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Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Gminy Mierzęcice

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 

Nowego Roku prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia, 

wszelkiej pomyślności, codziennej serdeczności oraz satysfakcji zarówno 

w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

Niech Nowy 2016 Rok  przyniesie wiele zadowolenia i obfituje 

w prawdziwą radość i życzliwość.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kyrcz

Wójt 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

Harmonogram wykładów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach przedstawia harmonogram 
wykładów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 

2015/2016.  

Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego w  Mierzęcicach będą odbywały się  
raz w miesiącu w soboty w godz. od 9.30 do godz. 11.00

Serdecznie zapraszamy!
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WÓJT GMINY MIERZĘCICE
na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 
r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490),

O wysokości minimalnego postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w terminie podanym w kolumnie 11. powyższej tabeli w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, 
przy ul. Wolności 95.

Warunki przystąpienia do przetargu opisanej powyżej nieruchomości:
1. Wniesienie w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych wadium w kwocie określonej w kolumnie 9. oraz w terminie określonym w kolumnie 
10. powyższej tabeli na rachunek Urzędu Gminy Mierzęcice Nr 53 8443 0009 0000 0000 0260 0002, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach, ul. Bankowa 
22 z dopiskiem: „wadium – przetarg na nieruchomość w Toporowicach”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższy rachunek bankowy.
2. Osobiste stawiennictwo lub reprezentowanie przez pełnomocnika, za okazaniem pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w oznaczonym dniu i godzinie przetargu 
z dowodem osobistym, który podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnik przetargu zamierzający nabyć nieruchomość do małżeńskiego majątku wspólnego winien przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka.
Uczestnik przetargu będący osobą prawną lub prowadzący działalność gospodarczą winien złożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Uczestnik przetargu będący przedstawicielem osoby prawnej winien złożyć upoważnienie do reprezentowania jej w przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałe osoby zosta-
nie zwrócone przelewem na podane konto bankowe niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu, odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia  
z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym 
w niniejszym ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia 
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium 
ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, to zgodnie 
z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomość zostanie powiększona o należny podatek VAT od wartości przypadającej na grunty przeznaczone pod zabudowę 
i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w drodze aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek bankowy Gminy Mierzęcice.
Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi na podstawie protokołu z przeprowadzonego przetargu.
Wszelkie opłaty i podatki związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca.

Wójt Gminy Mierzęcice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz warunki przetargu dostępne są w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodar-
ki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 7.30 – 15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), 9.00 – 17.00 (środa), drogą telefoniczną 32 288 – 79 – 00, wew. 228  
lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl
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Nowy sołtys w sołectwie Boguchwałowice

Zmiana godzin pracy w Urzędzie Skarbowym w Będzinie

Kampania informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone 

20 listopada br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwa-
łowicach odbyło się zebranie wiejskie wyborcze uzupełniające sołty-
sa sołectwa Boguchwałowice. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski, radni sołectwa Boguchwałowice- pani 
Sylwia Skorek i pan Zbigniew Nowak oraz mieszkańcy sołectwa.

W związku z rezygnacją Hanny Lewandowskiej dotychczasowej pani soł-
tys, mieszkańcy Boguchwałowic podczas zebrania wiejskiego dokonali 
wyboru nowego przedstawiciela sołectwa. W wyniku tajnego głosowa-
nia sołtysem została pani Danuta Szymończyk, która uzyskała 33 głosy 
„za”. 
Nowo wybranej pani sołtys życzymy sukcesów oraz wiele satysfakcji  
z objętego stanowiska.

Red.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie informuje, że z dniem 21 grudnia 2015r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu 
Skarbowego w Będzinie.

Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy urzędu:
         • poniedziałek:  7:00 - 18:00
         • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
Zmianie ulegną również godziny pracy kasy banku znajdującego się w budynku urzędu:
         • poniedziałek: 7:15 - 16:30
         • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:15 - 14:15

Celem kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrze-
żone jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzega-
nia w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez 
każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma zna-
czenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy też kradzieży 
dokumentów.

Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzy-
staniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Po-
licji czy w urzędzie już nie wystarcza !

Każdy, kto zgubił dokument tożsamości lub komu dokument ten został 
skradziony, powinien jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa 
oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w swoim banku. Jeżeli ktoś 
nie ma rachunku bankowego, należy udać się do Banku przyjmującego 
zastrzeżenia od wszystkich osób (aktualna lista na stronie internetowej  
www.DokumentyZastrzezone.pl).

Zagubione dokumenty należy zastrzec jak najszybciej, nawet jeżeli utra-
cony został kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Nigdy, bowiem nie ma 
pewności, kiedy zostanie przez kogoś wykorzystany.
System Dokumenty Zastrzeżone to jedyna w Polsce ogólnokrajowa, po-
wszechnie dostępna baza danych o zastrzeżonych dokumentach tożsa-
mości. W Centralnej Bazie Danych Systemu jest zgromadzonych ponad 
850.000 informacji o utraconych dokumentach.
Informacja wskazująca na to, że dokument znajduje się w Centralnej 
Bazie Danych Systemu DZ, a tym samym powinien być wyeliminowany 
z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych 
podmiotów uczestniczących w Systemie - wszystko w czasie niemal rze-
czywistym.

