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IV Bieg 
Nowej Wsi już 

15 sierpnia
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Dodatkowe informacje: biegnowejwsi@gmail.com
Tomasz Sar 697-433-452 Marcin Czapla 508-017-222

Dystans: 5km
zapisy: www.zmierzymyczas.pl/zapisy

partnerzy: patronat honorowy

patronat medialny

WÓJT
GMINY
MIERZĘCICE

sponsorzy:

15 sierpnia 2015

PLAN IMPREZY:
14:00 - 15:40 Weryfikacja zawodników
15:15 - Bieg dzieci z przeszkodami
15:40 - Bieg dzieci na 500m
16:00 - Start IV Biegu Nowej Wsi
16:05 - Start Nordic Walking
17:45 - 17:45 - Wręczenie pucharów 
     dla zwycięzców

NORDIC WALKING
IV BIEG NOWEJ WSI
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Obchody 
Święta Narodowego 

3 Maja

 - Nr 3/2015 - strona 3

Obchody 
Święta Narodowego 

3 Maja

NZOZ  PROMEDNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 15  42-624 Tąpkowice; tel. 32 288 70 45, 32 285 72 79
Nr umowy NFZ 126/210956, REGON 240635020   NIP 645-24-28-018
Konto  BSK O/Tarnowskie Góry 57 1050 1386 1000 0023 2175 4422

Informacja 

	 Szanowni	Państwo,
informujemy,	że	comiesięczna	weryfikacja	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	wska-
zuje,	że	kilkuset	naszych	pacjentów	nie	ma	prawa	do		bezpłatnej	opieki	zdrowotnej.	
Większość	z	nich	faktycznie	to	prawo	jednak	ma,	a	brak	uprawnień		może	być	wy-
nikiem	błędu	pracodawcy,	ZUS	lub	NFZ.		Sytuacja	ta	szczególnie	może	dotyczyć	
pacjentów,	którzy:
•	właśnie	ukończyli	18	rok	życia,
•	zmienili	bądź	utracili	zatrudnienie,
•	przez	dłuższy	okres	przebywają	na	zwolnieniu	lekarskim,	
•	przebywają	na	urlopie	macierzyńskim	lub	wychowawczym,
•	będąc	studentami	podjęli	pracę	dorywczą,
•	nie	pracują,	ale	pozostają	z	ubezpieczonym	we	wspólnym	gospodarstwie	domo-
wym.
	 Jeżeli	taka	sytuacja	Was	dotyczy,	prosimy	o	wyjaśnienie	swoich	praw	w	za-
kładach	zgłaszających	do	ubezpieczenia	zdrowotnego	(pracodawcy,	oddziale	ZUS,	
KRUS).
	 Aby	uniknąć	 obciążania	 pacjentów	kosztami	 udzielanych	 świadczeń	 pra-
cownicy	Ośrodka	 Zdrowia	w	Mierzęcicach	mogą	 kontaktować	 się	 telefonicznie	 
z	pacjentami,	którzy	według	Elektronicznej	Weryfikacji	Uprawnień	Świadczenio-
biorców	(eWUŚ)	nie	posiadają	praw	do	świadczeń	finansowanych	ze	środków	pub-
licznych.

Ośrodek  Zdrowia  w  Mierzęcicach
zaprasza 4 września 2015 (piątek)

na odpłatne badania 

w kierunku osteoporozy

Zapisy osobiste lub telefoniczne: 32 288 70 45

Ośrodek  Zdrowia  w  Mierzęcicach
zaprasza 19 sierpnia 2015 (środa)

na odpłatne badania 
USG DOPPLER, TARCZYCY, ECHO SERCA oraz NEREK.

Zapisy osobiste lub telefoniczne: 32 288 70 45

NZOZ  PROMED

NZOZ  PROMED
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współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa  
I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.05.2015 – �1.12.2015

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnie-
nia osób młodych do 29 roku* życia pozostających bez 
pracy w powiecie będzińskim.

Wartość projektu: 4.0�0.700,00 złotych, w tym 
�.�97.200,00 wkład EFS 

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 477 
osób do 29 roku życia, zarejestrowanych  w PUP Będzin, 
zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (w tym co naj-
mniej 10 osób niepełnosprawnych i 16� osoby długotrwale 
bezrobotne), należących do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, 
które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym 
w trybie stacjonarnym oraz w  ostatnich 4 tygodniach przed 
przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkol-
nych  zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie 
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finanso-
wanych ze środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostają-
cych bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze stan-
dardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla mło-
dzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób 
do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w urzę-

dzie pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystą-
pienia do projektu) osobom młodym zostanie zapewniona 
wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, 
przyuczenia do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1) Staże – �50 osób, w tym 20 objętych również refundacją 
kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi nie-
pełnosprawnymi do 18 roku życia lub osobami zależnymi;
2) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalno-
ści gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy praw-
nej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej 
działalności – 57 osób;
�) Bony szkoleniowe – 40 osób;
4) Szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne – 15 
osób;
5) Prace interwencyjne – 15 osób.

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 2 osoby 
niepełnosprawne, 59 osób długotrwale bezrobotnych, �7 
osób o niskich kwalifikacjach i 85 osób nie kwalifikujących 
się do żadnej z powyższych grup podejmie pracę w okre-
sie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym 
zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w sie-
dzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignace-
go Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: �2 267 �0 
0� w. 20�

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pra-
codawców do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co ozna-
cza, iż wsparciem mogą być objęte osoby poniżej �0 roku życia tj. osoby 
do dnia ukończenia �0 roku życia (do dnia �0 urodzin)

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
będzińskim (I)

System Informacji Medycznej „e-Szpital” 
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej zaprasza do korzystania z portalu „e-Szpital”. 
Korzystanie z serwisu pozwala na dostęp do własnych 
danych w zakresie historii choroby, karty informacyj-
nej z leczenia szpitalnego, wyników badań, miejsca na 
liście oczekujących i rejestracji.

Warunkiem dostępu do serwisu jest posiadanie adresu 
e-mail, złożenie wypełnionego „wniosku o uzyskanie/anu-
lowanie* dostępu do elektronicznych danych pacjenta  
z wykorzystaniem portalu e-Szpital” oraz potwierdzenie 
tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument potwier-
dzający tożsamość) w punkcie rejestracji:

• Szpital w Będzinie, ul. Małachowskiego 12 - rejestracja 
Przychodni Specjalistycznej,

• Szpital w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 - rejestracja Przy-
chodni Specjalistycznej.

W celu uzyskania dostępu do swoich danych w Szpitalu 
w Będzinie oraz w Szpitalu w Czeladzi należy złożyć dwa 
wnioski osobno dla każdego szpitala.

Regulamin korzystania ze Szpitalnego portalu „e-Szpi-
tal” oraz ww. wnioski dostępne są na stronie internetowej 
http://pzzoz.bedzin.pl w zakładce e-Szpital. Korzystanie 
z portalu jest całkowicie bezpłatne.
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Absolutorium dla Wójta Gminy
W dniu 24 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Mierzęcicach odbyła się X Sesja Rady Gminy, pod-
czas której Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy za rok 2014.
Tak postanowiła Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy, sprawozdaniem finan-
sowym Gminy za rok 2014, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, informacją o stanie 
mienia Gminy Mierzęcice, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
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.

Nowe siłownie w plenerze

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Panoramy 
Gminy Mierzęcice w 8 sołectwach gminy powstały ogólno-
dostępne siłownie plenerowe sprzyjające zdrowemu trybo-
wi życia.

Budowa siłowni możliwa była dzięki środkom pozyskanym 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
201�. W każdej siłowni zamontowane zostały takie urzą-
dzenia jak: wahadło, podnosiciel nóg, biegacz, twister, 
orbitrek czy wioślarz. Pod chmurką można poprawiać kon-
dycję fizyczną, walczyć z nadwagą, rozciągać mięśnie czy 
po prostu spędzać czas na świeżym powietrzu. 

