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„Obejmując urząd Wójta Gminy, 
uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców 

gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Mierzęcice
str.4

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim mieszkańcom 
Gminy Mierzęcice składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia,

 rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości. 
Niech  rok 2015 będzie czasem spełnionych nadziei oraz satysfakcji 

w życiu zawodowym i rodzinnym.

Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Kyrcz
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Wójt Gminy Mierzęcice i nowo wybrani radni
Rady Gminy Mierzęcice na kadencję 2014 - 2018

Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 4

Okręg wyborczy nr 8

Okręg wyborczy nr 12 Okręg wyborczy nr 13 Okręg wyborczy nr 14 Okręg wyborczy nr 15

Okręg wyborczy nr 9 Okręg wyborczy nr 10 Okręg wyborczy nr 11

Okręg wyborczy nr 5 Okręg wyborczy nr 6 Okręg wyborczy nr 7

Okręg wyborczy nr 2 Okręg wyborczy nr 3
Jarosław Sarnik

Katarzyna Kozieł

Helena Potępka

Piotr Pasamonik Jacek Malikowski Tadeusz Szczepańczyk Emilian Kuczera

Iwona Kłys Zbigniew Nowak Sylwia Skorek

Mateusz Mańdok Jacek Biedroń Zbigniew Twardoch

Tadeusz Twardoch Jolanta KyrczWójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski
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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

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Mierzęcice
16 listopada br. odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy naszego kraju wybierali nowych prezydentów, burmistrzów, 
wójtów oraz radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Na terenie gminy Mierzęcice o stanowisko Wójta Gminy ubiegało się 4 kandydatów: Kobiałka Krzysztof Piotr zgłoszony przez KWW 
Krzysztofa Kobiałki, Nowak Stanisław Jerzy zgłoszony przez KWW „Wspólna Przyszłość”, Pasamonik Przemysław Bartosz zgłoszo-
ny przez KWW Samorządna Gmina oraz Podlejski Grzegorz Jerzy zgłoszony przez KWW Grzegorza Podlejskiego.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

Podlejski Grzegorz Jerzy – 1886
Kobiałka Krzysztof Piotr – 836
Pasamonik Przemysław Bartosz – 288
Nowak Stanisław Jerzy – 236

Liczba ważnych głosów oddanych łącznie na wszystkich kandydatów wyniosła 3246.
Największą liczbę głosów (58,1 % głosujących) uzyskał Grzegorz Podlejski i to on przez najbliższe cztery lata będzie pełnił 
funkcję Wójta Gminy Mierzęcice.

W wyborach do Rady Gminy Mierzęcice głosowanie zostało przeprowadzone w 15 okręgach 
wyborczych. Mandat radnego otrzymali:

Okręg wyborczy nr 1 - Sarnik Jarosław KWW Krzysztofa Kobiałki.

Okręg wyborczy nr 2 - Twardoch Tadeusz  KWW Krzysztofa Kobiałki.

Okręgu wyborczy nr 3 - Kyrcz Jolanta  KWW Grzegorza Podlejskiego.

Okręg wyborczy nr 4 - Kozieł Katarzyna KWW Grzegorza Podlejskiego.

Okręg wyborczy nr 5 - Mańdok Mateusz  KWW Grzegorza Podlejskiego.

Okręg wyborczy nr 6 - Biedroń Jacek KWW Przyjaciół Toporowic.

Okręg wyborczy nr 7 - Twardoch Zbigniew KWW Samorządna Gmina.

Okręg wyborczy nr 8 - Potępka Helena KWW Grzegorza Podlejskiego.

Okręg wyborczy nr 9 - Kłys Iwona KWW Grzegorza Podlejskiego.

Okręg wyborczy nr 10 - Nowak Zbigniew KWW Wspólna Przyszłość.

Okręg wyborczy nr 11 - Skorek Sylwia KWW Grzegorza Podlejskiego.

Okręg wyborczy nr 12 - Pasamonik Piotr KWW Grzegorza Podlejskiego.

Okręg wyborczy nr 13 - Malikowski Jacek KWW Krzysztofa Kobiałki.

Okręg wyborczy nr 14 - Szczepańczyk Tadeusz KWW Człowiek Ludziom.

Okręg wyborczy nr 15 - Kuczera Emilian Komitet Wyborczy PSL.
 

Frekwencja podczas wyborów w Gminie Mierzęcice wyniosła 52,3 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział 
w wyborach, a szczególnie tym, którzy oddali na mnie swój głos. 

Ilość otrzymanych głosów motywuje i zobowiązuje mnie do dalszego 
skutecznego działania na rzecz naszej gminy i powiatu.  

Rolę radnego traktuję jako służbę na rzecz naszych lokalnych 
społeczności. Dołożę wszelkich starań, aby obowiązki wykonywać 

sumiennie i należycie.
Z wyrazami szacunku

Stanisław Paks



Inauguracyjna sesja Rady Gminy

Informacja w sprawie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych

1 grudnia br. w Urzędzie Gminy Mierzęcice, odbyła się I Sesja Rady Gminy Mierzęcice kadencji 2014 - 2018. Zgodnie  
z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowej Rady Gminy, otworzył i prowadził najstarszy jej 
członek- Tadeusz Szczepańczyk.
Podczas sesji radni otrzy-
mali z rąk Przewodniczą-
cej Gminnej Komisji Wy-
borczej- Anety Krawczyk-
-Dyszy zaświadczenia  
o wyborze i złożyli uro-
czyste ślubowanie. Na-
stępnie dokonano wyboru 
Przewodniczącego Rady.  
W wyniku głosowania, 
Przewodniczącą Rady 
Gminy na kadencję 2014 – 
2018 wybrana została pani 
Jolanta Kyrcz.

W dalszej części, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wybor-
czej, wręczyła Grzegorzowi Podlejskiemu zaświadczenie  
o wyborze na Wójta Gminy, po czym w obecności wszystkich 
zgromadzonych Wójt Gminy złożył uroczyste ślubowanie. 
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że do-
chowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkań-
ców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. 

Po ceremonii zaprzysięże-
nia, Wójt Gminy podzięko-
wał wszystkim tym, którzy 
poparli jego kandydaturę 
w wyborach samorządo-
wych oraz złożył gratula-
cje Przewodniczącej oraz 
wszystkim wybranym rad-
nym.

Ceremonię zaprzysiężenia 
nowego Wójta oraz wy-
boru Przewodniczącego 
Rady Gminy zaszczycili 
swoją obecnością m.in.:  

Poseł na Sejm RP Witold Klepacz, Wójt Gminy Psary Tomasz 
Sadłoń, dyrektorzy i kierownicy gminnych placówek oświato-
wych oraz jednostek organizacyjnych z terenu gminy, sołtysi, 
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Toporowic, dele-
gat do Izby Rolniczej- Anna Skrzypczyk oraz przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mierzęcice.

Red.

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

W związku ze złożoną umową okre-
ślającą wzajemne zobowiązania or-
ganizacyjne i finansowe w celu wyko-
nania przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w ramach projektu pn.: „Podłączenie 
budynków do zbiorczego systemu ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Mierzęcice”, dofinansowanego ze środ-
ków z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazywane są miesz-
kańcom koszty wykonania przyłącza.

Koszty te zostały oszacowane na podstawie ofert cenowych wy-
konawców (wyłonionych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity: Dz. U.  
z 2013r., poz. 907 z poźn. zm.) i przedstawiają się następująco:

1) budowa przyłączy:
  1 mb przyłącza rura DN 160 – 138,99 zł,
  1 mb przyłącza rura DN 200 – 159,90 zł,
  1 mb przyłącza rura DN 63 (tłoczna) – 104,55 zł,
  1 sztuka studzienki systemowej DN 315 – 621,15 zł,
  1 sztuka przepompowni przydomowej 10 086,00 zł.;
2) dokumentacja projektowa – 25,00 zł za projekt;

3) usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (m. in. kontrola reali   
zacji zadania pod względem zgodności z obowiązującymi  prze-

pisami prawa, zgodności z normami, dokumentacją projektową 
oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót)  
– 35,00 zł od nieruchomości;
4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacyj-
nych do budynków mieszkalnych (m.in. wykonanie pomiarów na 
otwartym wykopie, map z geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej) – 150,00 zł od nieruchomości.

