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Po Uniwersytecie Trzeciego Wieku kolejny uniwersytet zain-
augurował swoją działalność w Mierzęcicach.

Dzięki współpracy Gminy Mierzęcice, Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej oraz sponsora głównego Operatora Ga-
zociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. od listopada br. naj-
młodsi mieszkańcy Mierzęcic mogą uczestniczyć w niezwykłych 
spotkaniach ze światem nauki. Pod patronatem Wójta Gminy 
Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego rok akademicki zainauguro-
wał Uniwersytet Dziecięcy w Mierzęcicach.

Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach 
zajęć zaplanowano cykl interaktywnych i interdyscyplinarnych 
wykładów, które z całą pewnością zainteresują młodych studen-
tów i zachęcą ich do samodzielnego pogłębiania zainteresowań.
Wykłady, przygotowane specjalnie z myślą o młodych pasjona-
tach nauki, odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach. 

Podczas dziesięciu spotkań dzieci dowiedzą się m.in.: jak nie-
zwykłe właściwości ma zwykła woda; czy Calineczka może być 
silniejsza od Pudziana; jak wścieka się azot; czy rośliny mię-
sożerne są niebezpieczne dla ludzi oraz co było natchnieniem  
Fryderyka Chopina.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni dydaktycy, pracownicy nauko-
wi i eksperci danych dziedzin, a wszystkie zagadnienia zapre-
zentowane zostaną w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci.
 
Podczas zajęć wykładowcy wykorzystają prezentacje multime-
dialne i liczne pomoce dydaktyczne, wspólnie z dziećmi przepro-
wadzą eksperymenty i doświadczenia, odpowiedzą na pytania 
słuchaczy – wyjaśnia Dominik Penar z Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawiczne-
go WSB. Dzięki temu nawet trudne zagadnienia staną się dla 
młodych studentów zrozumiałe, a zajęcia zamienią się w niesa-
mowitą przygodę w świecie nauki. 

Mierzęcice mają własny Uniwersytet Dziecięcy!

Uniwersytet Dziecięcy w Mierzęcicach to jeden z siedemnastu 
Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej. Podobne inicjatywy realizowane są w Cieszynie, 
Żywcu, Świętochłowicach, Łazach oraz w Dąbrowie Górniczej, 
w której uniwersytet dla dzieci działa już od 8 lat. Uniwersytety 
Dziecięce WSB tworzą sieć, w ramach której każdego roku stu-
diuje już blisko 2500 dzieci w wieku 6-12 lat. Realizowane projek-
ty mają na celu rozwijanie potencjału twórczego i intelektualne-
go najmłodszych, rozbudzenie ich aktywności poznawczej oraz 
przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin 
nauki.

Zapisy do Uniwersytetu Dziecięcego w Mierzęcicach już się 
rozpoczęły. Liczba wolnych miejsc jest jednak ograniczona i ze 
zgłoszeniami trzeba się spieszyć. Więcej informacji o projekcie 
można znaleźć na stronie internetowej (www.wsb.edu.pl/ud za-
kładka Mierzęcice) lub uzyskać pod nr telefonu 32 295 93 15.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie 
najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń.
Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. Gminy, na terenie 
których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości 
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można 
przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Ponadto gazociąg relacji Tworóg - Tworzeń będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku 
przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”.
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego 
i praw wszystkich interesariuszy.

www.gaz-system.pl



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 8/2015 - strona 3

Wybraliśmy posłów i senatorów
W niedzielę 25 października 2015r. odbyły się wybory parlamentarne. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w gminie Mierzęcice przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.
Nad prawidłowym przebiegiem 
wyborów czuwało łącznie 70 
członków obwodowych komi-
sji wyborczych, 8 operatorów 
obsługi informatycznej, peł-
nomocnik okręgowej komisji 

wyborczej oraz koordynator 
gminny ds. obsługi informa-
tycznej.

Lokale wyborcze otwarte były 
nieprzerwanie od godz. 7:00 
do godz. 21:00. W żadnej  
z ośmiu siedzib obwodowych 
komisji wyborczych nie odno-
towano żadnych przypadków 
zakłócenia porządku wyborów. 
Z czynnego prawa wyborczego 
skorzystało 2947 wyborców ze 
6122 wyborców uprawnionych 
do głosowania, co dało fre-
kwencję na poziomie 48,14%.

W wyborach do Sejmu miesz-
kańcy gminy postawili na Ko-

mitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość. Na kandydatów 
z tej listy oddano 906 głosów 
(31,58%). Na Komitet Wy-
borczy Platformy Obywatel-
skiej RP oddano 590 głosów 
(20,56%). Trzecie miejsce 
zajął Komitet Wyborczy Wy-
borców „Kukiz 15” z 385 gło-
sami (13.42%). Dalsze lokaty 
to: Koalicyjny Komitet Wybor-
czy Zjednoczona Lewica- 298 
głosów, Komitet Wyborczy 
Nowoczesna Ryszarda Petru- 
217 głosów, Komitet Wybor-
czy PSL- 187 głosów, Komitet 
Wyborczy Korwin- 167 głosów, 
Komitet Wyborczy Partia Ra-
zem- 119 głosów.