W ramach Programu „Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie �1�, �22, 
�2� „Odnowa i rozwój wsi” przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry powstaje nowoczesne Centrum Rekreacyjno-Sportowe. 
Jest to kolejny etap działań w kierunku poszerzenia bazy 
rekreacyjno – sportowej, która ma służyć przede wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy.

Podczas I etapu prac, utwardzono nawierzchnię, wykona-
no ogrodzenie oraz ciągi pieszo-jezdne. Ponadto zamonto-
wano obiekty małej architektury- siłownię plenerową i ławki 
parkowe. W ramach kolejnych etapów przewiduje się wy-
konanie oświetlenia, zadaszonej sceny, grilla, skate parku 
oraz placu zabaw. 

Red.
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Na czym polega działalność Koła Polskiego Związku 
Wędkarstwa nr 104 w Siewierzu?
Koło PZW nr 104 przy UMiG Siewierz liczy �18 członków  
i swoim zasięgiem działalności obejmuje gminę Mierzęcice 
oraz gminy ościenne. Zadaniem koła jest organizowanie 
wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej; promo-
wanie sportu wędkarskiego wśród dzieci poprzez organi-
zację imprez wędkarskich, akcji ekologicznych i pikników 
oraz finansowanie tej działalności. Ponadto współorgani-
zuje zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zawody 
spławikowe i spinningowe Grand Prix, zawody o tytuł „Mi-
strza Koła”, oraz zawody podlotowe i gruntowe.
Na stałe do corocznego kalendarza imprez wędkarskich 
weszły zawody wędkarskie o Puchar Starosty Będzińskie-
go i Wójta Gminy Mierzęcice oraz wiele innych zawodów 
integrujących członków koła.
Corocznie przed rozpoczęciem sezonu wędkarskiego orga-
nizujemy akcje sprzątania brzegów Zalewu Przeczyckiego 
przez członków koła i bierzemy udział w akcji „Sprzątania 
świata”. Nasze działania skupione są w szczególności na 
utrzymywaniu w czystości brzegów i szybkiej reakcji na ra-
żące nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, 
jak też informowanie odpowiednich władz i służb o niepoko-
jących zjawiskach zauważonych na Zalewie Przeczyckim  
i rzekach płynących przez gminę Siewierz i Mierzęcice.

Jakie warunki należy spełnić, aby należeć do Koła?
Nowo wstępujący adepci chcący rozwijać swą pasję i przy-
godę z wędkarstwem muszą udać się do siedziby koła, w 
celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę 
wędkarską. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 
ukończone 14 lat, posiadanie dokumentu ze zdjęciem po-
twierdzającego tożsamość, wniesienie opłaty egzamina-
cyjnej (z opłaty zwolniona jest młodzież szkolna).
Uczestnik przystępuje do egzaminu ustnego lub pisem-
nego przed Komisją Egzaminacyjną. Egzamin obejmuje 

znajomość  przepisów oraz zasad i warunków ochrony  
i połowu ryb (testy egzaminacyjne dostępne są na stronie 
internetowej koła).
Po pozytywnie zdanym egzaminie, zainteresowana osoba 
otrzymuje zaświadczenie, z którym udaje się do starostwa 
w celu złożenia wniosku o wydanie karty wędkarskiej.

Czy młodzież szkolna jest zwolniona z obowiązku po-
siadania karty wędkarskiej?
Tak. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwol-
nione osoby do 14 roku życia oraz cudzoziemcy czaso-
wo przebywający w Polsce. Prawo do samodzielnego 
wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że 
młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze 
nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. Młodzież 
niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędko-
wać wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowi-
ska i dziennego limitu połowu ryb. Dopuszcza się wędko-
wanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających 
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego 
stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez za-
rząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo łowić 
wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do 
własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługu-
jącego członkowi PZW.

Gdzie Pan łowi ryby i jakie jest Pana ulubione łowi-
sko?

Cisza, spokój, bliski kontakt z naturą czyli o wędkarskiej pasji
Wędkarstwo to dla wielu z nas temat obcy, bądź powierz-
chownie znany. Dla Pana Mirosława Winiarskiego miesz-
kańca Mierzęcic to nie tylko życiowa pasja, ale także ra-
dość, i sposób na spędzenie wolnego czasu.
Swoją przygodę z wędkarstwem rozpoczął jako kilkuletni 
chłopiec, któremu ojciec na urodziny sprezentował bam-
busową wędkę „klejonkę” . To z Nim łowił pierwsze płotki  
i okonki. Jako nastolatek, mając już kartę wędkarską  
z kolegami jeździł rowerem po kilkanaście kilometrów nad 
rzekę, gdzie rozwijał swoją pasję, poznawał uroki węd-
kowania i otaczającej przyrody. W 1983 roku wstąpił do 
nowo utworzonego koła PZW nr 104 przy Urzędzie Miasta 
i Gminy Siewierz, pełniąc w nim kolejno funkcje: przewod-
niczącego Sekcji Wędkarskiej przy Jednostce Wojskowej, 
strażnika Społecznej Straży Rybackiej, sekretarza koła, 
wiceprezesa i od 2005 roku Prezesa Koła. Za swą dzia-
łalność oraz doświadczenie w 2007 roku powołany został  
w skład Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Katowicach na stanowisko Sekretarza Zarządu Okręgu, 
a od 2013 roku jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej 
PZW w Warszawie. Ponadto, w Okręgu PZW Katowice peł-
ni funkcję Opiekuna kół PZW z rejonu: Zawiercia, Poręby, 
Łaz, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Grodźca, Wojkowic, Ro-
goźnika. To 16 kół, które skupiają łącznie 4730 wędkarzy.
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W swoich dotychczasowych wędkarskich eskapadach od-
wiedziłem takie rzeki jak: Wisłę, San, Dunajec i Odrę oraz 
wiele zbiorników zaporowych, stawów i glinianek. Wędko-
wałem także na naszym Bałtyku z kutrów i na wodach duń-
skich wokół Bornholmu łowiąc dorsze. Najchętniej jednak 
wędkuję na Zalewie Przeczycko – Siewierskim, gdzie spę-
dzam najwięcej czasu na „zasiadkach” i zawodach węd-
karskich . Od kilku lat przyjąłem zasadę „No Kill” tzn. złów  
i wypuść, którą stosuje coraz więcej wędkarzy.

Pana największe złowione „trofeum”?
Moim największym „rekordem” jest amur o wadze 6,250 kg 
i długości 8� cm. 

Wędkowanie to dla Pana?
Uprawianie wędkarstwa i przebywanie w bliskości z przy-
rodą jest dla mnie największą przyjemnością i odpoczyn-
kiem od trudów dnia codziennego.

Jakich wskazówek udzieliłby Pan początkującym węd-
karzom?
Dla początkujących wędkarzy amatorów zalecam cierpli-
wość, obserwowanie zachowania ryb oraz podpatrywanie 
innych doświadczonych wędkarzy. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Milena Osowska

Konsekracja kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

W niedzielę 21 czerwca br. odbyło się uroczyste po-
święcenie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Osiedlu Zachód w Siewierzu. Konsekracji 
dokonał Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej Ksiądz 
Biskup dr Grzegorz Kaszak.
Konsekracja to uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, 
które zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. 
Nowa świątynia wybudowana została dzięki staraniom 
Księdza Proboszcza- Emila Ilkow, ofiarności parafian oraz 
ludzi dobrej woli, którzy wspierali budowę swoją pracą.
W uroczystości udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP,  
a zarazem Wiceminister Gospodarki Anna Nemś, Poseł na 
Sejm RP Waldemar Andzel, Senator RP Zbigniew Meres, 
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, 
Starosta Będziński Arkadiusz Watoła Burmistrz Miasta  

i Gminy Siewierz  Zdzisław Banaś oraz licznie przybyli ka-
płani diecezjalni. Doniosłą rangę uroczystości podkreśliła 
obecność Orkiestry Dętej oraz licznie przybyłych pocztów 
sztandarowych.
W obchodach nie zabrakło także przedstawicieli gminy Mie-
rzęcice, którą reprezentowali m.in.: Wójt Grzegorz Podlej-
ski, Sołtys sołectwa Boguchwałowice- Hanna Lewandow-
ska, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Boguchwałowic 
oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po uroczystościach kościelnych odbyły się występy arty-
styczne, podczas których wystąpił m.in.: Chór „Barka” oraz 
Zespół Tańca Ludowego „Siewierzanie”.