Łącznie pkt 2 – 4 (koszty projektowe i geodezyjne): 210,00 zł
Wyżej przedstawione ceny są kosztami całkowitymi, od których 
należy odjąć 45% bezzwrotnej dotacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Osoby, które zadeklarowały wpłatę 45% wkładu własnego  
w spłatach ratalnych proszone są o przybycie do Urzędu Gminy 
w celu zawarcia umowy w tym zakresie.

Mieszkańcy, którzy nie deklarowali wpłat ratalnych i nie mogą 
wywiązać się ze złożonego zobowiązania, tj. wpłaty 55% wkła-
du własnego do 31.12.2014 roku, mogą zwrócić się z wnioskiem  
o przesunięcie terminu płatności. Dotyczy to wyłącznie nieru-
chomości, do których nie jest wykonywane przyłącze do końca  
roku 2014.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski
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Budowa nowego bloku gazowo – parowego przez TAURON
TAURON Wytwarzanie S.A., jako drugi pod względem wytwórca energii elektrycznej w Polsce, na terenie Elektrowni 
Łagisza planuje budowę nowego bloku gazowo – parowego (o mocy 413 MW), który ma zastąpić dotychczasowe bloki 
węglowe (o mocy 120 MW).

Odbudowa mocy wytwórczych, po likwidacji obecnie pracujących 
3 bloków węglowych jest istotnie ważna dla bezpieczeństwa 
energetycznego aglomeracji śląsko – dąbrowskiej. 

W celu zapewnienia dostaw paliwa do projektowanego bloku, 
w ramach inwestycji planowana jest także budowa gazociągu 
podwyższonego ciśnienia, łączącego nowoprojektowany blok  
z krajową siecią gazowniczą zlokalizowaną w Gminie Mierzęcice 
(sołectwo Toporowice).

Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie po-
zwolenia na budowę) Inwestor powierzył firmie ILF Consulting 
Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Trasa gazociągu przebiegać będzie przez obszar 3 gmin: Będzi-
na, Psar oraz Mierzęcic. W Gminie Mierzęcice, budowa gazocią-

gu planowana jest w sołectwach Toporowice oraz Przeczyce (co 
wynika z mapy poglądowej przedłożonej przez Inwestora).

Obecnie firma, której zadaniem jest realizacja projektu opraco-
wuje Studium trasy gazociągu. Natomiast TAURON Wytwarzanie 
prowadzi rozmowy z GAZ – SYSTEM S.A., w wyniku których pro-
ces inwestycyjny zostałby przeprowadzony na podstawie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, 
czyli tzw. specustawie o terminalu LNG.

W związku z powyższym, Inwestor przewiduje spotkania informa-
cyjne z mieszkańcami, by móc w poszanowaniu interesów stron, 
wyznaczyć ostateczny przebieg przedmiotowego gazociągu.

Kinga Piróg Inspektor ds. planowania przestrzennego 

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

Porady Policji
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok to czas szcze-
gólny dla każdego z nas. Dla wielu to okres związany z go-
rączką przedświątecznych zakupów, dalekich wyjazdów, ale 
także spotkań i odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.  
W najbliższym czasie wzrośnie także ruch na drogach, opu-
stoszeje wiele mieszkań. Zadbajmy o to aby nadchodzący 
okres upłynął nam w spokojnej atmosferze!

Święta to czas kiedy zwięk-
sza się aktywność złodziei 
dokonujących kradzieży zu-
chwałych i kieszonkowych. 
Najczęściej tego rodzaju czy-
ny dokonywane są, na targo-
wiskach, na terenie sklepów 
wie lkopowierzchniowych, 
przystankach autobusowych 
oraz w publicznych środkach 
komunikacji miejskiej. Są 
to miejsca często zatłoczo-
ne, a złodziej po dokonaniu 
kradzieży szybko znika. Naj-
łatwiejszym łupem dla zło-
dziei są niezabezpieczone 

(otwarte) torebki, portmonet-
ki, telefony komórkowe, czy 
też inne cenne przedmioty. 
Złodzieje nie przechodzą 
obojętnie również obok osób  
z portfelami umieszczonymi 
w tylnych kieszeniach spodni 
lub wypchanymi kieszeniami 
marynarek.

Apelujemy również do kie-
rowców, aby pamiętali,  
iż zmieniające się często  
o tej porze roku warunki at-
mosferyczne wymagają od 
kierujących zachowania 

szczególnej ostrożności,  
a przede wszystkim dosto-
sowania prędkości jazdy 
do aktualnych warunków 
drogowych. Zaplanujcie wy-
jazd odpowiednio wcześnie 
uwzględniając ewentualne 
komplikacje takie jak np.: 
zmieniające się warunki po-
godowe, objazdy, remonty. 
Nie wsiadajmy za kierowni-
cę pod wpływem alkoholu. 
Ryzykujemy nie tylko swoje 
życie, ale też życie innych 
uczestników ruchu oraz na-
szych bliskich, którzy jadą 
z nami samochodem. Wy-
siadając z samochodu, nie 
pozostawiajmy wartościo-
wych rzeczy w widocznych 
miejscach – najlepiej zabrać 
je ze sobą, a pojazd należy 
zamknąć i aktywować alarm. 
W okresie świątecznym na 
będzińskich drogach i uli-
cach policjanci będą prowa-
dzić działania . Na pobłaża-
nie w najbliższych dniach nie 
mają co liczyć piraci drogo-
wi, czy też osoby kierujące 
niesprawnymi pojazdami. 
Policyjne kontrole nie omi-
ną też aspektu korzystania 
z pasów bezpieczeństwa 
oraz prawidłowego przewo-

zu dzieci w fotelikach samo-
chodowych. Zdecydowaną 
walkę policjanci jak zwykle  
w świąteczne dni wypowia-
dają pijanym kierowcom.

Tym wszystkim, którzy za-
planowali spędzenie świą-
tecznego okresu poza do-
mem przypominamy o ko-
nieczności odpowiedniego 
zabezpieczenia mieszkania, 
zamknięcie drzwi i okien, 
wyłączeniu odbiorników 
prądu, zakręceniu zaworów 
wody i gazu, a w budynkach 
wolno stojących pamiętajmy 
również o zabezpieczeniu 
okienek dachowych i piw-
nicznych. Cenne przedmioty 
zdeponuj w banku lub oddaj 
na przechowanie zaufanej 
osobie. Klucze do miesz-
kania przekażmy krewnym 
lub zaufanemu sąsiadowi,  
z prośbą aby wieczorem za-
palił światło, otworzył okno, 
zabrał ulotki ze skrzynki.  
W ten sposób stworzymy 
pozory obecności w miesz-
kaniu.

Komisariat Policji w Siewierzu
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NOWA TARYFA OPŁAT ZA WODĘ
Podczas XL sesji Rady Gminy w Mierzęcicach, która odbyła się dnia 24 września br., radni Rady Gminy Mierzęcice zatwierdzili 
nową taryfę opłat za wodę (Uchwała została przyjęta na podstawie art. 18 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,  
w związku z art. 24 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Taryfę, 
którą zatwierdzili radni,  będzie realizować Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
Aktualna cena m3 wody wynosi 3,77 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 2,72 %. Natomiast stawkę opłaty abonamentowej 
utrzymano na dotychczasowym poziomie tj. 5,56 zł.
Nowa taryfa opłat za wodę obowiązuje od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.