Co robić w przypadku utraty dokumentów? 
• Natychmiast zastrzec je w Systemie Dokumenty Zastrzeżone.
• Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kra-
dzieży lub innego przestępstwa). 
• Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić 
nowy dokument. 
Gdzie i jak zastrzegać? 
• W każdej placówce swojego Banku.
• Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do do-
wolnego Banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów 
(aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.DokumentyZa-
strzezone.pl). 
Wystarczy dokonać zastrzeżenia w jednym oddziale, aby dane automa-
tycznie przekazano do każdego banku, firmy i instytucji korzystającej  
z Systemu DZ. 
Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać? 
• Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka 
wojskowa, książeczka marynarska, karta pobytu, dowód rejestracyjny 
oraz karta płatnicza. 
Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty? 
Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub 
podrobionym dokumentem! Wykorzystywane są m.in. do: 
• wyłudzenia pożyczki, 
• wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposa-
żenia czy uniknięcia opłat, 
• kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów, 
• zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów czy zwrotu podat-
ków. 
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Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie Gminy 
Mierzęcice w sezonie 2015 - 2016 

W związku z trwającym okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie Gminy.

Drogi Krajowe:
• odcinek drogi krajowej nr 78 położony w granicach administracyj-
nych gminy Mierzęcice (ul. Wolności w Mierzęcicach, ul. 21 Stycz-
nia w Przeczycach oraz ul. Szczęśniaka w Boguchwałowicach),
• odcinek drogi ekspresowej S1 położony w granicach admini-
stracyjnych gminy Mierzęcice (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 GDDKiA  
w Zawierciu, nr tel. (32) 67 234 27.
Drogi Powiatowe:
• Boguchwałowice: ul. Buczka, Swobody
• Mierzęcice: ul. Gminna, Wspólna, Leśna, Kolejowa, Szkolna, 
Widokowa,
• Najdziszów: ul. Topolowa,
• Nowa Wieś: ul. Zawadzkiego, Wojska Polskiego,
• Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycznia, Targowa, Zarzeczna, Podgórna,
• Sadowie I: ul. Dworska,
• Sadowie II: ul. Daleka, Krótka,
• Targoszyce: ul. Kościuszki, Kościelna, Głowackiego,
• Toporowice: ul. Czerwonego Zagłębia, Źródlana, Mostowa, Dąbrowska,
• Zawada: ul. Nowowiejska.
Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie tych dróg jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku. Zi-
mowe 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 (całą dobę).
Drogi gminne i wewnętrzne:
• Boguchwałowice: ul. Sokołów, Nadbrzeżna, Biała, Parkowa, 
Poprzeczna, Górna, Jastrzębia, Nasturcjowa, Krokusów, Brat-
ków, Tulipanów, droga przez małą tamę, Wakacyjna,
• Mierzęcice: ul. Sosnowa, Boczna, Bankowa, Walentego Kuczery,
• Mierzęcice Osiedle: droga główna przez Osiedle do drogi 
powiatowej koło Szkoły Podstawowej nr 2, ulice boczne: blok  
nr 29;30;31 i droga dookoła bloku Nr 171, blok nr 83 i 89 oraz 
drogi dojazdowe do zespołów garaży,
• Przeczyce: ul. Polna, Spokojna, Młyńska, Stawowa, Zielona,
• Sadowie 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, ul. Tylna.
Interwencje w sprawie złych warunków drogowych panują-
cych na drogach gminnych należy zgłaszać do koordynato-
rów akcji zima:
• Pana Andrzeja Cembrzyńskiego - Zastępcy Wójta Gminy Mie-
rzęcice - w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. (32) 288 79 00, po 
godzinie 15:30 tel. 504 264 260
• Pana Sebastiana Siudyki - Pracownika Urzędu Gminy Mierzęci-
ce - w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. (32) 288 79 00 wew. 215, 
po godzinie 15:30 tel. 600 912 321