Red.
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
2015

W niedzielne przedpołudnie 21 czerwca na Stadionie 
ORŁA w Bobrownikach odbyły się IX Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. O tytuł najlepszych jed-
nostek w powiecie będzińskim rywalizowało 31 drużyn  
w 4 kategoriach.
W grupie A (mężczyzn) gminę Mierzęcice reprezentowały 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Mierzęcic oraz 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeczyc. W gru-
pie C (kobiet) swoje umiejętności zaprezentowały druhny  
z Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice II, a w grupie 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt - druhny  
z Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice.

Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze 2015
W niedzielne przedpo udnie 21 czerwca na Stadionie OR A w Bobrownikach odby y si
IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze. O tytu  najlepszych jednostek w powiecie 
b dzi skim rywalizowa o 31 dru yn w 4 kategoriach.

W grupie A (m czyzn) gmin  Mierz cice reprezentowa y jednostka Ochotniczej Stra y
Po arnej z Mierz cic oraz jednostka Ochotniczej Stra y Po arnej z Przeczyc. W grupie C 
(kobiet) swoje umiej tno ci zaprezentowa y druhny z Ochotniczej Stra y Po arnej Mierz cice 
II, a w grupie M odzie owa Dru yna Po arnicza dziewcz t- druhny z Ochotniczej Stra y
Po arnej Mierz cice.

Wyniki zawodów przedstawia y si  nast puj co:

Seniorzy grupa A:
1 miejsce – OSP Rogo nik I 92,2 pkt. 
2 miejsce – OSP Siewierz Osiedle 94,0 pkt. 
3 miejsce – OSP Siemonia 98,7 pkt. 
4 miejsce – OSP Go uchowice 99,1 pkt. 
5 miejsce – OSP Przeczyce 100,0 pkt.
6 miejsce – OSP Rogo nik II 103,4 pkt. 
7 miejsce – OSP Mierz cice 118,2 pkt.
8 miejsce – OSP Góra Siewierska 119,0 pkt. 
9 miejsce – OSP Strzy owice 122,5 pkt. 

Kobieca dru yna po arnicza grupa C:
1 miejsce – OSP Siemonia 112,9 pkt. 
2 miejsce – OSP Rogo nik 116,2 pkt. 
3 miejsce – OSP Siewierz Osiedle 116,9 pkt. 
4 miejsce – OSP Twardowice 119,4 pkt. 
5 miejsce – OSP Mierz cice II 140,4 pkt.
6 miejsce – OSP Dobieszowice 145,0 pkt. 
7 miejsce – OSP Piwo  151,0 pkt. 

MDP ch opców:
1 miejsce – OSP Rogo nik 100,9 pkt. 
2 miejsce – OSP Wojkowice Ko cielne 102,5 pkt. 
3 miejsce – OSP Dziewki 103,0 pkt. 
4 miejsce – OSP Tuliszów 106,3 pkt. 
5 miejsce – OSP Dobieszowice 109,3 pkt. 
6 miejsce – OSP Brudzowice 109,5 pkt. 
7 miejsce – OSP Twardowice 114,9 pkt. 
8 miejsce – OSP Wojkowice 124,0 pkt. 
9 miejsce – OSP Gol sza Brz kowice 147,0 pkt. 

MDP dziewcz t:
1 miejsce – OSP Gol sza Brz kowice 109,0 pkt. 
2 miejsce – OSP Siewierz Osiedle 112,4 pkt. 
3 miejsce – OSP Wojkowice Ko cielne 121,6 pkt. 
4 miejsce – OSP Brudzowice 125,3 pkt. 
5 miejsce – OSP Dobieszowice 127,2 pkt. 
6 miejsce – OSP Mierz cice 128,8 pkt.

Red.

Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze 2015
W niedzielne przedpo udnie 21 czerwca na Stadionie OR A w Bobrownikach odby y si
IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze. O tytu  najlepszych jednostek w powiecie 
b dzi skim rywalizowa o 31 dru yn w 4 kategoriach.

W grupie A (m czyzn) gmin  Mierz cice reprezentowa y jednostka Ochotniczej Stra y
Po arnej z Mierz cic oraz jednostka Ochotniczej Stra y Po arnej z Przeczyc. W grupie C 
(kobiet) swoje umiej tno ci zaprezentowa y druhny z Ochotniczej Stra y Po arnej Mierz cice 
II, a w grupie M odzie owa Dru yna Po arnicza dziewcz t- druhny z Ochotniczej Stra y
Po arnej Mierz cice.

Wyniki zawodów przedstawia y si  nast puj co:

Seniorzy grupa A:
1 miejsce – OSP Rogo nik I 92,2 pkt. 
2 miejsce – OSP Siewierz Osiedle 94,0 pkt. 
3 miejsce – OSP Siemonia 98,7 pkt. 
4 miejsce – OSP Go uchowice 99,1 pkt. 
5 miejsce – OSP Przeczyce 100,0 pkt.
6 miejsce – OSP Rogo nik II 103,4 pkt. 
7 miejsce – OSP Mierz cice 118,2 pkt.
8 miejsce – OSP Góra Siewierska 119,0 pkt. 
9 miejsce – OSP Strzy owice 122,5 pkt. 

Kobieca dru yna po arnicza grupa C:
1 miejsce – OSP Siemonia 112,9 pkt. 
2 miejsce – OSP Rogo nik 116,2 pkt. 
3 miejsce – OSP Siewierz Osiedle 116,9 pkt. 
4 miejsce – OSP Twardowice 119,4 pkt. 
5 miejsce – OSP Mierz cice II 140,4 pkt.
6 miejsce – OSP Dobieszowice 145,0 pkt. 
7 miejsce – OSP Piwo  151,0 pkt. 

MDP ch opców:
1 miejsce – OSP Rogo nik 100,9 pkt. 
2 miejsce – OSP Wojkowice Ko cielne 102,5 pkt. 
3 miejsce – OSP Dziewki 103,0 pkt. 
4 miejsce – OSP Tuliszów 106,3 pkt. 
5 miejsce – OSP Dobieszowice 109,3 pkt. 
6 miejsce – OSP Brudzowice 109,5 pkt. 
7 miejsce – OSP Twardowice 114,9 pkt. 
8 miejsce – OSP Wojkowice 124,0 pkt. 
9 miejsce – OSP Gol sza Brz kowice 147,0 pkt. 

Mieszkańcy żądają obwodnicy
W piątek 12 czerwca mieszkańcy Mierzęcic po raz drugi 
zablokowali drogę krajową DK78. Protest rozpoczął się  
o godzinie 15.�0 i trwał półtorej godziny.
Mieszkańcy blokowali drogę aż w trzech miejscach- na-
przeciwko Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
na przejściu dla pieszych w Boguchwałowicach, postulując 
przeniesienie ruchu samochodów ciężarowych na drogę 
S1 i budowę obwodnicy.
Protest spowodowany jest brakiem poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców. W korkach stoją cysterny z pali-
wem i ciężarówki przewożące butle z gazem. Pod oknami 
domów dzień i noc jadą wielotonowe tiry z dróg S1 i A1. 
Natężenie ruchu, hałas spaliny, drgania uniemożliwiają co-
dzienną egzystencję.
Nie chcemy uprzykrzać życia kierowcom ani mieszkańcom 
naszej gminy. My po prostu nie widzimy innej alternatywy. 
Liczymy, że nasz protest przyczyni się do podjęcia działań 
zmierzających do zmniejszenia natężenia ruchu na ulicy 
Wolności- mówili przewodniczący zgromadzenia pan Ja-
rosław Koronowicz oraz współorganizatorka protestu pani 
Michalina Płaczek. 