Zgodnie z § 2 pkt. 9, 11 i § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (DZ. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 
886) do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej 
wysokości określonej odrębnymi przepisami.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Remont ulicy Wakacyjnej w Boguchwałowicach
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Nowy plac zabaw
Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach oddano 
do użytku nowy, bezpieczny plac zabaw. Dzięki realizacji 
inwestycji, najmłodsi mieszkańcy zyskali miejsce do 
bezpiecznej zabawy.

Na ogrodzonym placu zostały zamontowane nowoczesne 
huśtawki, sprężynowce oraz zjeżdżalnie, służące do zabawy 
oraz poprawy ogólnej sprawności dzieci. Co istotne, wszystkie 
zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia posiadają 
atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy. 
Inwestycję wykonano w ramach projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Ponad 200 m odcinek ul. Wakacyjnej w Boguchwałowicach zyskał nową nawierzchnię.

Stara nawierzchnia Nowa nawierzchnia

Generalny remont drogi biegnącej od ul. Parkowej do małej tamy w Boguchwałowicach zakończono w listopadzie. Na odcinku  
ok. 200 m wykonano nową podbudowę oraz położono asfalt.
Wykonane prace przyczyniły się nie tylko do poprawy estetyki, ale także bezpieczeństwa osób korzystających z drogi.

Red.

Wręczono wyróżnienia dla przedsiębiorców
10 przedsiębiorców z terenu gminy Mierzęcice zostało uhonorowanych specjalnymi wyróżnieniami Wicepremiera, Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

8 października 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Mierzęcicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia polskiej transfor-
macji. Na zaproszenie Wójta Gminy - Grzegorza Podlejskiego przybyli przedsiębiorcy firm, działających na terenie gminy Mierzęcice, 
którzy zasłużyłi się dla lokalnej społeczności. 

Podczas spotkania Wójt Gminy - Grzegorz Podlejski, podziękował przedsiębiorcom za aktywne propagowanie idei ducha przedsię-
biorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Wyróżnieni przedsiębiorcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy podpisane przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Lista wyróżnionych przedsiębiorców:

Alfreda Perczak PPHU „POL- TRANS Catering” Export – Import, Jacek i Ewa Bara Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski, Teresa  
i Henryk Kensy Zakład Produkcyjno – Handlowo-Usługowy, Marian Musiał, Stanisław Gwóźdź Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
– Handlowo – Usługowe „SIM-POL”, Teresa i Henryk Serwecińscy Firma Handlowo – Usługowa „DATER”, Witold Gaik Zakład 
Usługowy „Tagaro”, Anna i Leszek Sar SAREX, Ireneusz Dymarski Piekarnia – Produkcja i Sprzedaż wyroby cukiernicze, Jan 
Kocot P.P.U. „BARTEX”, Janusz Sar P.P.H.U „JANSAR”, Jan Czapla, Krzysztof Czapla „JAN-POL”

Red.

działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013.

Red.



Koniec realizacji projektu „Cyfrowe Korzenie”
Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zakończyła realizację projektu „Cyfrowe Korzenie” skierowa-
nego do mieszkańców Gminy Mierzęcice.
Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i było skierowane 
do osób 50+ zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zo-
stał przygotowany przez Bibliotekę Śląską a dofinansowany był 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 25 sierpnia 2014 r. w Centra-
li Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach. Wzięło w nim 
udział 10 osób: p. Henryka Gąsiorowska z Przeczyc, p. Marta 
Kiedrzyn z Mierzęcic Osiedla, p. Emilia Krzyżanowska z Prze-
czyc, p. Małgorzata Kukuła z Najdziszowa, państwo Stanisława  
i Ryszard Majewscy z Zadnia, p. Bożena Skibińska z Nowej Wsi, 
p. Anna Skrzypczyk z Najdziszowa, p. Bogusława Szkutnik z No-
wej Wsi, p. Irena Wojdas z Mierzęcic. Założeniem projektu było, 
aby uczestnicy poznali obsługę komputera wraz z Internetem,  
a następnie zgłębiali historię swojej rodziny, poszukiwali informa-
cji o swoim pochodzeniu oraz przeszłości zawodowej przodków. 
Zakończeniem miało być opracowanie drzewa genealogicznego 
swojej rodziny. Osoby biorące udział w projekcie, uczyły się szu-
kać i opracować potrzebne informacje, m.in. za pomocą Inter-
netu oraz podczas wykładów ze specjalistami z zakresu historii, 
archiwistyki, fotografii i genealogii.

Spotkania i warsztaty na żywo oraz wirtualnie przeprowadzili:
• Pan Grzegorz Mendyka - Prezes Śląskiego Towarzystwa  
   Genealogicznego,
• Dr hab. Piotr Greinera - dyrektor Archiwum Państwowego  
   w Katowicach,
• Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, z-ca dyr. Biblioteki  
   Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych,
• Pan Piotr Matuszek z Archiwum Państwowego w Katowicach,
• Pan Olgierd Górny – fotograf
• Pan dr Wojciech Schaffer - kustosz Archiwum Archidiecezjalnego  
  w Katowicach
• Ksiądz Kanonik Janusz Rakoczy proboszcz parafii pw. św. Mikołaja  
   w Targoszycach

Warsztaty praktyczne z obsługi komputera i poruszania się  
w Internecie prowadziła Pani Dagmara Podczasiak, studentka 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Pani Dominika Latos 
- bibliotekarz z Biblioteki w Mierzęcicach, która pomagała rów-
nież w opracowaniu drzew genealogicznych przy wykorzystaniu 
programów komputerowych. Na bazie zorganizowanych spotkań 
i zdobytych podczas nich informacji, wszyscy uczestnicy projektu 
opracowali swoje rodzinne drzewa genealogiczne, podchodząc 
do swoich zadań z dużą pasją i zaangażowaniem.

W swoich „Drzewach” sięgnęli do drugiego i trzeciego pokolenia 
swoich rodzin. Najwięcej informacji uzyskała p. Emilia Krzyża-
nowska, która odnalazła swoich przodków w 19 w.

W dniu 27 listopada 2014 r. wszyscy uczestnicy wraz z koordyna-
torem zostali zaproszeni do Biblioteki Śląskiej na uroczyste pod-
sumowanie projektu. W czasie uroczystości Dyrektor Biblioteki 
Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, złożył na ręce koordynato-
ra projektu Dominiki Latos, dyplom i podziękowanie za uczestni-
ctwo w projekcie. Dla zaproszonych gości przygotowano występ 
Dawida Połapy - akordeonisty z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Katowicach oraz spotkanie z Markiem Sosenko - antykwariu-
szem i kolekcjonerem z Krakowa, który opowiadał o  swoich bo-
gatych zbiorach.  Na zakończenie spotkania, uczestnicy zwiedzili 
Bibliotekę Śląską.

Projekt zakończył się, ale nie skończyła się praca naszych histo-
ryków - amatorów, którzy pełni zdobytej wiedzy i nowych informa-
cji postanowili, że będą dalej rozbudowywać swoje drzewa ge-
nealogiczne przy pomocy bibliotekarzy z mierzęcickiej biblioteki.