Jak zachować się w przypadku kolizji bądź awarii pojazdu
Okres zimowy to czas zwiększonej liczby „drobnych” kolizji drogowych, a także awarii pojazdów na drodze. 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, a do-
kładnie z treścią art. 44 kodeksu drogowego kierujący pojazdem  
w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym jest obowiązany 
m.in. do: przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, niezwłocznego 
usunięcia pojazdu z miejsca wypadku, aby nie powodował zagro-
żenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego. 
Przywołane przepisy w sposób jednoznaczny wskazują obowiąz-
ki ciążące na kierującym. Podstawowym z nich jest zapewnienie 
bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia. Rozumieć przez to należy: 
włączenie świateł awaryjnych, umieszczenie w sposób widoczny 
trójkąta ostrzegawczego (na autostradach i drogach ekspreso-
wych wymagana odległość od miejsca zdarzenia to 100 metrów), 
a także założenie kamizelek odblaskowych przez osoby znajdują-
ce się poza pojazdami.
Obowiązek, o którym najczęściej zapominają uczestnicy zdarzeń 
drogowych, to konieczność niezwłocznego usunięcia pojazdów  
z miejsca wypadku (zazwyczaj z jezdni) tak, by nie powodowały 
one zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub 
rannego. Takie zachowanie zapewne wpłynie na poprawę bezpie-

czeństwa w miejscu zdarzenia. Pamiętajmy, że postawa niezgod-
na z przywołaną normą prawną jest wykroczeniem, za które grozi 
mandat karny. Okres zimowy wiąże się także z większą awaryj-
nością samochodów. Należy więc pamiętać o prawidłowym ozna-
kowaniu pojazdu z powodu uszkodzenia. W każdym przypadku 
na autostradach i drogach ekspresowych należy włączyć światła 
awaryjne i umieścić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów 
za pojazdem, natomiast na pozostałych drogach twardych:
• poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miej-
scu, w którym jest to zabronione lub na poboczu, jeżeli pojazd nie 
jest widoczny z dostatecznej odległości należy umieścić w odle-
głości 30 - 50 m za pojazdem ostrzegawczy trójkąt odblaskowy  
i włączyć światła awaryjne;
• na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, 
w którym zatrzymanie jest zabronione należy włączyć światła awa-
ryjne, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć 
światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za 
pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m. 

Źródło: KWP Katowice



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 9/2015 - strona 7

Sukces uczniów SP nr 2 im. Lotników Polskich w Konkursie Biblijnym 

Szkoła Podstawowa nr 2 Wiarygodną Szkołą

Sportowe popołudnia

Wielki sukces Natalii Grzmilas, uczennicy ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach

W dniu 19 listopada 2015 roku odbył się dekanalny etap XXI Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej w Pyrzowicach dla szkół podstawowych. 
Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Kościół ma misję głoszenia 
miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób 
dotknąć serce i umysł każdego człowieka” (MV 12).
Podczas konkursu uczniowie zmagali się z pytaniami sprawdza-
jącymi znajomość treści Ewangelii według św. Łukasza. Były to 
m.in. zadania testowe, pytania szczegółowe do tekstu, a także 
cytaty do uzupełnienia. Najlepszym z uczestników okazał się 
Marcjan Zawadzki, który zajął pierwsze miejsce. Trzecie miejsce 
w tym konkursie zajął Michał Mazurski. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerun-
ku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpie-
czeństwo swoim uczniom.
Synonimem uczestnictwa w programie jest przyznawany Certy-
fikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych 
kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowa-
nia szkoły.
Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest programem, 

który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim 
spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które 
mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni 
zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każ-
dego rodzica.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach kontynuują ubiegłoroczny pomysł Sa-
morządu Uczniowskiego „Popołudnia na sportowo”. W ra-
mach projektu uczniowie poszukują aktywnych sposobów 
spędzania czasu wolnego.
Do grona poszukujących nowych wyzwań sportowych w grudniu 
dołączyli uczniowie klasy IV a, którzy w ramach integracji zespo-
łu klasowego wyjechali do Aquaparku w Tarnowskich Górach. 
W trakcie pobytu uczniowie doskonalili umiejętności pływania, a 
także miło spędzili czas.
Już dziś wielu z nich przygotowuje się do kolejnego wyjazdu. Ba-
sen, kręgle a może… Kolejna relacja już wkrótce.

To już kolejny listopad z naszym ukochanym pluszowym misiem.
W tym roku dzieci z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mierzęcicach brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Lite-
racko – Artystycznym pt. „Magiczny Świat Zabawek: Światowy 
Dzień Pluszowego Misia” organizowanym pod honorowym pa-
tronatem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka, Wójta 
Gminy Rudziniec p. Krzysztofa Obrzuta oraz Śląskiego Kuratora 
Oświaty p. Stanisława Fabera. 

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci literaturą o misiach, 
twórczością poetycką oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności pla-
stycznych. 
Natalia Grzmilas, uczennica klasy IV okazała się najlepsza, zaj-
mując I miejsce w kategorii „Najlepsza praca plastyczna”.
Natalce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Anna Hudecka
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Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni

Najmłodsi z wizytą w Będzinie

14 grudnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Będzinie 
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Powiatu Będziń-
skiego dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów– miesz-
kańców Powiatu Będzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, sportu oraz kultury i sztuki roku 2014/2015. 