Postulaty mieszkańców w pełni popiera Wójt Gminy-Grze-
gorz Podlejski. - Od 2011 roku zwracałem się z informacją 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że bu-
dowa Viatoli na S1 spowoduje przeniesie ruchu  na DK 78. 
Prosiłem także o pozostawienie świateł na skrzyżowaniu 
ulic Wolności z Bankową i Gminną. Negatywną odpowiedź 
dostałem  dopiero po roku– podkreśla. 
Mieszkańcy Mierzęcic nie zamierzają zaprzestać prote-
stów i zapowiadają kolejne blokady dróg. 

Red.
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Jubileuszowa edycja „Polska Biega” za nami
Już po raz dziesiąty mieszkańcy Mierzęcic udowodnili, 
że sport to zdrowie, a bieganie to ich ulubiona dyscy-
plina sportowa. Jak zgodnie podkreślali w biegu nie 
liczyło się zwycięstwo, tylko chęć wspólnej zabawy, 
promocja ruchu i zdrowego stylu życia.

24 maja br. na boisku Klubu Sportowego Strażak Nowa 
Wieś odbyła się największa impreza promująca zdrowy 
tryb życia- X Memoriał Janusza Kusocińskiego w ra-
mach akcji „Polska Biega”. Jak co roku uczestnikami 
biegów mogli być wszyscy amatorzy ruchu, niezależnie od 
wieku i płci. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał 
koordynator - Mateusz Mańdok.
Organizatorami biegu było Gimnazjum im. Janusza Kuso-
cińskiego w Nowej Wsi, Gminny Ośrodek Kultury, a patro-
nat honorowy nad imprezą objął Wójt gminy Mierzęcice-
Grzegorz Podlejski. 

Dla miłośników sportu, którym kibicowały całe rodziny oraz 
mieszkańcy gminy, organizatorzy przygotowali 10 biegów 
w następujących kategoriach wiekowych:

• przedszkolaki dziewczynki bieg na 150 metrów,
• przedszkolaki chłopcy bieg na 150 metrów,
• klasy I-III dziewczynki bieg na �00 metrów,
• klasy I-III chłopcy bieg na �00 metrów,
• klasy IV-VI dziewczynki bieg na 600 metrów,
• klasy IV-VI chłopcy bieg na 1000 metrów,
• dziewczęta ze szkół gimnazjalnych bieg na 800 metrów,
• chłopcy ze szkół gimnazjalnych bieg na 1000 metrów,
• kategoria „open” kobiety bieg na 1500 metrów,
• kategoria „open” mężczyźni bieg na �000 metrów.

W kategorii przedszkolaki dziewczynki I miejsce zdo-
była Zofia Trefon, II miejsce Zuzanna Mańdok, III Pola 
Cichoń. W kategorii przedszkolaki chłopcy I miejsce 
zajął Karol Knapik, II miejsce Szymon Knop, III miejsce 
Oliwier Kamiński. W kategorii klas I-III chłopcy najlepszy 
był Piotr Wojdas, II miejsce zdobył Wojciech Rzeszutko,  

III miejsce Daniel Wójcik. W kategorii klas I-III dziew-
czynki I miejsce zajęła Oliwia Klusa, II miejsce Zuzanna 
Paliga, III miejsce Aleksandra Trefon. W kategorii klas IV-
VI chłopcy  zwyciężył Igor Kozieł, II miejsce zajął Dawid 
Trefon, III miejsce Kacper Kucharczak. Wśród dziewczy-
nek klas IV-VI najlepsza okazała się Karolina Cembrzyń-
ska, II miejsce zajęła Martyna Kusaj, III Magdalena Kocot. 
W kategorii gimnazja chłopcy I miejsce zdobył Kacper 
Jędrzejewski, II miejsce Jakub Flacha, III Bartłomiej Majo-
rek. W kategorii gimnazja dziewczyny zwyciężyła Pau-
lina Paliga, II miejsce zdobyła Karolina Filipczyk, III Julia 
Olszewska. W kategorii open kobiety I miejsce zajęła 
Aleksandra Skrzypczyk, II miejsce Joanna Cichoń, III miej-
sce Patrycja Olszewska. W kategorii open mężczyźni 
pierwszy na mecie był Roman Cichoń, II Piotr Dróżdż, III 
Rafał Knapik.

Na wszystkich zawodników czekały dyplomy, natomiast 
zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali medale oraz 
pamiątkowe statuetki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczną edycję 

akcji „Polska Biega”.
Red.

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4-5/2015 - strona 9



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4-5/2015 - strona 11

Gminny Dzień Dziecka w Opolskim ZOO
Na ten dzień czekają z niecierpliwością dzieci na całym świecie. Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto pełne radości, 
świetnej zabawy i uśmiechniętych dziecięcych twarzy. 

W tym roku Dzień Dziecka w gminie Mierzęcice obchodzony był nieco wcześniej bo �0 maja. Dla najmłodszych miesz-
kańców, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował całodniową wycieczkę do malowniczo położonego, w sercu starego 
parku, Ogrodu Zoologicznego w Opolu. 

Misją Opolskiego Ogrodu jest hodowla zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem, aby mogły w przyszłości powrócić 
do swoich naturalnych siedlisk oraz stworzenie azylu dla gatunków, które utraciły swoje naturalne „ojczyzny”. Tym co 
wyróżnia go od innych ogrodów zoologicznych są innowacyjne rozwiązania m.in. podziemne wejścia dla klatek, dzięki 
którym można oglądać zwierzęta z bardzo bliska.

Podczas wycieczki, dzieci poznały funkcje i zadania ogrodu zoologicznego, a także podziwiały zwierzęta z różnych stref 
klimatycznych świata. W królestwie ptaków najciekawsze okazały się strusie, emu, papugi i sępy. Dużą radość wzbudziła 
wizyta w krainie małp – szczególnie te najmniejsze cieszyły się ogromnym powodzeniem. Sporą atrakcją było karmie-
nie oraz pokaz zdolności akrobatycznych uchatek kalifornijskich. Spacerując wśród alejek, najmłodsi odwiedzili Wyspę 
Lemurów, które są im doskonale znane z animowanego filmu pt.: „Madagaskar” oraz poznały mrówkojada, który wydał 
się wszystkim bardzo osobliwym okazem natury. W zaciemnionym pawilonie bezkręgowców podziwiały m.in.: pająki, 
patyczaki, skorpiony i stonogi olbrzymie. Po ciepłym posiłku obejrzały żyrafy, hipopotamy, wielbłądy, stanęły oko w oko  
z wilkiem oraz zachwycały się zwinnymi surykatkami. 

Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją wiedzy przyrodniczej – „pocztów-
ką ze świata fauny i flory”. 

Red.

Wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów
W przededniu zakończenia roku szkolnego 25 czerw-
ca, 56 najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjów z terenu gminy Mierzęcice odebrało  
z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy 
wyróżnienia i nagrody książkowe.

W spotkaniu oprócz zaproszonych przez Wójta uczniów  
i rodziców, uczestniczyli także: Zastępca Wójta Gminy An-
drzej Cembrzyński, Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Iwona 
Kłys, członkowie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia oraz 
dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych.