Oprac. Dominika Latos
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MOJA SZKOŁA - Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach - MOJĄ SZANSĄ
Rok szkolny 2014/2015 w Gimnazjum w Mierzęcicach rozpoczął się 
bardzo intensywnie. Powitano nowych uczniów i rozpoczęto kolej-
ny semestr realizacji projektu pn. MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jako szkoła dająca szansę staramy się podnosić jakość naucza-
nia i rozszerzać możliwości rozwoju zainteresowań, talentów i pasji  
uczniów. Uwzględniając różnorodność potrzeb naszych uczniów 
uzyskaliśmy zgodę instytucji pośredniczącej na poszerzenie do-
tychczasowej oferty zajęć dodatkowych oraz zakup kolejnych po-
mocy dydaktycznych. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą jak 
dotychczas w czterech blokach tematycznych: zajęcia matematycz-
no-informatyczne, naukowo-techniczne, języki obce, świadomość 
kulturowa. W bieżącym roku szkolnym nowością jest poszerzona 
oferta zajęć z języków obcych oraz zajęć artystycznych. Powstała 
grupa instrumentalno-wokalna, która będzie przygotowywać swoje 
występy korzystając z nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego oraz 
nowych instrumentów. Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu 
z Unii Europejskiej w ramach EFS, pracownie zostały wyposażone 
w najnowsze pomoce dydaktyczne, m.in. zestawy do przeprowa-
dzania eksperymentów i doświadczeń z chemii, fizyki i biologii oraz 
sprzęt multimedialny. 
Dotychczas w ramach projektu zrealizowano 3 bezpłatne wyjazdy 
edukacyjne, finansowane w całości ze środków projektowych – 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 
Uczestnicy zainteresowani rozwojem świadomości kulturowej  
i talentów artystycznych zwiedzili Muzeum Narodowe w Kielcach, 
gdzie uczestniczyli w warsztatach malarskich oraz zwiedzili Galerię 
Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, a następnie 
Pałac H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Kolejny wyjazd zorganizo-
wany został do Katowic, gdzie uczniowie podziwiali grę aktorską  

w spektaklu pt. „Zagraj to jeszcze raz, Sam” w Teatrze Śląskim  
im. Stanisława Wyspiańskiego. W Teatrze Bagatela w Krakowie za-
chwycali się spektaklem pt. „Boeing, boeing” Zapewniliśmy także 
wyjazd na uniwersytet dla grupy przyszłych naukowców. W Kra-
kowie uczestniczyli oni w wykładzie pt. Fizyczne tutti-frutti - pokaz 
doświadczeń w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla 
zainteresowanych rozwojem języków obcych zorganizowano dwa 
konkursy wiedzy: Szkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego 
oraz Szkolny konkurs wiedzy z języka niemieckiego. Motywację do 
nauki języków obcych z pewnością wzmocniły bardzo atrakcyjne 
nagrody przewidziane dla zwycięzców: plecaki, słuchawki, tablety. 
W czerwcu zorganizowano imprezę środowiskową w formie wie-
czorku artystycznego, w czasie, której przedstawione zostały efekty 
pracy uczestników projektu. W ramach realizacji działań w zakre-
sie doradztwa edukacyjno-zawodowego utworzony został Szkolny 
Klub Karier, odbyły się również warsztaty z doradcą zawodowym  
i konsultacje indywidualne dla uczniów. 
Realizacja projektu MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ wzbudza duże 
zainteresowanie uczniów. Największą popularnością cieszą się wy-
jazdy edukacyjne. Już we wrześniu 2014 uczniowie uczestniczyli  
w wykładach ilustrowanych pokazami pt. „Osobliwości świata fizyki” 
organizowanych przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. W październiku zwiedzali Uniwersytet Jagielloński, uczyli 
się astronomii w czasie wieczoru z gwiazdami, rozwiązywali zagad-
ki naukowe w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Poznali także 
fakty z historii Polski w Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych oraz wyjazdy zapewnią efek-
tywne wykorzystanie czasu wolnego, a doradca zawodowy ułatwi 
wybór przyszłej ścieżki rozwoju.

Mariola Studniarz

„Święto Pieczonego Ziemniaka z KASZTELANEM” pod patronatem Wójta Gminy Mierzęcice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszej szkole nigdy nie jest smutno, nawet gdy jest zimno, 
pada deszcz i wieje silny wiatr. W takich chwilach wyciągamy 
nuty słonecznej radości, by rozkołysały miłością cały świat… 
Takimi słowami 4 października uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Toporowicach powitali zgromadzonych na Festynie Rodzinnym 
„Święto Pieczonego Ziemniaka”.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością między innymi: Wójt 
Gminy Mierzęcice – Pan Grzegorz Podlejski, sołtys wsi Toporowice- 
–Pani Grażyna Ogorzałek, radni gminy Pani Beata Polaniecka 
i  Pan Tadeusz Szczepańczyk, radny i prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Toporowic - Pan Jacek Biedroń, przedstawiciele 
organizacji społecznych, przyjaciele szkoły oraz mieszkańcy naszej 
miejscowości.
Podczas spotkania mieliśmy okazję skosztować pysznych 
pieczonek, domowego chleba ze smalcem i ogórkiem, a także 
wspaniałego ciasta przygotowanego przez rodziców. 
W trakcie festynu, odbyła się także żywa lekcja historii - spotkanie 
z KASZTELANEM. Uczniowie- zwolennicy cywilizacji technicznej, 
z zapałem oddawali się dawnym zajęciom –strzelaniu z łuku, 
czyszczeniu armaty i wsłuchiwaniu się w opowieści starszych. Nikt 

już nie pamiętał, że wzywają go gry komputerowe, dzwoniący aparat 
telefoniczny i właśnie kończący się serial. Atrakcje na świeżym 
powietrzu zwyciężyły.

Jolanta Natkaniec-Sarnik
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„Plecak odciążony – kręgosłup zadowolony”
Właśnie tym hasłem rozpoczął się uroczysty event zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach.

Podążając za ideą – „Zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci” - Dyrek-
tor szkoły - Marta Czapla nawiązała współpracę z Fundacją Rosa 
w ramach III edycji programu „Lekki tornister”. Fundacja przekaza-
ła naszym uczniom wspaniałe szafki, których uroczyste przekaza-
nie nastąpiło 17 października 2014 r. 
Z wielką radością i niecierpliwością oczekiwaliśmy wizyty przed-
stawicieli Fundacji. Z tej okazji gościliśmy również przedstawicieli 
Gminy Mierzęcice – Wójta Gminy Pana Grzegorza Podlejskiego, 
zastępcę Wójta Pana Andrzeja Cembrzyńskiego oraz Radnego 
Gminy Pana Tadeusza Szczepańczyka.  Do szkoły przybyli także 
przedstawiciele Rady Rodziców.
Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych Dyrektor szkoły 
zaprosiła na program artystyczny przygotowany przez uczniów  
i nauczycieli klas I – III. Dzieci recytowały, inscenizowały oraz śpie-
wały piosenki o tematyce związanej z hasłem przewodnim naszej 
uroczystości. Wszyscy nasi uczniowie już wiedzą co robić, aby 
mieć zdrowe plecy. Po programie artystycznym, Dyrektor szkoły 
wraz z przedstawicielami klas uroczyście przecięła wstęgę okala-
jącą nowe, piękne szafki. Dzieci, choć bardzo przejęte tak odpo-
wiedzialna rolą, dały sobie radę doskonale.
W kolejnej części uroczystości głos zabrały przedstawicielki za-
przyjaźnionej Fundacji. Opowiedziały uczniom o tym, jak należy 
pakować plecak, ile powinien on ważyć oraz jak prawidłowo nale-
ży nosić plecak, aby nie szkodził naszym plecom. Następnie odbył 
się quiz, w którym uczniowie wygrali fantastyczne nagrody.
Każdy uczeń oraz jego plecak został zważony – ku ogromnej ucie-
sze dzieci.

Akcja ta uświadomiła wszystkim - zarówno uczniom jak i ich ro-
dzicom, że warto przemyśleć co wkładamy do plecaka. Dzięki 
uprzejmości Fundacji Rosa nasza szkoła ma swoje szafki, gdzie 
uczniowie mogą zostawiać rzeczy nie nadwyrężając pleców. 

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

Uroczyste ślubowanie uczniów SP w Przeczycach
Poniedziałek 13 października 2014 roku – to dzień, który pozostanie uczniom klasy I Szkoły Podstawowej im. M. Konopni-
ckiej w Przeczycach na długo w pamięci. Tego dnia zostali pasowani na uczniów i złożyli uroczyście ślubowanie.
W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna, zapro-
szeni goście, rodzice i dziadkowie. Uroczystość rozpoczęła się 
pięknym występem artystycznym uczniów, którzy wcielili się  
w role „Pocztu Królewskiego”. 
Zanim dokonano aktu pasowania, uczniowie i uczennice złożyli 
uroczyście ślubowanie:

Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
Jak dla niej pracować kiedy urosnę!
Będę się starać być dobrym uczniem,
Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom!
Ślubuję!