Na zaproszenie Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły  
w uroczystości udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Sejmu Barbara 
Dolniak, Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Radosław 
Baran, Sekretarz Powiatu Tomasz Dzierżanowski, Członek Za-
rządu Powiatu Będzińskiego Robert Szpinda, Przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Teresa Płoszaj-Binko, dyrek-
torzy placówek oświatowych oraz władze miast i gmin z terenu 
powiatu.
Wśród wyróżnionych znaleźli się także uczniowie z gminy Mie-
rzęcice. Stypendia otrzymali: Julia Krolik uczennica III Liceum 
Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie oraz Piotr 
Szczepańczyk i Sebastian Krajewski uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie. Podczas spotkania 
Starosta Będziński Arkadiusz Watoła wręczył uczniom nagrody 
pieniężne, natomiast Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice- Andrzej 
Cembrzyński listy gratulacyjne oraz drobne upominki.
Poniedziałkową uroczystość dopełnił występ chóru Stella Coper-
nicus z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bę-

dzinie oraz tria skrzypcowego w składzie Faustyna i Bernadetta 
Trzcionka oraz Alicja Wójcik.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Red.

Dnia 19 listopada 2015 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie kl. I-III ze Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Przeczycach zwiedzili Pałac Mieroszewskich w Będzinie.

Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z elementami kultury 
m.in. materiałami dokumentującymi historię naszego regionu. 
W trakcie wycieczki dzieci zwiedziły wnętrze Chaty Łużyckiej 
oraz Jednoizbową Chatę z Zagłębia Dąbrowskiego z początków 
XX wieku. 
Niezwykłe wrażenie na grupie wywarły także salony reprezenta-
cyjne: Wodzów Antycznych, Medalionów, Portretowy, Turniejowy 
oraz Myśliwski, znajdujące się na I piętrze pałacu. Umeblowanie 
pomieszczeń stanowiły stylowe sekretery, komody i fotele. Wy-
strój wnętrz dopełniały kominki, rzeźby, oryginalne tkaniny takie 
jak kobierce makaty, dywany oraz wyroby rzemiosła artystycz-
nego.
Kolejnym punktem wycieczki był udział w warsztatach pod tytu-
łem „Dawne zabawy i zabawki naszych dziadków’’. Zajęcia wpro-
wadziły uczestników w klimat dawnych gier i zabaw. Warsztaty 
wzbogacone były prezentacją multimedialną oraz prezentacją 
eksponatów dawnych zabawek. 

W dalszej części wycieczki uczniowie zwiedzili Zamek w Będzi-
nie, który obecnie jest siedzibą Muzeum Zagłębia. Eksponowane 
tam zbiory obejmują kolekcję dawnej broni i uzbrojenia ochron-
nego oraz pamiątki historyczne dokumentujące dzieje regionu. 
Zmęczeni, ale pełni wrażeń i bogatsi o nowe wiadomości ucznio-
wie wrócili do szkoły. 

Lidia Bańka
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Konkurs fotograficzny

Potrójny sukces Katarzyny Mazurskiej, uczennicy ZSP w Nowej Wsi

Wielki sukces mierzęcickiego B - boya! 

Uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mie-
rzęcicach wzięli udział w XI Powiatowym Konkursie 
Fotograficznym dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych Powiatu Będzińskiego „Zamki 
i pałace”. Konkurs organizowało II Liceum Ogólno-
kształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie.

Celem konkursu było popularyzowanie sztuki fotograficznej jako środka ko-
munikacji kulturowej, a także możliwość pokazania piękna zabytków Polski  
i świata.
10 grudnia 2015 r. w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie odbyło się podsu-
mowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród. W kategorii szkół gimnazjal-
nych zaszczytne II miejsce zdobyła Marta Gryczka– uczennica klasy pierwszej 
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach. Marta zaprezentowała kilka 
zdjęć zamku biskupiego w Siewierzu. Szczególnie jedno z nich zachwyciło jury, 
składające się z profesjonalnych artystów - plastyków i fotografów.
Oprócz fotografii, Martę pasjonuje również taniec towarzyski, w którym odnosi 
liczne sukcesy. 
Marcie Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizowaniu 
swoich pasji.

Listopad to czas szkolnych eliminacji Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Wielu uczniów z nowowiejskiego gimnazjum wzięło udział w przedmiotowych zmaganiach.

Ogromny sukces odniosła Katarzyna Mazurska, uczennica klasy II, która uzyskała co najmniej 85 % możliwych do zdobycia punków 
z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Tym samym zakwalifikowała się do II etapu Konkur-
sów Przedmiotowych, które odbędą się w styczniu. Trzeba dodać, iż umiejętności i treści kształcenia weryfikowane już na etapie 
szkolnym są bardzo obszerne i wymagają od ucznia dużej wiedzy. Tym bardziej gratulujemy uczennicy z Gimnazjum w Nowej Wsi  
i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursów.