Wyróżnieni zostali najlepsi z najlepszych – uczniowie któ-
rzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali średnią ocen ze 
wszystkich przedmiotów 5,2 i więcej. Wielu z nich to także 
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laureaci i finaliści różnego rodzaju konkursów i olimpiad na 
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Podczas spotkania gratulacje oraz listy okolicznościowe 
otrzymali także rodzice najzdolniejszych uczniów. Uroczy-
stą galę, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, 
uświetnił występ chóru z Gimnazjum im. Czesława Miłosza 
w Mierzęcicach.

Średnie 5,2 i powyżej w roku szkolnym 2014/2015 zdo-
byli:

SP nr1 Mierzęcice: 
Iwo Zowada (5,2), Kinga Warecka (5,2), Wiktoria Burczyk 
(5,�), Kinga Opara (5,�), Krzysztof Kurzeja (5,75), Damian 
Nowak (5,6), Zuzanna Łukasik (5,4), Noemi Polewiak (5,4), 
Eryka Strama (5,2), Weronika Hudecka (5,8), Magdalena 
Buchta (5,2), Oliwia Ulatowska (5,2), Magdalena Lebiocka 
(5,4), Dawid Hyla (5,�), Magdalena Kocot (5,2), Patrycja 
Madej (5,7), Martyna Wałęsa (5,5), Martyna Kusaj (5,�).

SP nr2 Mierzęcice:
Alicja Mazurek (5,2), Natalia Frączek (5,2), Krzysztof 
Wszelaki (5,2), Emilia Jasińska (5,2), Julia Suberlak (5,2), 
Marcjan Zawadzki (5,2), Julia Białas (5,5), Anna Cichoń 
(5,5), Oliwia Pawłowska (5,4), Karina Czapla (5,�), Domi-

nika Purchała (5,�), Mateusz Płaneta (5,�), Patryk Skupień 
(5,2).

SP Przeczyce:
Patrycja Charkot (5,5), Marta Góra (5,2), Anna Wojdas 
(5,6), Monika Rybak (5,2).

SP Toporowice:
Tomasz Lity (5,2), Adrianna Wacławczyk (5,5), Izabela Pa-
rzoch (5,�), Zuzanna Cichoń (5,4), Wojciech Sarnik (5,�).

Gimnazjum w Mierzęcicach:
Dawid Hanak (5,2), Marcelina Małota (5,�), Paulina Sło-
wińska (5,2), Michał Jakóbczyk (5,�), Daria Cichopek (5,4), 
Wiktoria Kucharczak (5,2), Klaudia Madej (5,7), Natalia 
Majcherczyk (5,2), Zuzanna Sroka (5,2), Katarzyna Wi-
dawska (5,2), Aleksandra Wojdas (5,5), Wojciech Kukiela 
(5,6), Igor Opara (5,�).

Gimnazjum Nowa Wieś:
Filip Kołomyjec (5,4), Natalia Krytowska (5,�), Katarzyna 
Mazurska (5,�).

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulu-
jemy! 

Red.
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Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Mierzęcicach

08 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach od-
była się uroczystość zakończenia roku akademickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Podczas gali dyplomy ukoń-
czenia pierwszego roku odebrało 70 studentów.

-Nie potrafię ukryć dumy i satysfakcji, że tak wielu Senio-
rów z naszej gminy uczestniczyło w realizacji programu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoją postawą udowodni-
liście Państwo, że pasja ciekawość poznawcza i gotowość 
do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami nie mają żadnych 
ograniczeń wiekowych- mówił Zastępca Wójta Gminy Mie-
rzęcice Andrzej Cembrzyński.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Tadeusz Szczepańczyk, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Grażyna Czapla oraz reprezentanci 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - dr To-
masz Kasprowicz oraz pani Weronika Nowak koordynator 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jak podkreśliła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ka-
mila Paradowska, rok akademicki 2014/2015 obfitował  
w bogatą ofertę programową. Wraz z Wyższą szkołą Biznesu  
w Dąbrowie Górniczej zrealizowano 10 wykładów ogólno-
rozwojowych oraz utworzono 5 sekcji fakultatywnych takich 
jak: lektorat z języka angielskiego i języka niemieckiego, 
warsztaty komputerowe, fotograficzne oraz aerobik, w któ-
rych słuchacze aktywizowali się intelektualnie, społecznie  
i fizycznie, poszerzali swoją wiedzę i umiejętności oraz roz-
wijali swoje zainteresowania.

Podczas spotkania Seniorzy wysłuchali ostatniego w tym 
roku akademickim wykładu pt. „Polska transformacja – hi-
storia i perspektywy”, który wygłosił dr Tomasz Kasprowicz 
oraz recitalu pani Katarzyny Jankowiak- laureatki konkur-
sów ogólnopolskich i międzynarodowych z Młodzieżowego 
Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkim studentom gratulujemy pomyślnego zakoń-
czenia I roku nauki, życzymy udanego wypoczynku wśród 
najbliższych i zapraszamy ponownie w październiku.

Wystawa malarska „Mój kolorowy świat”
W ramach spotkań bibliotecznych pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie znacie” w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Jana Pawła II w Mierzęcicach przygotowano wystawę malarską obrazów wykonanych przez uczestników Kółka Pla-
stycznego „Paleta” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach. Koło prowadzi pan Józef  Kotuła, który 
pełen pasji i zaangażowania od wielu lat wkłada całe swoje serce w rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej  młodych 
mieszkańców naszej gminy.
Podczas wystawy prace zaprezentowały: Weronika Ferdyn, Paulina Bijak, Angelika Czapla, Mikołaj Wojdas, Magdalena 
Kocot, Natalia Tobolik, Julia Tobolik, Weronika Nowak, Wiktoria Czerwińska, Ola Cichoń, Zofia Zapart oraz panie Ewa 
Czapla Monika Krzykawska.

Red.
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Policyjne porady na wakacje
Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że niejednokrotnie zapominamy o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. Chcąc uniknąć zagrożeń wakacyjnych skorzystajcie Państwo z naszych porad.

DZIECI
• należy im zapewnić maksimum opieki i zainteresowa-
nia, a także jak najczęściej samemu uczestniczyć w wy-
pełnieniu ich czasu wolnego;
• należy ustalać i sprawdzać miejsca ich zabawy czy wy-
poczynku ;
• warto wiedzieć, z kim i gdzie Nasza pociecha idzie, 
bawi się i kiedy wróci;
• każde dziecko powinno znać zasady poruszania się 
po drodze pieszo czy rowerem, szczególnie jeśli jest w 
wieku pozwalającym na samodzielne się po niej poru-
szanie;
• każde dziecko powinno też znać ogólne zasady bez-
pieczeństwa dotyczące samodzielnego pobytu w domu 
i jego otoczeniu;
• wysyłając dziecko na kolonie dobrze jest sprawdzać 
przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne: warunki 
pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć 
wypełniających czas wypoczynku, itd.

MŁODZIEŻ
• powinna pamiętać o właściwym przygotowaniu  
i ostrożności przy wypoczynku w górach, w lesie czy nad 
wodą;
• wykazywać się ostrożnością w kontakcie z osobami 
obcymi, również rówieśnikami. Wszelkie propozycje 
wyjazdu w miejsce nieznane, fajnej zabawy czy nieza-
pomnianych wrażeń muszą być dobrze przemyślane  
i sprawdzone. Dotyczy to również ofert pracy za granicą;
• pamiętać o zagrożeniach i konsekwencjach jakie nie-
sie ze sobą sięganie po różnego rodzaju środki odurzą-
jące (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze czy inne 
niebezpieczne substancje).
Wszystkie nasze pociechy, bez względu na wiek, po-
winny umieć zachowywać się kulturalnie wobec siebie  
i otoczenia. Dbając o bezpieczny wypoczynek dzieci nie 
zapominajmy także o sobie.

