii nr 5 w lipcu i sierpniu 
br. kieruje się tabor średniopojemny zamiast przegubowego.
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Informacja o dyżurach przedszkoli w okresie wakacji 
(lipiec - sierpień 2014r.)

Uprzejmie informujemy, że dla dzieci, które w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
Gminy Mierzęcice dyżury wakacyjne będą pełnić w określonych terminach następujące placówki:
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach ul. Kolejowa 122 42-460 Mierzęcice tel. 32 288 70 76 w okresie   
  od 14.07.2014r. do 25.07.2014r.
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Przedszkole Publiczne, ul. A. Zawadzkiego 161, tel. (32) 288 70 20 w okresie od  
  30.06.2014r. do 11.07.2014r.
• Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach, ul. Bankowa 24, tel. (32) 288 70 02 w okresie od 28.07.2014r. do 29.08.2014r.

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

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

Konkurs na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2014”
Wójt Gminy Mierzęcice informuje mieszkańców, że po raz kolejny organizuje konkurs na "Najpiękniejszą posesję  

w Gminie Mierzęcice 2014", którego celem jest promowanie wśród mieszkańców Gminy Mierzęcice dbałości o estetykę 
najbliższego otoczenia.

Konkurs ma zasięg ogólnogminny, a uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji z terenu gminy. 
Zgłoszenie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice (druk karty uczestnictwa można otrzymać w sekretariacie, lub 

na stronie internetowej Urzędu) do dnia 08.08.2014 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 31 sierpnia 2014 r. podczas Dożynek Gminno-Parafialnych 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. 
w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia od 1 lipca 2014 roku przyjmuje pacjentów w Poradni 
Stomatologicznej w Mierzęcicach oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Tąpkowicach. Bliższe informacje pod 

numerami telefonów: 32 288 70 45 oraz 32 284 07 08.
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Zapisy na warsztaty rękodzieła pod nr tel. 32 288 70 35; 664 965 171  
lub osobiście w Bibliotece 
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Pierwsza Komunia Święta
Targoszyce 15 czerwca 2014r.

Pierwsza Komunia Święta najmłodszych mieszkańców naszej gminy