W sobotę 28 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu odbył się Andrzejkowy Turniej Tańca Ulicznego „KIDS DANCE 2015”.
Turniej poprzedzony był dwugodzinnymi warsztatami taneczny-
mi prowadzonymi przez jurorów i jednocześnie trenerów street 
dance’owych stylów tańca: Break Dance i Hip – Hop.
Rozgrywka turniejowa podzielona była na 6 kategorii, w zależ-
ności od stażu trenowania tańca przez poszczególnych uczest-
ników.
Każdy ze zgłoszonych  B - boy’ów dwukrotnie prezentował przy-
gotowane przez siebie układy taneczne, na podstawie których 
jurorzy przyznawali miejsca w poszczególnych kategoriach.
Mierzęcicki B - boy Kamil Wesołek nie miał sobie równych  
w swojej kategorii, bezapelacyjnie zajmując I miejsce. Oprócz 
pamiątkowego dyplomu i medalu, młody zwycięzca otrzymał tak-
że symboliczną nagrodę rzeczową.
Serdecznie gratulujemy.
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Z życia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi

Młodzi dziennikarze na start !

Zaczął się czwarty miesiąc roku szkolnego 2015/2016,  
a u przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Nowej Wsi wiele się już  wydarzyło. 

We wrześniu uroczyście świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. W tym dniu dzieci z uśmiechem na ustach ba-
wiły się przy muzyce i brały udział w przygotowanych dla nich 
zabawach. 
Październik obfitował w ważne dla społeczności przedszkolnej 
wydarzenia. 
Dzieci rozpoczynające naukę w przedszkolu złożyły ślubowanie 
i zostały  pasowane na przedszkolaków. W tym dniu przejęci ar-
tyści zaprezentowali licznie zgromadzonym rodzicom to, czego 
do tej pory nauczyli się w przedszkolu. Ich występy wzbudziły 
ogromne emocje, a niejednemu rodzicowi zakręciła się ze wzru-
szenia łza w oku. 
Ponadto przedszkolaki gościły aktorów z krakowskiego teatru 
„Skrzat”, którzy przyjechali do nas z interaktywnym spektaklem 
pt. „Dyzio Leniuszek”. Wszystkie dzieci czynnie uczestniczyły  
w przedstawieniu, żywo reagując na każdą pojawiającą się po-
stać. Oklaskom nie było końca….
W listopadzie hucznie obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. 
Tego dnia każdy przedszkolak przyniósł swojego ukochanego 
pluszaka. Dzień ten upłynął wszystkim w miłej i radosnej atmos-
ferze. 

W ostatni dzień listopada jak na wieczór andrzejkowy przystało 
przedszkolaki przeniosły się w zaczarowany świat magii i wróżb. 
Odczytywanie znaków i przepowiedni wprowadziło wszystkich  
w tajemniczy nastrój. Nie zabrakło ustawiania bucików i tradycyj-
nego lania wosku. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenia, które już nie 
długo przed nami. 

Magdalena Drabek

We wrześniu w nowym roku kulturalnym 2015/2016, roz-
poczęły się warsztaty dziennikarskie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach prowadzone przez dziennikarza 
Agnieszkę Zielińską, która na co dzień związana jest m.in.  
z "Dziennikiem Zachodnim".
Zajęcia odbywają się w SP nr 1 i 2 w Mierzęcicach, SP w Przeczy-
cach, SP w Toporowicach oraz Gimnazjach w Nowej Wsi i Mierzę-
cicach. W czasie wrześniowych, październikowych i listopadowych 
zajęć młodzi dziennikarze przygotowali swoje pierwsze materiały 
prasowe, poznali tajniki pracy w redakcji i sylwetki najznakomitszych 
dziennikarzy prasy, radia, telewizji oraz internetu w Polsce, Europie  
i USA, a także zapoznali się z techniką wywiadu. 
Poniżej prezentujemy wywiad z Jolantą Poświat, pedagogiem i mi-
strzynią Polski judo, który przeprowadzili młodzi adepci dziennikar-
stwa- Barbara Surowiec i Nikola Cieleń 
-Czy lubi Pani swoją pracę?
-Jeśli wiedzę judo nabytą przez ponad 32 lata mogę przekazywać in-
nym i nazwiemy to pracą, za którą dodatkowo dostaję wynagrodzenie 
to TAK, lubię swoją pracę, nawet śmiało powiem, że ją kocham...
--Co jest dla Pani najważniejsze w sporcie?
- Od dawna wiadomo, że ruch to zdrowie, a wszyscy chcemy być 
zdrowi i szczęśliwi. Jeśli chodzi o judo, uważam, że to nie tylko wspa-
niała dyscyplina sportowa, rozwijająca wszystkie partię mięśni, po-
prawiająca sprawność i koordynację ruchową, ale również, a może 
przede wszystkim judo kształtuję charakter młodych ludzi.
-Co było Pani największym sukcesem? Ile osiągnięć ma Pani na 
swoim koncie?
-9 razy byłam Mistrzynią Polski, przywiozłam wiele medali z różnych 