Po ślubowaniu i pasowaniu, uczniowie zostali obdarowani pre-
zentami, pośród których największą atrakcją okazał się „róg ob-
fitości”.

Życzenia świeżo upieczonym uczniom złożył Wójt Gminy Mierzę-
cice Grzegorz Podlejski, przewodnicząca Rady Rodziców Pani 
Katarzyna Kozieł oraz Pani Małgorzata Hyla. Do życzeń dołączył 

się także Samorząd Uczniowski. Niespodziankę głównym boha-
terom tego dnia sprawili także uczniowie klasy II poprzez przygo-
towanie dla nich piosenki i drobnych upominków.
Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom 
życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. Niech zdoby-
wanie wiedzy będzie dla Was radością! 

Małgorzata Drzewiecka



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 8-9/2014 - strona 11

„Rozpoczynamy podróż do KRAINY WIEDZY …”
To hasło przewodnie tegorocznego pasowania uczniów 
klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęci-
cach.
Nasi najmłodsi przygotowywali się do tej jakże ważnej uroczy-
stości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, 
wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

17 października w godzinach popołudniowych przedstawicielka 
klasy II – Natalia, zabrała naszych najmłodszych w niezwykły 
rejs. W jego trakcie uczniowie musieli udowodnić, iż są prawdzi-
wymi marynarzami, godnymi miana uczniów SP nr 1 w Mierzę-
cicach. 
Czyhały na nich rozmaite zadania do wykonania. Pierwszym  
i najważniejszym z nich okazał się wybór kapitana statku, bo 
przecież każda załoga musi mieć swojego dowódcę. Z tym zada-
niem najmłodsi poradzili sobie znakomicie– jednogłośnie wybrali 
p. dyrektor Bożenę Jach na swojego kapitana, aby dzielnie pro-
wadziła ich okręt.
Rejs pokazał, jak zdolne, dzielne i mądre dzieci przyjęliśmy  
w tym dniu do braci uczniowskiej. Znajomość zasad zachowania, 
pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie 
rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy 
w szkole.
Po zakończonej części artystycznej pierwszacy ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła, dotykając 

ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecz-
nych. Następnie przedstawicielka braci uczniowskiej życzyła 
sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych 
kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się zaprosze-
ni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli  
w licznym gronie, zorganizowali "słodkie" przyjęcie. 
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej 

szkoły.

Wychowawcy klasy Ia i Ib

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

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

Wycieczka do Częstochowy
24 października br. uczniowie Gimnazjum im. J. Kusocińskie-
go w Nowej Wsi pod opieką pana K. Gwoździa, p. B. Żylińskiej 
i p. M. Mańdoka wybrali się do Częstochowy.

Głównym celem wycieczki było obejrzenie spektaklu teatralnego 
pt. "Moralność pani Dulskiej" wystawianego na deskach Teatru 
im. Adam Mickiewicza w Częstochowie. Sztuka powstała w opar-
ciu o słynny dramat Gabrieli Zapolskiej. Utwór, mimo iż został 
napisany na początku XX wieku porusza wciąż aktualne proble-
my ludzkiej mentalności: obłudę, zakłamanie, hipokryzję. Przed-
stawienie wszystkim bardzo się podobało. Pomimo, iż temat był 
poważny, można było się także pośmiać.

Po obejrzeniu widowiska uczniowie wraz z opiekunami udali się 
na spacer po częstochowskich alejach, no i oczywiście na małą 
przekąskę. Następnie wszyscy wyruszyli zwiedzać Jasną Górę - 

Sanktuarium Matki Boskiej oraz znajdujące się tam dzieła sztuki 
sakralnej. Uduchowieni i zadowoleni uczniowie nowowiejskiego 
gimnazjum późnym popołudniem wrócili do domów.

Kamil Gwóźdź

Lekcja historii na żywo pt. „Opowieść o Żydach polskich"
Dnia 23 października br. uczniowie Gimnazjum im. J. Kusociń-
skiego w Nowej Wsi uczestniczyli w nietypowej, bo multimedial-
nej lekcji historii na żywo pt. „Opowieść o Żydach polskich".

Interaktywna lekcja została zorganizowana przez Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich POLIN. Prowadzili ją aktorka Maria Seweryn 
oraz dziennikarz Maciej Orłoś. Aby uczestniczyć w tej niezwykłej 

lekcji wystarczył laptop z połączeniem internetowym oraz rzut-
nik multimedialny. Uczniowie odbyli wirtualny spacer po muze-
um i obejrzeli wystawę, przedstawiającą dzieje polskich Żydów.
Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej.

Kamil Gwóźdź



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 8-9/2014 - strona 12

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
14 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania 
dzieci na uczniów klasy I oraz przedszkolaków.
W pierwszej części uroczystości pełniąca obowiązki dyrektora 
szkoły -Pani Beata Gewald powitała przybyłych na uroczystość 
rodziców, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Roz-
woju i Promocji wsi Boguchwałowice  - Pana Stanisława Nowa-
ka oraz złożyła wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.
W kolejnej części, przedszkolaki oraz uczniowie klasy I przed-
stawili program artystyczny. Uroczystość prowadziły wychowaw-
czynie grup przedszkolnych oraz przewodnicząca Małego Samo-
rządu Uczniowskiego - Zofia Zapart. Występy uczniów klasy I 
oraz przedszkolaków zachwyciły zgromadzoną publiczność. Po 
części artystycznej nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie 
na przedszkolaków oraz uczniów. Po ślubowaniu nadszedł czas 
na pamiątkowe zdjęcia oraz słodki poczęstunek. 

SP Boguchwałowice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Dzień Przedszkolaka
Dnia 20 września 2014 roku po raz pierwszy obchodzony był Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustano-
wione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. 

Termin obchodów Dnia Przedszkolaka nie jest przypadkowy. 
Jak zaznaczają pomysłodawcy święta, druga połowa września 
to czas, gdy dzieci w przedszkolu mają już za sobą okres adap-
tacyjny. 
W tym dniu przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
z Nowej Wsi śpiewały piosenki, tańczyły, oraz z ogromnym zaan-
gażowaniem brały udział w przygotowanych zabawach. 

Na zakończenie otrzymały pamiątkowe ordery „super przedszko-
laka” 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Nowej Wsi

„Mała Strażnica”
We wtorek 21.10.2014r. dzieci z Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach udały się na wycieczkę edukacyjną pt. „Poznajemy 
strażnicę i specyfikę zawodu strażaka”.
Przedszkolaki zwiedziły Małą Strażnicę w Katowicach, gdzie mo-
gły z bliska obejrzeć różne typy samochodów strażackich oraz 
specjalistyczny sprzęt, który służy do ratowania życia. Podczas 
wizyty, najmłodsi obejrzeli również film fabularyzowany z akcji 
udzielania pierwszej pomocy. 

Na zakończenie w specjalnie przygotowanej sali edukacyjnej, 
dzieci przebierały się w mundury strażackie oraz wspinały się po 
drabinie strażackiej i dawały sygnał do akcji. 
Wycieczka uświadomiła dzieciom, jak ważne jest dbanie o bez-
pieczeństwo swoje i innych oraz jak odpowiedzialna i trudna jest 
praca strażaka.