PRZED WYJAZDEM
• starannie zaplanujmy trasę podróży oraz przygotujmy 
potrzebne do niej dokumenty i rzeczy podręczne;
• wychodząc z domu dokładnie zamknijmy drzwi i okna, 
zakręćmy kurki z gazem i wodą. Warto też rozważyć, 
które urządzenia elektryczne powinny pozostać włączo-
ne do gniazdek – im mniej włączonych, tym mniej poten-
cjalnych źródeł pożaru;
• jeśli w domu jest alarm to nie zapomnijmy go włączyć;
• biżuteria, gotówka czy inne rzeczy szczególnie cenne 
nie powinny pozostawać w domu. Lepiej przechować je  
u osób zaufanych, w skrytce bankowej czy w innym do-
brze chronionym miejscu;
• poinformujmy członków rodziny gdzie wyjeżdżamy, 
kiedy wrócimy i jak w razie potrzeby mogą się oni z nami 
szybko skontaktować;
• warto także kogoś poprosić np. członka rodziny czy 
sąsiada o zabieranie korespondencji leżącej w skrzynce 
na listy lub przed drzwiami.

PODRÓŻ SAMOCHODEM
• jeszcze przed wyjazdem sprawdźmy czy: samochód 
jest sprawny, mamy wszystkie dokumenty (uprawniają-

ce do jazdy oraz potrzebne w razie awarii lub kolizji),  
a także czy bagaż jest dobrze poukładany i solidnie za-
mocowany – tak, aby w razie nagłego hamowania niko-
go nie uderzył;
• w miejscach nieoświetlonych, zalesionych czy na pust-
kowiu zatrzymujmy się tylko w ostateczności. Do zatrzy-
mania wybierajmy miejsca bezpieczne, gdzie jest dużo 
ludzi, dobrze oświetlone, monitorowane kamerami, itd.;
• robiąc przerwę w podróży nie pozostawiajmy auta bez 
nadzoru, szczególnie gdy bagaż widoczny jest przez 
jego szyby. Bagaże tj. torby, plecaki, walizki i inne rzeczy 
powinny być w schowkach lub bagażniku - pozostawie-
nie ich na widoku będzie zachętą dla złodziei;
• tracąc kontakt wzrokowy z samochodem sprawdzajmy 
czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, a klapa ba-
gażnika zatrzaśnięta. Nie zapominajmy też o włączeniu 
alarmu i innych zabezpieczeniach;
• odchodząc od samochodu kluczyki chowajmy do kie-
szeni wewnętrznych ubrania, a w pokoju hotelowym  
w miejscu bezpiecznym (z dala od drzwi wejściowych 
i nie na widoku). Nigdy też nie pozostawiajmy dokumen-
tów samochodu w jego wnętrzu;
• podróżując unikajmy zabierania autostopowiczów, 
szczególnie z miejsc podejrzanych czy osób przypadko-
wo poznanych podczas postoju;

PODRÓŻ POCIĄGIEM lub AUTOBUSEM
• bilety kupujmy wcześniej, nie w dniu podróży - wów-
czas unikniemy możliwości kradzieży bagażu w momen-
cie transakcji przy okienku kasowym;
• bilety i rzeczy podręczne, niezbędne w podróży, trzy-
majmy na wierzchu - unikniemy pokazywania zawarto-
ści bagażu podczas ich poszukiwania w jego wnętrzu.
• posiadane przy sobie dokumenty osobiste chowajmy 
w wewnętrznych kieszeniach ubrania, a pieniądze roz-
dzielajmy na kilka części umieszczone w różnych miej-
scach (przy sobie i w bagażu);
• podczas wsiadania i wysiadania ze środka komunika-
cji zachowujmy szczególną ostrożność, wtedy bowiem 
podróżny najbardziej jest narażony na kradzież bagażu, 
portfela, telefonu komórkowego lub innych wartościo-
wych przedmiotów. Oczekując na peronie lub przystan-
ku sprawdzajmy, czy ktoś nas nie obserwuje. Podejmu-
jąc rozmowę z obcą osobą pilnujmy uważnie bagażu; 
• zajmując miejsce, posiadany bagaż pozostawiajmy  
w zasięgu ręki, z możliwością jego stałej obserwacji. 
Zwracajmy na niego szczególną uwagę podczas ruchu 
podróżnych na stacjach i przystankach.
• wsiadając do pustego autobusu czy pociągu zajmuj-
my miejsce blisko kierowcy lub drużyny konduktorskiej, 
ewentualnie w gronie pasażerów wzbudzających zaufa-
nie (np. rodziny z dziećmi, osoby starsze);
• nie korzystajmy z poczęstunku oferowanego przez 
nieznanych współpasażerów - w ten sposób złodzieje 
często usypiają swoje ofiary, a następnie je okradają. 
W podróży starajmy się też nie spać, zwłaszcza, gdy  
w pobliżu nie ma osób zaufanych.

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
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Tydzień Bibliotek i Tydzień Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach

Co roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II  
w Mierzęcicach aktywnie włącza się ogólnopolską akcję 
promocji bibliotek oraz upowszechniania czytelnictwa. 
Spotkania i imprezy biblioteczne rozpoczęły się 8 maja Ty-
godniem Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem 
„Wybieram Bibliotekę” a zakończyły się w czerwcu Tygo-
dniem Czytania przebiegającym pod hasłem „Cała Polska 
czyta w bibliotekach”. 

W tym okresie we wszystkich placówkach bibliotecznych 
odbyło się wiele spotkań propagujących biblioteki i czy-
telnictwo. W Centrali Biblioteki przygotowano spotkanie 
z panem. E. Wyżgołem pisarzem i przewodnikiem po zie-
mi tarnogórskiej. Można było również obejrzeć wystawę 
malarską obrazów wykonanych przez uczestników Kółka 
Plastycznego „Paleta”, działającego przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Mierzęcicach. We wszystkich placówkach 
przygotowano lekcje i spotkania biblioteczne z uczniami 
szkół podstawowych i przedszkoli. Tematem przewodnim 

wszystkich spotkań była książka oraz biblioteka. Mia-
ło miejsce również głośne czytanie fragmentów książek. 
Dla uczestników spotkań przygotowano mini konkursy.  
W czasie „Tygodnia Czytania”, bibliotekę odwiedziły przed-
szkolaki z mierzęcickiego przedszkola. Wzięły one udział  
w spotkaniu pod hasłem „Czarownica Hogata i jej kot”.
Najważniejszym wydarzeniem było jednak pasowanie na 
czytelnika biblioteki. W tym roku pełnoprawnymi czytel-
nikami zostało 89 osób z klas pierwszych i drugich szkół 
podstawowych z Mierzęcic, Mierzęcic-Osiedla, Toporowic  
i Boguchwałowic oraz 2� osoby z Przedszkola z Nowej 
Wsi. Uczniowie otrzymali na pamiątkę książki z zakładka-
mi oraz dyplomy. 

Wszystkim naszym młodym czytelnikom życzymy wspa-
niałych wakacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach

Wernisaż wystawy Józefa Kotuły „Moje malarstwo”
Maluje głównie pejzaże Mierzęcic oraz pobliskich terenów, a prace przedstawiają widoki, które napotkamy zwiedzając 
okolicę. Jego twórczość jest niezwykle różnorodna i bogata. Zajmuje się zarówno rysunkiem, malarstwem olejnym jak  
i akwarelą. Wyrażając swoje emocje posługuje się nie tylko pędzlem ale i szpachlą. Obiektem malarskich zainteresowań 
artysty jest także martwa natura, a w szczególności kwiaty. Prezentowana w Górze Siewierskiej wystawa, obejmowała 
kilkanaście prac artysty w tym rysunki, obrazy olejne i akwarele.