turniejów międzynarodowych jako reprezentantka Polski, byłam kie-
dyś nawet Mistrzynią Polski Open. Ważąc 62 kilogramy walczyłam  
z dziewczynami, często ważącymi ponad 100 kilo, jednak wedle za-
sad judo „Ustąp a zwyciężysz” – pokonałam je zajmując 1 miejsce. 
-Proszę przypomnieć sobie początki pracy. Czym Pani zajmowała się 
w przeszłości?
-(Śmiech) Po skończonej edukacji założyłam działalność gospodar-
czą i prowadziłam warsztat samochodowy. Mój tata był mechanikiem 
samochodowych, więc od najmłodszych lat wolałam siedzieć z tatą  
w garażu, niż z mamą w kuchni. Jednym słowem naprawiałam sa-
mochody i przy tym nieźle się bawiłam, szczególnie wtedy, gdy klienci 
nie dowierzali, że kobieta może wymienić szczotki w rozruszniku, czy 
pierścienie albo panewki w silniku. Do dzisiaj sama naprawiam swój 
samochód i bardzo to lubię.
-Czy lubi Pani dzieci?
-Dzieci są jak „czysta karta”. My dorośli ją zapisujemy. I to od nas zale-
ży jaką treścią wypełnimy kolejne rozdziały. Staram się przekazywać 
najcenniejszą wiedzę i być dla dzieciaków wzorem, by stawały się 
mądrymi, wartościowymi ludźmi. Zdecydowanie bardziej wolę pracę 
z dziećmi od pracy z dorosłymi. Sama chyba w głębi duszy jestem 
dzieckiem i zawsze z nimi dobrze się bawię, a oni ze mną. 
-Jakie ma Pani plany na przyszłość?
-Jeśli chodzi o sport to planuję, (bardzo bym chciała) stworzyć grupę 
judo składającą się z dzieciaków z zespołem Downa. Jak do tej pory 
nie ma zainteresowania ze strony stowarzyszeń i organizacji, które 
opiekują się niepełnosprawnymi, a szkoda. A jeśli chodzi o moje pry-
watne plany – od kilku lat planuję wyjazd do Japonii – może wreszcie 
mi się uda, czas pokaże. 
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Wieczór Literacki w mierzęcickiej bibliotece

Stowarzyszenie „Nad Czarną Przemszą” w Przeczycach pro-
muje naukę pływania

24 listopada 2015 r. mieszkańcy gminy Mierzęcice mieli oka-
zje uczestniczyć w wieczorze literackim pod hasłem „… a 
ja lubię jesień …” zorganizowanym w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Jana Pawła II. Gościem spotkania była po-
etka Pani Jadwiga Głogowska, emerytowana nauczycielka  
z Piekar Śląskich.
Wieczór literacki został przygotowany przez pracowników Biblio-
teki oraz uczniów - członków Klubu Literackiego i Klubu Czytel-
niczego ABC działających przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mie-
rzęcicach pod kierunkiem Pani Beaty Dzierżanowskiej - Kukuła 
oraz Pani Agaty Psonki. 

Chociaż za oknem pojawił się pierwszy śnieg to wśród uczest-
ników zapanowała ciepła, jesienna atmosfera. Wszystko to za 
sprawą pięknych piosenek i wierszy tematycznie związanych  
z polską złotą jesienią. 
Wiersze autorstwa Pani Jadwigi Głogowskiej recytowali młodzi 
członkowie Klubu Literackiego i Klubu Czytelniczego oraz sama 
autorka. Przy muzyce i poezji, przy kawie i ciastku nasi goście 
miło spędzili listopadowy wieczór. 
Już dziś zapraszamy na kolejne wieczory literackie do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.
 

Dyrektor GBP w Mierzęcicach
Grażyna Czapla

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce „Nad 
Czarną Przemszą” zakończyło realizację zadania publiczne-
go współfinansowanego przez gminę Mierzęcice pn. „Prze-
ciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację 
zajęć sportowo ruchowych”.
W ramach zadania w okresie od września do listopada 2015 r., 
stowarzyszenie zorganizowało 8 bezpłatnych wyjazdów na ba-
sen połączonych z nauką pływania dla dzieci klas IV- VI ze Szko-
ły Podstawowej w Przeczycach. Koordynatorem projektu była 
pani Anna Jaskólska. 

Wyjazdy odbywały się w każdy piątek w godzinach popołudnio-
wych, a opiekę podczas wyjazdów sprawowały: pani Anna Ku-
charczak oraz pani Anna Dębowiec.
W ramach zadania zorganizowano także wspólny wyjazd dla 
młodszych dzieci i ich rodziców do parku wodnego w Rudzie Ślą-
skiej, podczas którego zarówno dzieci jak i rodzice mogli miło 
spędzić sobotnie przedpołudnie. 
Podstawowym celem wyjazdów było kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, wpajanie prawidłowych na-
wyków higienicznych oraz agitacja sportowa na rzecz zdrowego 
trybu życia. Spodziewane efekty tj. nauka czynnego spędzania 
czasu wolnego oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych zo-
stały w pełni osiągnięte. 