Anna Cembrzyńska,
 Agata Kozieł
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Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Mierzęcicach-Osiedlu
W piątek 12 września przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mie-
rzęcicach odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowa-
nego boiska wielofunkcyjnego.
Zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostęp-
nego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach zostało 
zrealizowane przez firmę BELL SPORT, Grzegorz Leszczyński 
z Bytomia. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowano 
boisko wielofunkcyjne składające się z: boiska do koszyków-
ki, boiska do siatkówki i piłki ręcznej oraz kortu do tenisa. In-
westycja finansowana była z budżetu Gminy oraz ze środków 
unijnych w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi objętego 
PROW na lata 2007 - 2013.
W uroczystości otwarcia wzięli udział: Wójt Gminy - Grzegorz 
Podlejski, Sekretarz Gminy - Bogumiła Szymończyk, Skarbnik 
Gminy - Agnieszka Frączek, Przewodniczący Rady Gminy - 
Tadeusz Twardoch, radni gminy, sołtys Mierzęcic-Osiedla, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury - Kamila Paradowska, Pro-
boszcz Parafii Nowej Wsi - Adam Mordalski, dyrektorzy placó-
wek oświatowych gminy, nauczyciele oraz rodzice.
Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu gości przez dyrektora 
szkoły - Martę Czaplę oraz Wójta Gminy, nastąpiło symboliczne 
przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowego obiektu.
Nowe boisko sportowe, sprawiło wiele radości przede wszyst-

kim dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy 
swoją wdzięczność wyrazili śpiewem, tańcem oraz piękną re-
cytacją.
Po części artystycznej odbył się inauguracyjny turniej piłki noż-
nej, w którym udział wzięły drużyny ze Szkoły Podstawowej  
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej z Prze-
czyc. Po zaciętej walce, miejsce pierwsze wywalczyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Przeczycach. Wszystkie drużyny na-
grodzone zostały pamiątkowymi pucharami oraz medalami.

Red.

Wycieczka KGW z Toporowic
W ramach obchodów 80 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich  
z Toporowic, członkinie koła uczestniczyły w 3- dniowej wy-
cieczce do jednej z najpopularniejszych górskich miejsco-
wości turystycznych w Polsce, Szczyrku. Organizatorem wy-
cieczki była przewodnicząca Koła – pani Janina Sabatowicz.

Piękna jesienna pogoda po-
zwoliła odpocząć i jedno-
cześnie miło spędzić czas. 
Pierwszego dnia panie zdo-
były szczyt Klimczok (1117 
m.n.p.m.), Szyndzielnie  
i niebieskim szlakiem dotarły 
do Sanktuarium Matki Boskiej 
Szczyrkowskiej, gdzie znaj-
duje się cudowne źródełko.

Kolejnego dnia, uczestniczki 
zwiedzały górską miejsco-
wość oraz kolejką linową 
wjechały na najwyższy szczyt 
Beskidu Śląskiego - Skrzycz-
ne, skąd podziwiały malowni-
czą panoramę Beskidu Ślą-
skiego.

Przewodnicząca KGW

Emeryci świętowali Dzień Seniora
8 października br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury mie-
rzęciccy emeryci obchodzili Dzień Seniora.

Obchodzony zawsze jesienią Dzień Seniora to dla Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów okazja do wspólnego 
świętowania. Jak sami podkreślają, dzięki takim spotka-
niom nie ma czasu na nudę i rozmyślania nad samotnością.

W trakcie uroczystego spotkania, emeryci złożyli tak-
że najlepsze życzenia Pani Halinie i Stanisławowi Paluch  
z Targoszyc, którzy w tym roku obchodzili 50 -rocznicę ślubu.

Zarząd Koła
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Dzień Edukacji Narodowej 2014
- polskie święto oświaty w Gminie Mierzęcice

14 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W tym szczególnym dniu, dla licznie zgromadzonych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz 
emerytowanych nauczycieli zaprezentowała się młodzież z Gimnazjum im. Czesława Miłosza.

W przygotowanym repertuarze, któremu przyświecały słowa  
Jerzego Ficowskiego, znalazły się pięknie recytowane wiersze 
oraz piosenki, które  były  wyrazem uznania i wdzięczności dla 
tych, którzy dbają o edukację młodego pokolenia.

Podczas uroczystości, Wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz Pod-
lejski, dziękował nauczycielom za codzienny trud, wrażliwość, 
cierpliwość i wyrozumiałość. 
- To dzięki Waszej pracy mierzęcickie szkoły są wyjątkowe. To 
między innymi Wam zawdzięczamy, że w naszych placówkach 
panuje ta niepowtarzalna atmosfera, dzięki której zarówno ucz-
niowie, jak i Wy – pracownicy szkoły – lubicie ją, przychodzicie 
do niej z chęcią i przyjemnością. Życzę, aby w wypełnianiu tej 
trudnej, ale jednocześnie pięknej misji nie zabrakło Wam mądro-
ści i roztropności. Aby oddanie i miłość do zawodu przynosiły 
jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że 
budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

Zgodnie z tradycją, podczas obchodów wręczone zostały na-
grody Wójta Gminy Mierzęcice. Pośród tegorocznych laureatów 
znaleźli się nauczyciele, którzy opracowywali i wdrażali autorskie 
programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniów, przygo-
towując ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziału w gminnych  
i powiatowych konkursach przedmiotowych oraz różnych konkur-
sach tematycznych, rozwijali talenty artystyczne i sportowe ucz-
niów, co owocowało uhonorowaniem ich medalami, pucharami  
i dyplomami.

Nagrodzeni zostali także nauczyciele uczący swoich uczniów 
wrażliwości, otwartości i poświęcenia, oraz Ci, dzięki którym 
szkoła wzbogaciła się o kolejne certyfikaty, dyplomy i podzięko-
wania.

W tym roku Nagrodę tę otrzymały: dyrektor Przedszkola Publicz-
nego w Mierzęcicach pani Małgorzata Rinkowska, dyrektor Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach pani Katarzyna Burczyk, 
pani Ilona Muc nauczyciel Szkoły Podstawowej w Toporowicach, 
pani Barbara Żylińska nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Nowej Wsi oraz pan Marcin Gala nauczyciel Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także nauczyciele, którzy  
w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali kolejny stopień awansu za-
wodowego.

Na zakończenie, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, 
wręczyli nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi 
nagrody dyrektora szkoły. 

Wszystkim nauczycielom gratulujemy otrzymanych wyróż-
nień oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Red.

Wójt Gminy Mierzęcice wyróżniony 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
18 października br. Wójt Gminy Mierzęcice- Grzegorz Podlej-
ski otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżnienie zostało wręczone przez  Śląskiego Wicekuratora 
Oświaty Dariusza Wilczaka, podczas uroczystości Dnia Związ-
kowca.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest najwyższym odznacze-
niem resortowym przyznawanym przez Ministra Edukacji. Na-
dawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,  
w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży, kształ-
cenia i doskonalenia nauczycieli oraz osobom legitymującym się 
wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty. Wniosek,  
w którym przedstawione zostały osiągnięcia Wójta Gminy w za-
kresie rozwoju oświaty, złożył Jan Kraśkiewicz – Prezes Między-
gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Red.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mierzęcicach
Z myślą o mieszkańcach naszej gminy, którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania w dniu 15 października swo-
ją działalność rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku, który poprzez edukację i aktywizację ruchową wprowadza swoich 
studentów w nowy, ciekawszy, a zarazem pełen wyzwań okres jesieni życia.

Na zaproszenie gospodarzy, Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza 
Podlejskiego oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach Kamili Paradowskiej w inauguracji roku akademickiego 
2014/2015 udział wzięło ponad stu mieszkańców gminy Mierzęcice 
oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej tj. Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego  Pan Dominik Pe-
nar oraz prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik. Wszystkich zgroma-
dzonych gości przywitał zespół wokalny "SONITUS" z Siewierza.

Podczas wystąpienia, Wójt Gminy Grzegorz Podlejski wyra-
ził dumę z faktu, że w Mierzęcicach powstał Uniwersytet Trze-
ciego Wieku i podkreślił znaczącą rolę tej formy kształcenia.  