Red.
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Uroczyste zakończenie projektu realizowanego w ramach Programu Comenius 

Dnia 25 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej im.  
M. Konopnickiej w Przeczycach odbyło się uroczyste za-
kończenie projektu realizowanego w ramach Programu 
Comenius pt.: „Przygody Pszenicznego Ziarenka”- „The 
adventures of a wheadseed”.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski, Zastępca Wójta Gminy Andrzej Cembrzyń-
ski, Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kyrcz, Przewod-
nicząca Rady Rodziców Katarzyna Kozieł, Pani Alfreda 
Perczak oraz zaproszeni rodzice, nauczyciele, pracownicy 
szkoły i uczniowie.
Wspomniany projekt był drugim projektem w gminie Mie-
rzęcice, a pierwszym realizowanym w szkole podstawowej 
tej gminy. Był to ogromny sukces szkoły, gdyż do ostat-
niej edycji Programu Comenius przystąpiło aż 1500 szkół,  
a dofinansowanie otrzymało tylko 500 szkół, w tym szkoła 
z Przeczyc.  
Do udziału w projekcie przygotowywano się około dwóch 
lat poprzez liczne spotkania, szereg szkoleń oraz szuka-
nie partnerów poprzez platformę e-Twinning. Nieocenio-
na okazała się także pomoc koordynatora ds. Programu 
Comenius Pani Joanny Sobotnik, na co dzień pracującej  
w Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
Koordynatorem zarządzającym projektem na terenie kraju 
została dyrektor szkoły – Małgorzata Drzewiecka, a koor-
dynatorem odpowiedzialnym za współpracę międzynaro-
dową Pani Edyta Kowal –Wencel, nauczyciel j. angielskie-
go.
Realizacja projektu przebiegała we współpracy ze szkoła-
mi z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji i Turcji. Koordy-
natorem całego projektu była Turcja, która w tym zakresie 
miała już bogate doświadczenie. 
Szkoły skoncentrowały się wokół zadań związanych  
z chlebem, tradycją, obrzędami i szacunkiem do chleba 
występującymi w danej kulturze narodowej. Ponadto wy-
mieniano się doświadczeniami i działaniami związanymi  
z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem oraz zarządza-
niem placówką. 
Czas trwania projektu przewidziany był na dwa lata (rok 
szkolny 201�/2014 oraz 2014/2015). Językiem komunika-
cji był język angielski, który umożliwia porozumiewanie się 
z prawie każdym, na całym świecie. Był to również dodat-
kowy aspekt projektu – motywowanie uczniów do nauki 
języków obcych.
W ramach projektu odbyło się sześć spotkań uczniów  
i nauczycieli. I spotkanie odbyło się w Bułgarii, II w Polsce,  
III na Sardynii, IV w Hiszpanii, V na Słowacji i VI w Turcji. 
Polska wykonała wszystkie mobilności zgodnie z planem 
projektu. Podczas spotkań szkoły prezentowały swoje oby-
czaje, stroje regionalne, tańce i utwory wokalne. Uczniowie 
odwiedzili m.in. piekarnię, fabrykę makaronu, młyn oraz 
uczyli się wypiekać chleb.
Produktem finalnym projektu są miedzy innymi: maskotki, 
nagrania tańców regionalnych i państwowych, opracowa-
nie logo i hasła promującego projekt, pamiętnik Pszenicz-
nego Ziarenka, książka kucharska, międzynarodowy słow-
nik przysłów o chlebie w formie komiksów i rysunków oraz 
strona internetowa projektu.
W trakcie dwuletniej realizacji projektu, uczniowie szkoły 
wykonywali także szereg dodatkowych zadań między in-

nymi: wysiewali zboże, uczyli się zasad zachowania przy 
stole, oraz jak zrobić smaczne i zdrowe kanapki, wykony-
wali biżuterię z makaronu oraz kartki i pisanki dla kolegów 
i koleżanek z zagranicy.
Zorganizowano także wyjazd dla wszystkich uczniów szko-
ły do Muzeum Chleba w Radzionkowie, który przypomniał 
o ciężkiej pracy wielu osób przyczyniających się do wyrobu 
i wypieku chleba. Uczniowie uczestniczyli również w wy-
jeździe do Krakowa.
W ramach projektu został zakupiony sprzęt w postaci tab-
licy interaktywnej, komputera i rzutnika. Zakupiono także 
aparat fotograficzny.
Wypłata przyznanego dofinansowania odbywa się w dwóch 
transzach: pierwsza transza stanowiła 80 procent wartości 
dofinansowania i wypłacona została po podpisaniu umowy 
na realizację projektu, druga stanowiąca 20 procent dofi-
nansowania, będzie wypłacona po zakończeniu realizacji 
projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego składanego 
przez beneficjenta.
Pozyskana kwota to 20 000  EURO. Umowę z Narodową 
Agencją podpisał przedstawiciel Organu Prowadzącego 
Szkołę - Wójt Gminy Mierzęcice Pan Grzegorz Podlejski.
Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu. 
Było to niecodzienne przedsięwzięcie, które wzbogaciło 
uczniów o nowe doświadczenia, nowe przyjaźnie, a przede 
wszystkim motywowało do uczenia się języka obcego.

Małgorzata Drzewiecka
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Mistrzowie ortografii szkół podstawowych
Na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej  
nr 1w Mierzęcicach odbył się XIII Gminny Konkurs Orto-
graficzny dla uczniów szkół podstawowych.

Głównym celem konkursu jest doskonalenie umiejętno-
ści poprawnej pisowni, utrwalanie zasad ortograficznych,  
a przede wszystkim integracja dzieci z terenu gminy. Po 
zaciętej rywalizacji jury wyłoniło mistrzów:
W grupie klas czwartych:
I miejsce – Krzysztof Wszelaki (SP 2 Mierzęcice), II miej-
sce – Kinga Opara, (SP 1 Mierzęcice), III miejsce – Izabel-
la Parzoch (SP Toporowice)
Wśród piątoklasistów:
I miejsce – Dawid Hyla (SP 1 Mierzęcice), II miejsce 
– Dawid Błaszczyk (SP Toporowice), II miejsce – Emilia 
Jasińska (SP 2 Mierzęcice)
Wśród szóstoklasistów
I miejsce - Julia Białas (SP 2 Mierzęcice), II miejsce - 
Noemi Polewiak (SP 1 Mierzęcice).

II Gminny Konkurs Matematyczny: „As n-tych klas”

Mama, Tata i Ja- rodzinna uroczystość w Toporowicach

Dnia 22 maja w Szkole Podstawowej nr 2, po raz drugi 
odbył się Gminny Konkurs Matematyczny, w którym udział 
wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy- łącznie 14 uczest-
ników klas czwartych piątych i szóstych. Test składał się  

Promyk ciepłego słońca, uśmiech białej konwalii kwitnącej 
w przydrożnym ogródku, świergot skowronka fruwającego 
nad łąką, znaki budzącego się lata...Właśnie wtedy, gdy 
śpiew ptaków przypomina o narodzinach piękna wokół 
nas, są w kalendarzu dni poświęcone najbliższym osobom 
na świecie - RODZICOM. To czas refleksji, wzruszeń i go-
rących słów płynących z głębi serca.
Tegoroczne spotkanie rodziców z dziećmi odbyło się  
w piątek 29 maja 2015 roku. Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Toporowicach rozbrzmiewała głosami młod-
szych i starszych przygotowujących się do uroczystej 
prezentacji swych talentów. Program artystyczny dzieci  
z oddziału przedszkolnego i klasy I wzruszył wszystkich do 
łez. Refleksyjne wierszyki i nastrojowa oprawa muzyczna 
wywołała niezapomnianą aurę miłości, zrozumienia i ro-
dzinnej życzliwości. A potem jak to na prawdziwy koncert 
przystało z ust starszych uczniów popłynęły słowa znanych 
i lubianych przebojów. Najpiękniejsze bukiety słów, ciepłe 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy miłych wakacji.