Anna Jaskólska
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Centrum Opieki Długoterminowej Joanna już otwarte

Remont i adaptacja Domu Ludowego w Mierzęcicach II 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych w październiku br. rozpoczął działal-
ność Zakład Opieki Długoterminowej w Mierzęcicach-Osiedlu. 
Ośrodek jest zakładem stacjonarnym, w którym zapewnia się ca-
łodobową, fachową opiekę, obejmującą świadczenia o charak-
terze pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kon-
tynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjen-
tów nie wymagających leczenia szpitalnego. Ośrodek zapewnia 
pobyt 90 pacjentom w nowoczesnych i przestronnych salach  
z aneksami sanitarnymi. Obiekt usytuowany jest w cichym i spo-
kojnym miejscu. W ośrodku panuje atmosfera życzliwości, zrozu-
mienia i wielkiego szacunku dla każdego pacjenta. 

Celem Zakładu jest przygotowanie rekonwalescenta na powrót 
do swojego środowiska rodzinnego. Od 2003 roku budujemy 
zaufanie pacjentów i rodzin w ośrodku w Górze Siewierskiej. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób przewlekle chorych oraz 
niepełnosprawnych powstało, jako kontynuacja wieloletnich do-
świadczeń Centrum Opieki Długoterminowej Joanna. Ośrodek 
oferuje pobyty refundowane przez NFZ oraz dla osób prywat-
nych- podkreśla inicjatorka powstania centrum pani Joanna Bi-
łejczuk 

Wykwalifikowana kadra pielęgniarek i lekarzy prowadzi całodo-
bowe świadczenia zdrowotne, otaczając wszystkich pacjentów 
fachową i troskliwą opieką. Zajęcia rehabilitacyjne oraz terapie 
zajęciowe mają na celu poprawę stanu zdrowia, sprawności cho-
rego, a jakość życia urozmaica i wzbogaca sprofilowana na im-
prezy okolicznościowe działalność kulturalno–oświatowa.

Red.

Mając na uwadze rosnące potrzeby kulturalne mieszkańców wsi 
Mierzęcice II w lipcu br. zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej roz-
począł starania o remont i adaptację Domu Ludowego, w którym 
mogliby znaleźć miejsce nie tylko strażacy wraz ze swoim profe-
sjonalnym sprzętem, ale także licznie działające na terenie sołec-
twa organizacje społeczne. 

Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu od Wspólnoty Le-
śno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, uzyskaniu wszelkich 
wymaganych prawem i przepisami budowlanymi zezwoleń i eks-
pertyz oraz wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wy-
konawcy w październiku br. ruszyły pierwsze prace budowlane.
W ramach prac wykonano już wylewki, tynki wewnętrzne, insta-
lację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania 
oraz zamontowano w całym budynku stolarkę okienną. Ponadto 
teren wokół budynku został wyrównany i utwardzony, a wejście 
do budynku wybrukowane. Po uzgodnieniu z Powiatowym Za-
rządem dróg ułożono także 50 metrów chodnika. Obecnie prowa-
dzone są prace związane z termomodernizacją i monitoringiem 
budynku, a także z montażem drzwi wewnętrznych, kładzeniem 
gładzi oraz układaniem płytek.
Zakończenie prac planowane jest wiosną przyszłego roku.

Red.
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Odpust parafialny w Targoszycach

Starszy pan z siwą brodą i czerwoną czapką od wieków wywołuje 
uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych. W ten jeden, wyjątkowy 
dzień w roku Mikołaj spełnia wszystkie ukryte marzenia, pojawia-
jąc się w różnych miejscach i o różnej porze. 
W tym roku św. Mikołaj czekał na mierzęcickich milusińskich  
z koszykiem pełnym słodkości w kinie Nowość w Będzinie. Wrę-
czając słodycze zapraszał dzieci na animowany film pt.”Święty 
Mikołaj dla wszystkich”, który opowiadał o niezwykłych przygo-
dach trójki zwierzaków - wesołej fretki, uroczego kanarka i prze-
mądrzałego patyczaka. Trzej przyjaciele wyruszyli na spotkanie 
do fabryki Mikołaja, aby przekazać mu listę prezentów dla pozo-
stałej gromady swoich przyjaciół.
Zabawny film dla całej rodziny, umiejętnie łączący walory eduka-
cyjne z zawrotną i pełną wątków komediowych akcją, zachwycił 
wszystkie dzieci. Całe kino rozbrzmiewało głośnym śmiechem 
oraz okrzykami dzieci, które wraz z sympatycznymi bohaterami 
przeżywały ich liczne przygody. 

Red

06 grudnia w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach 
odbyły się parafialne uroczystości odpustowe w związku  
z wspomnieniem patrona targoszyckiej świątyni św. Mikołaja.

Uroczystą sumę odpustową sprawował Ksiądz Tomasz Folga, 
wygłaszając okolicznościowe Słowo Boże. W uroczystej mszy 
świętej oprócz licznie zgromadzonych parafian udział wzięli  
druhowie strażacy ze wszystkich jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, a także Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława 
Juszczyka.
Po popołudniowej Mszy Świętej w targoszyckim kościele pojawił 
się niezwykły gość – sam Święty Mikołaj, który wręczył wszyst-
kim grzecznym dzieciom wspaniałe prezenty, a pozostałym para-
fianom słodkie upominki. 