- Dzisiejsza inauguracja roku akademickiego jest dla mnie prze-
życiem wyjątkowym, gdyż całe nasze życie to ciągła podróż,  
w trakcie której wyznaczamy sobie i realizujemy coraz to nowe 
cele. Chciałbym aby Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mierzęci-
cach był miejscem stworzonym specjalnie dla Was, gdzie bę-
dziecie czuć się jak u siebie w domu, gdzie będziecie mile widzia-
ni i akceptowani bez żadnych zastrzeżeń i warunków wstępnych.

W drugiej części uroczystości, jak na Inaugurację Roku Akade-
mickiego przystało, studenci wysłuchali pieśni hymnicznej „Gau-
deamus igitur” oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Wszyscy przy-
byli otrzymali z rąk prodziekana ds. kształcenia ustawicznego 
Dominika Penara dyplomy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po wręczeniu dyplomów, odbył się wykład inauguracyjny  
pt. „Mierzęcice na śląskiej linii Maginota”, który wygłosił  
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik.

Wszystkim studentom życzymy owocnie spędzonego czasu 
w progach Uniwersytetu.

Red.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 8-9/2014 - strona 16

Powiadają, starość okresem jest złotym....
W kalendarzu znajdują się co najmniej 3 daty, które mogą stanowić okazję do celebrowania dojrzałego wieku. 1 październi-
ka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października przypada Europejski Dzień Seniora, natomiast  
20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora.

W przeddzień Europejskiego Dnia Seniora w Gminnym Ośrodku 
Kultury, spotkali się Seniorzy z terenu gminy by wspólnie spędzić 
kilka chwil przy śpiewie, muzyce i twórczych rozmowach. Orga-
nizacja uroczystości możliwa była dzięki środkom finansowym 
pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach działania 413 – Wdra-
żanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Niedzielne spotkanie otworzyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury- Kamila Paradowska oraz Wójt Gminy Mierzęcice- Grzegorz 
Podlejski, który w imieniu władz samorządowych podziękował 
seniorom za aktywny udział w życiu gminy. 
- Doceniając Państwa rolę w życiu naszej gminy, Wasz dorobek 
życiowy i Państwa ogromne zaangażowanie, po raz drugi obcho-
dzimy Gminny Dzień Seniora w Mierzęcicach. Życzę, aby kolej-
nym latom i dniom towarzyszyło zdrowie, szacunek bliskich oraz 
zasłużona i czuła opieka. Przekonany jestem, że w tej atmosfe-
rze godności i szacunku, będziecie Państwo nadal kontynuować 
szlachetne dzieło swego życia.

Uroczystość była także okazją do wręczenia podziękowań Ko-
łom Gospodyń Wiejskich, które nie tylko aktywnie uczestniczą 
w życiu społeczno-kulturalnym gminy, ale również promują ją  
w powiecie i województwie.
W tym szczególnym dniu, na wszystkich gości czekało wiele 
atrakcji i niespodzianek. W części artystycznej wystąpił zespół 

wokalny „ToMiNo”, rodzimi artyści- Zespół Śpiewaczy z Toporo-
wic, Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” oraz Kapela Regionalna 
„Mierzęcice”. Piękne muzyczne i wierszowane dedykacje przy-
gotowali także członkowie Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów z Nowej Wsi i z Mierzęcic oraz przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich z Przeczyc.

Organizatorzy wraz z przedstawicielami SKOK Jowisz, przygo-
towali także liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Dopeł-
nieniem niedzielnego spotkania był występ kabaretu biesiadne-
go „Książe Lipin i Przyjaciele”, który bawił publiczność ogromną 
dawką pozytywnej energii i humoru. 

Red.
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„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”

Pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu, a 25 października br. świętowali Złote, Diamentowe i Żelazne Gody. Dwadzieś-
cia cztery małżeństwa z terenu gminy spotkały się w sobotnie przedpołudnie by uczcić ten piękny Jubileusz.

Rocznica ślubu to bardzo wzruszająca uroczystość. Tego dnia 
ożywają wspomnienia, a przed oczami przesuwają się obrazy  
z młodzieńczych lat. Z podziwem i szacunkiem można patrzeć 
na Jubilatów, którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali 
danego sobie przed laty przyrzeczenia.

Dla podkreślenia wyjątkowego znaczenia uroczystości, Jubilaci 
odznaczeni zostali „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 
Bronisława Komorowskiego.

Sobotnie uroczystości poprzedziła msza święta w kościele  
pw. św. Mikołaja w Targoszycach, którą wraz z księdzem Bisku-
pem Grzegorzem Kaszakiem, koncelebrował proboszcz parafii 
ks.  kanonik Janusz Rakoczy, ks. Włodzimierz Machura oraz Se-
kretarz Księdza Biskupa ks. Przemysław Szot. Podczas euchary-
stii ksiądz Biskup gratulował pięknych Jubileuszy, które dla wielu 
są rzeczą zupełnie nieosiągalną. Dziękował za piękny przykład 
wierności i oddanej miłości, która dla młodego pokolenia powin-
na być wzorem do naśladowania. Na zakończenie, małżonkowie 
otrzymali upominki i błogosławieństwo od księdza Biskupa oraz 
Proboszcza parafii pw. św. Mikołaja ks. Janusza Rakoczego.

 Po mszy świętej małżonkowie wraz z rodzinami udali się do sali 
bankietowej Pol-Trans Catering. Tu wszystkich zgromadzonych 
powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wiesława Rajew-
ska oraz Wójt Gminy - Grzegorz Podlejski, który w imieniu Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej, uhonorował Jubilatów „Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Małżonkowie otrzymali listy 
gratulacyjne, kwiaty i upominki. Nie zabrakło również gorących 
życzeń i słów uznania za codzienną troskę o dom i chleb, o do-
bre wychowanie i wykształcenie dzieci, o włączanie się w życie 
społeczne naszej małej ojczyzny.

Po wzniesieniu uroczystego toastu na Jubilatów czekał słodki po-
częstunek od właścicielki firmy Pol Trans Catering pani Alfredy 
Perczak oraz program artystycznym, podczas którego wystąpił 
zespół wokalny „ToMiNo”, Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” oraz 
Kapela Regionalna „Mierzęcice”. 

W towarzystwie naszych Jubilatów prawdziwe okazały się słowa, 

Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili:
Grażyna i Eugeniusz Adamczyk z Mierzęcic II, Anna i Zdzisław 
Cichoń z Przeczyc, Bogusława i Julian Czapla z Mierzęcic, 
Janina i Stanisław Dulik z Mierzęcic II, Danuta i Henryk 
Dróżdż z Mierzęcic Osiedla, Janina i Stanisław Koźlak z 
Przeczyc, Janina i Józef Kyrcz z Toporowic, Józefa i Czesław 
Kyrcz z Mierzęcic, Irena i Witold Lazarowicz z Mierzęcic 
Osiedla, Stefania i Kazimierz Machura z Mierzęcic, Halina i 
Stanisław Paluch z Targoszyc, Aniela i Mieczysław Pawełczyk 
z Boguchwałowic, Agata i Piotr Pełka z Boguchwałowic, 
Bogusława i Jan Pocztowscy z Boguchwałowic, Zofia i 
Stanisław Potasińscy z Mierzęcic II, Janina i Stanisław Roman 
z Mierzęcic Osiedla, Ryszarda i Kazimierz Siudyka z Przeczyc, 
Natalia i Jan Suwaj z Nowej Wsi, Hildegarda i Bogdan 
Wyszyńscy z Mierzęcic 

Jubileusz 60 –lecia małżeństwa obchodzili:
Józefa i Władysław Dębowiec z Przeczyc, Marianna i Jan 
Dyraga z Nowej Wsi, Wanda i Marian Pawełczyk z Nowej Wsi

Jubileusz 65-lecia małżeństwa obchodzili:
Sabina i Edward Cichoń z Zawady, Cecylia i Józef Nowak  
z Przeczyc.

Red.