Nauczyciele SP nr 1 Mierzęcice

z 10 zadań zamkniętych i dwóch otwartych. Na jego roz-
wiązanie uczniowie mieli 60 minut. 
Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się 
następująco:
As 4-tych klas
I miejsce – Tomasz Lity z SP Toporowice, II miejsce – Nata-
lia Frączek – SP nr 2, III miejsce – Iwo Zowada z SP nr 1
As 5 -tych klas
I miejsce – Emilia Jasińska z SP nr 2, II miejsce – Patrycja 
Madej z SP nr 1, III miejsce – Zuzanna Cichoń z SP Topo-
rowice
As 6 -tych klas
I miejsce – Mateusz Płaneta z SP nr 2, II miejsce – Noemi 
Polewiak z SP nr 1, III miejsce – Patrycja Charkot z SP 
Przeczyce
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok 
na kolejne zmagania „tęgich głów” matematycznych.

Iwona Kłys

uśmiechy, gorące spojrzenia to podziękowanie RODZI-
COM za trud wychowania, za serca, które tak wiele rozu-
mieją i wybaczają.

Jolanta Natkaniec-Sarnik
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Święto Patrona w Gimnazjum im. Czesława Miłosza
Za nami kolejne Święto Patrona – tym razem jednak nieco 
inne. Część artystyczna bowiem przybliżyła nam nie tylko 
sylwetkę Czesława Miłosza, lecz także pozostałych pol-
skich laureatów literackiej Nagrody Nobla. Ale od początku 
…
Tego dnia mury naszego gimnazjum odwiedziło wielu go-
ści. Był to także dzień otwarty w naszej szkole. Jako pierwsi 
przybyli szóstoklasiści ze wszystkich szkół podstawowych 
gminy Mierzęcice, na których czekały zajęcia z 4 bloków 
tematycznych: doświadczenia z fizyki, biologii, matema-
tyczne łamigłówki oraz zajęcia plastyczne. 
Przed godziną 12 na sali gimnastycznej rozpoczęła się dru-
ga część obchodów. Naszą uroczystość zaszczyciło wielu 
znamienitych gości m.in.: Wójt Gminy Mierzęcice – Pan 
Grzegorz Podlejski, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani 
Jolanta  Kyrcz, Radny Gminy Mierzęcice – Pan Tadeusz 
Twardoch oraz dyrektorzy okolicznych szkół  i placówek 
kulturalnych. 
W części artystycznej poznaliśmy polskich pisarzy i poetów, 
którzy otrzymali Nagrodę Nobla oraz usłyszeliśmy wiersze 
Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Nie lada wra-
żenie na przybyłych gościach zrobił występ naszego chóru 
oraz solistów. Nawet te najbardziej niepokorne uczniow-
skie dusze potrafiły zamilknąć słysząc doniosłe „Quo vadis 
domine”. 
Tego dnia nagrodami dyrektora szkoły wyróżnieni zostali 
także finaliści oraz laureaci konkursów tematycznych oraz 
przedmiotowych. Nagrody otrzymali Igor Opara -  finali-
sta Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, Agnieszka Miarka 
– laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. 
„Prawa dziecka oczami dzieci”, Kamila Dróżdż, uczenni-

ca o wybitnych zdolnościach muzycznych oraz Aleksandra 
Gajos laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  
i Plastycznego „Zielono mi”.

Gimnazjum Mierzęcice

VII Piknik Rodzinny w Nowej Wsi!
Dnia 22 maja br. w godzinach popołudniowych na placu 
szkolnym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi 
już po raz siódmy został zorganizowany Piknik Rodzinny. 
Zabawom i relaksowi na świeżym powietrzu sprzyjała miła 
i rodzinna atmosfera. 

Wydarzenie zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i Okolice” oraz 
Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego panią Dorotę 
Sypniewską. Na pikniku pojawiło się wielu zaproszonych 
gości, w tym Wójt Gminy Mierzęcice- pan Grzegorz Podlej-
ski, Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice- pan Andrzej Cem-
brzyński, Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice- pani 
Jolanta Kyrcz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mierzęci-
ce- pan Tadeusz Szczepańczyk oraz Radny Rady Powiatu 
Będzińskiego- pan Stanisław Paks. W przygotowanie pik-
niku, jak co roku zaangażowali się: Rada Pedagogiczna, 
Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.
 
Na spragnionych artystycznych doznań gości czekały wy-
stępy wokalne, taneczne oraz aktorskie, przygotowane 
przez przedszkolaków i gimnazjalistów. W trakcie zabawy 
można było podziwiać galerię prac plastycznych uczniów, 
przeglądać zdjęcia z życia szkoły oraz wpisać się do kro-
niki szkolnej. 
Ogromne emocje towarzyszyły licznym rozgrywkom spor-
towym jak: przeciąganie liny, ubijanie piany, wyścig w wor-

kach czy mecz piłki nożnej: rodzice kontra dzieci. 
Nowością w tym roku był pokaz ratownictwa, zaprezento-
wany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Szczególne podziękowania należą się wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do tego, aby ten dzień był wyjątkowy  
i niepowtarzalny. Z niecierpliwością czekamy na powtórkę 
w przyszłym roku. 

Kamil Gwóźdź
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Lekcja biblioteczna

Wycieczka do krainy zabaw 
„Nibylandia”
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Dnia 12 maja 2015 roku, uczniowie klasy I i II Szkoły Pod-
stawowej w Boguchwałowicach, uczestniczyli w lekcji bi-
bliotecznej. W ramach zajęć dzieci zapoznały się ze spo-
sobem wypożyczania książek, korzystania z bibliotecznych 
zbiorów oraz z zasadami obchodzenia się z książkami. 
Podczas spotkania, uczniowie zostali także pasowani na 
czytelników. Na zakończenie otrzymali pamiątkową książ-
kę i słodki upominek.

SP Boguchwałowice 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Przedszkole Publicz-
ne w Mierzęcicach gościło przedstawicieli Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mierzęcicach.

Podczas spotkania, dzieci z wszystkich grup przedszkol-
nych, dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko 
na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy 
ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych.
Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, któ-
rym przyjechali nasi goście. Strażacy zademonstrowali 
wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie 
wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt 
służący do pomocy podczas wypadków.

Ogromną atrakcją okazał się pokaz użycia sprzętu gaśni-
czego. Pod czujnym okiem strażaków dzieci mogły samo-
dzielnie przekonać się jak działa prądownica wodna i choć 
przez chwilę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
„zostać strażakiem”.

To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci 
dzieci.

Katarzyna Burczyk
Dnia 12.05.2015r przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Nowej Wsi wybrały się na wycieczkę autoka-
rową do krainy zabaw „Nibylandia” w Katowicach. 

Największą atrakcją okazała się ogromna konstrukcja skła-
dająca się z labiryntu rur, zjeżdżalni, basenów z piłeczkami 
oraz dmuchany statek piratów Kapitana Hooka. Pomimo 
zmęczenia, wszyscy bawili się doskonale. Buzie dzieci 
były radosne i uśmiechnięte. Chwile spędzone w bajkowej 
krainie na długo pozostaną w ich pamięci.

Magdalena Drabek

Dzień Dziecka w Przedszkolu
Publicznym w Mierzęcicach
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OGŁOSZENIE

Maszyny do szycia, overlocki, 

hafciarki. Domowe i przemysłowe. 

Sprzedaż oraz serwis. 

Transport gratis. 

Realizujemy transakcje wyposażenia 

zakładów krawieckich z dotacji PUP 

i UE. 

�0 lat doświadczenia na rynku. 

Naprawimy każdą maszynę bez 

względu na jej wiek. 

tel. 32 725 23 80 

kom. 690 440 115
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