Red.

Filmowe Mikołajki 

07 grudnia br. Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach zaprosił najmłodszych  mieszkańców gminy na mikołajki w filmowym stylu. 
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Świętowali Jubileusze 

Projekt Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora

Z działalności Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowej Wsi

Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem, okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i wyznacze-
nia nowych celów oraz zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień i przemyśleń… 

W sobotę 14 listopada w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mierzęcicach odbył się wyjątkowy, bo aż poczwórny Jubileusz. 
Kapela Regionalna Mierzęcice świętowała 20-lecie działalności, 
Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka 40-lecie dorobku twór-
czego, Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” 40-lecie istnienia, a Koło 
Gospodyń Wiejskich w Mierzęcicach 85-lecie aktywności. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród których 
obecny był m.in. Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Jolanta Kyrcz, Zastępca Przewodniczącej Tade-
usz Szczepańczyk, radni oraz sołtysi gminy, delegacje Kół Go-
spodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Mierzęcic oraz 
Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych we 
Wsi Mierzęcice „Nadzieja”.

Jubileuszowa Gala stała się okazją do przypomnienia historii 
poszczególnych organizacji, złożenia podziękowań za zaan-
gażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz 
wyróżnienia tych, którzy poprzez swoją aktywność uczestniczą  
w jej tworzeniu.

Podczas uroczystości, uhonorowano także zasłużone członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzęcic. Na wniosek Wójta Gmi-
ny Mierzęcice, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych nadał: Order Serca Matkom Wsi pani Czesławie Woj-
das oraz Kazimierze Siudyce, a także tytuł Honorowej Przewod-
niczącej KGW pani Czesławie Wojdas. Uroczystego wręczenia 
odznaczeń dokonali Wójt Gminy- Grzegorz Podlejski, Członek 
Prezydium Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych- Henryk Zajkowski oraz  Prezes Wojewódz-
kiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych- Andrzej 
Krawczyk.
Część artystyczną gali uświetnił występ zespołu Funky Moves, 
młodych b-boyów, którzy trenują pod kierunkiem Wiktora Woź-
niczko w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach oraz Ze-
społu Śpiewaczego z Toporowic, który zaprezentował specjalnie 
przygotowany na tę okazję repertuar muzyczny. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć, dyplomów oraz zdoby-
tych przez Jubilatów nagród.

Red.

Co to jest Śląska Karta Seniora?

Śląska Karta Seniora to oferta dodatkowego wsparcia dla senio-
rów oferująca im specjalne usługi, ulgi oraz szczególne upraw-
nienia pozwalające na udostępnienie zasobów instytucji kultury, 
rekreacji i edukacji na terenie Województwa Śląskiego, w celu  
wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 roku życia.
Usługi realizowane w ramach Śląskiej Karty Seniora są ofero-
wane przez partnerów projektu. Bazowa oferta obejmuje ulgi  
i uprawnienia zwiększające dostęp seniorów do działających 

w Województwie Śląskim instytucji kultury, rekreacji i edukacji,  
w szczególności  wojewódzkich samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.
Kto jest uprawniony do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora?
Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są 
osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem legitymacyj-
nym umożliwiającym skorzystanie z uprawnień oferowanych  
w projekcie jest dowód osobisty. 
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stro-
nie: www.seniorzy.slaskie.pl.

Jesień bieżącego roku obfitowała w szereg wydarzeń związanych z działalnością Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów  
w Nowej Wsi. Oprócz comiesięcznych spotkań, które odbywały się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi, eme-
ryci uczestniczyli w licznych wycieczkach oraz spotkaniach towarzyskich.

We wrześniu członkowie Koła wzięli udział w trzydniowej wycieczce 
do Kotliny Kłodzkiej,  podczas której zwiedzili Skalne Miasto w Cze-
chach , Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie oraz Browar piwa „Opat” 
w Broumowie. W listopadzie uczestniczyli w Gali Muzyki Strausa  
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a także wzięli udział w wieczo-
rze literackim, zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Mierzęcicach. 
Ponadto 24 listopada delegacja Koła wzięła  udział w uroczystości 
Dnia Seniora, zorganizowanym przez Koło Emerytów z Ożarowic 
oraz w obchodach Jubileuszu 35-lecia Koła Emerytów Rencistów  
i Inwalidów  nr 5 w Miasteczku Śląskim.
W grudniu  członkowie Koła zorganizowali spotkanie „Andrzejko-
we”, w którym udział wzięło blisko 70 emerytów i rencistów.
W ramach poprawy ogólnej kondycji i sprawności ruchowej od 

września br., seniorzy  uczestniczą w gimnastyce rehabilitacyjnej.
Zarząd 
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