Roberta Pouleta, iż „Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, 
lecz po czasie jej trwania”. 
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„Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach pomaga WIKTORII”
W Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach w dniach od 15  grudnia do 19 grudnia, odbędzie 
się „Kiermasz świąteczny”, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc w walce  
o zdrowie Wiktorii Kubik. Dziewczynka jest karmiona pozajelitowo. Jedyną szansa Wiktorii 
na NORMALNE życie jest przeszczep jelita cienkiego. 

Więcej informacji na stronie: www.wiktoriakubik.pl

Zapraszamy i zachęcamy do czynnego udziału w akcji.
Pomóc możemy również  przekazując 1% Podatku:

Nr. KRS: 0000037904 
Cel Szczegółowy 1%: 24451, Wiktoria Kubik 

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

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

Komisariat Policji w Siewierzu ostrzega kierowców samochodów ciężarowych 

Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie gminy w sezonie 2014-2015
W związku z trwającym okresem zimowym przekazujemy 
Państwu informację o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie 
Gminy.

Drogi Krajowe:
-część drogi krajowej nr 78 relacji Siewierz - Tarnowskie Góry  
(ul. Wolności w Mierzęcicach, ul. 21 Stycznia w Przeczycach)
-część drogi ekspresowej S1 (Pyrzowice Lotnisko – Podwarpie)

Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie tych dróg jest 
GDDKiA - Obwód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych, nr tel.
(32) 61 41 050. Interwencje kierować można również do Rejonu 
w Zawierciu, nr tel. (32) 67 234 27.

Drogi Powiatowe:
- Boguchwałowice: ul. Mariana Buczka, Stanisława Swobody, 
Romana Szczęśniaka
- Mierzęcice: ul. Gminna, Wspólna, Leśna, Kolejowa, Szkolna, 
Widokowa
- Najdziszów: ul. Topolowa
- Nowa Wieś: ul. gen. Zawadzkiego, Wojska Polskiego
- Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycznia, Targowa, Zarzeczna, 
Podgórna
- Sadowie I: ul. Dworska
- Sadwie II: ul. Daleka, Krótka
- Targoszyce: ul. Kościuszki, Kościelna, Głowackiego
- Toporowice: ul. Czerwonego Zagłębia, Źródlana, Mostowa, 
Dąbrowska
- Zawada: ul. Nowowiejska od (od Nowej Wsi do placu zabaw)

Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie tych dróg jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku. 
Zimowe utrzymanie dróg obsługiwane będzie przez firmę Usługi 
Remontowo – Budowlane z Zawiercia.Wszelkie uwagi zgłaszać 
można pod numerami telefonów: (32) 287 75 19, (32) 287 78 72 
lub 722 362 372 (całą dobę).

Drogi gminne i wewnętrzne:
- Boguchwałowice: ul. Sokołów, Nadbrzeżna, Biała, Parkowa, 
Poprzeczna, Górna, Jastrzębia, Nasturcjowa, Krokusów, 
Bratków, Tulipanów, droga przez małą tamę, Wakacyjna,
Mierzęcice: ul. Sosnowa, Boczna, Bankowa, Walentego Kuczery,
- Przeczyce: ul. Polna, Spokojna, Młyńska, Stawowa, Zielona
- Sadwie I: ul. Franciszka Jakóbczyka
- Sadowie II: ul. Daleka (od skrzyżowania z ul. Krótką)
- Targoszyce: ul. Kościelna, Księdza Władysława Zasadzina
- Toporowice: ul. Łąkowa, boczna od Mostowej
- Zawada: ul. Nowowiejska (od placu zabaw do końca ulicy)

Interwencje w sprawie złych warunków drogowych panujących na 
drogach gminnych należy zgłaszać do koordynatorów akcji zima: 
Pan Andrzej Cembrzyński – Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice – 
w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. (32) 288 79 00 wew. 224, po 
godzinie 15:30 tel. 504 264 260
Pan Sebastian Siudyka – Pracownik Urzędu Gminy Mierzęcice – 
w godzinach od 7:30do 15:30 tel. (32) 288 79 00 wew. 215, po 
godzinie 15:30 tel. 600 912 321

W ostatnim okresie na terenie Miasta i Gminy Siewierz oraz Gminy Mierzęcice nasilają się kradzieże paliwa z samochodów 
ciężarowych. Apelujemy do Państwa o wzmożoną uwagę, czujność, ostrożność oraz pomoc. Wszelkie budzące Państwa 
wątpliwości sytuacje,w szczególności poruszanie się podejrzanych osób w okolicy stacji paliw, parkingów samochodo-
wych, prywatnych posesji prosimy zgłaszać Policji również anonimowo.

O kontakt prosimy także te osoby, które były świadkami kradzieży lub jej próby albo posiadają jakiekolwiek informacje mogące 
pomóc policji w ustaleniu sprawców tych przestępstw. 

Numery telefonów: 997 ; 112 ; 032 6780610 
lub drogą e-mailową siewierz@bedzin.ka.policja.gov.pl
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Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem dla całej Europy, ale przede wszystkim dla Polski, która przez 
123 lata pozbawiona suwerenności i wolności, pozostawała w ucisku trzech zaborców. Data ta przywołuje pamięć o tych 
wszystkich, którzy w walce o niepodległą Polskę poświęcili swoje życie.

Tegoroczne obchody tego jakże ważnego dla nas Polaków świę-
ta, zainaugurowała uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny, 
odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach, którą 
celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Janusz Rakoczy. W na-
bożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych 
gminy, radni, sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, druhny i druho-
wie Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe, oraz 
licznie przybyli mieszkańcy. Patriotyczną rangę nabożeństwa 
muzycznie wzbogaciła Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława 
Juszczyka.
Po Mszy świętej, uczestnicy obchodów z towarzyszeniem orkie-
stry, pocztów sztandarowych oraz zmotoryzowanej wojskowej 
kolumny- składającej się z trzech motorów wojskowych, Gaza 69 
i Tarpan Honker, zorganizowanej z inicjatywy Czesława Bana-
sia, udali się pod pomnik niepodległości przy Gminnym Ośrodku 
Kultury, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, 
oddając hołd poległym za wolną Ojczyznę.
Po części oficjalnej zebrani udali się do sali głównej Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  
W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy Mierzęcice- Grze-
gorz Podlejski przypomniał wydarzenia z kart historii oraz  pod-
kreślił szczególny i wyjątkowy charakter święta. Kończąc wystą-
pienie podziękował wszystkim tym, którzy co roku biorą udział  
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz tym, któ-
rzy przyczynili się do jego organizacji.
W dalszej części wręczone zostały srebrne oraz brązowe me-
dale, najbardziej aktywnym druhom i druhnom w naszej gminie. 
Narodowe obchody dopełnił słowno-muzyczny program przy-
gotowany przez młodzież z Gimnazjum im. Czesława Miłosza  
w Mierzęcicach oraz marszowe pieśni w wykonaniu Gminnej Or-
kiestry Dętej.
Po zakończeniu uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury, de-
legacja gminnego samorządu: Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz 
radny Rady Gminy, złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą upa-
miętniającą stacjonowanie w latach 1952 – 1987 39 Pułku Lotni-
ctwa Myśliwskiego oraz pilotów, którzy służąc w obronie polskie-
go nieba odeszli na wieczną wartę. 

Red.



 

 

PRODUCENT ZNAKÓW DROGOWYCH        
          ZATRUDNI PRACOWNIKÓW: 
 

SPAWACZ-ŚLUSARZ 
Wymagania: 

 Doświadczenie 
 Uprawnienia MAG 
 Znajomość rysunku technicznego 

 
OPERATOR MASZYN /ŚLUSARZ 
Wymagania: 

 Doświadczenie 
 Znajomość obsługi maszyn produkcyjnych 

(gilotyna, krawędziarka ,prasa) 

 

ELEKTRYK – utrzymanie ruchu 
Wymagania: 

 Doświadczenie 
 Mile widziane uprawnienia SEP 

 

MIEJSCE PRACY : PYRZOWICE 

KONTAKT :  tel. 785 – 170 – 322 
praca@drogmol.com.pl 

 
 

 

 