Powiaty będziński, zawierciań-
ski oraz miasta na prawach 
powiatu Dąbrowa Górnicza, 
Jaworzno, Sosnowiec (okręg 
wyborczy 32) będą reprezen-
tować w Sejmie: Ewa Malik 
(PIS), Waldemar Andzel (PIS), 
Dariusz Starzycki (PIS), Ro-
bert Warwas (PIS), Beata Ma-
łecka-Libera (PO), Anna Nemś 
(PO), Paweł Bańkowski (PO), 
Barbara Dolniak (Nowocze-
sna), Barbara Chrobak (Ku-
kiz 15). Natomiast w Senacie 
naszą część regionu będzie 
reprezentował Arkadiusz Gra-
bowski z PiS.
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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

Ceny stawek opłat dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków

W środę 28 października br. podczas sesji Rady  Gminy Mierzęcice podjęta została uchwa-
ła w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Mierzęcice. Począwszy od dnia 1 grudnia 2015r., na okres 18 miesięcy, ceny  
i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Gminny Zakład 
Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach wynoszą:

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice, zadanie własne gmi-
ny w zakresie odprowadzania ścieków przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Wodnej  
i Komunalnej w Mierzęcicach. Zgodnie z treścią art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia przez 
istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności, Rada Gminy ustala ceny i stawki opłat 
zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawę do 
określenia cen i stawek opłat stanowią planowane dla pierwszego roku działalności Zakładu koszty 
zbiorowego odprowadzania ścieków.
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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),

Wójt Gminy Mierzęcice
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Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań. O wysokości minimalnego postąpienia zadecydują uczestnicy 
przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w terminach podanych  
w kolumnie 11. powyższej tabeli w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95.
Warunki przystąpienia do przetargu wszystkich opisanych 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 działkę nr 187/3 w Sadowiu”, lub „wadium – przetarg na działkę nr 
187/4 w Sadowiu”, lub „wadium – przetarg na działkę nr 187/5 w Sadowiu”, lub „wadium – przetarg na działkę nr 187/6 w Sadowiu”, lub „wadium – 
przetarg na działkę nr 187/9 w Sadowiu”. 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 zamie-
rzający 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 zostanie 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 prze-
targu wynikiem negatywnym.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyni-
ku 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 za-
wiadomieniu, 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. nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT 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 Gospodarki (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

Wójt Gminy Mierzęcice na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a 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)
informuje, że od dnia 06.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na stronie interne-
towej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieogra-
niczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności i Widokowej:

Na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia cena uzyskana w wyniku przetargu za nieruchomość nie podlega opodat-
kowaniu podatkiem VAT. Dla nieruchomości prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o wa-
runkach zabudowy. W przypadku wydania ww. decyzji i jej uostatecznienia przed datą sprzedaży, nieruchomość będzie 
podlegała podatkowi VAT.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu dostępne są w Urzędzie Gminy 
Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 730 - 1530 (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek), 900 – 1700 (środa), drogą telefoniczną 32 288 79 00, wew. 228 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl

 
 

W YCI ĄG  Z  OGŁO SZENI A O  PRZETAR G U USTNYM NI EOG RANI CZO NYM  
 
 

WÓJT GMINY MIERZĘCICE  
 

na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a 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) 
 

i n f o r m u j e , 
 
że od dnia 06.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na 
stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności i Widokowej: 
 

Lp Oznaczenie Pow. 
(m2) Numer KW 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 
Wadium 

(zł) Termin i miejsce przetargu 

1 

 
1085/1 
1085/6 
1085/16 k.m. 15 
obręb Mierzęcice 
 

4529 CZ1Z/00075381/2 290 000,- 29 000,- 
08.12.2015, (wtorek), godz. 10.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia cena uzyskana w wyniku przetargu za nieruchomość 
nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla nieruchomości prowadzone jest postępowanie 
administracyjne w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku wydania ww. decyzji 
i jej uostatecznienia przed datą sprzedaży, nieruchomość będzie podlegała podatkowi VAT. 
 
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu 
dostępne są w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. 
pracy urzędu: 730 - 1530 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), 900 – 1700 (środa), drogą telefoniczną 
32 288 79 00, wew. 228 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl 
 
 
 

 Wójt 
(-) mgr Grzegorz Podlejski 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
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Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrosło zagroże-
nie zatrucia czadem. W związku z tym, jak co roku, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie apeluje  
o zwrócenie szczególnej uwagi na drożność kanałów instalacji 
wentylacyjnej.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trują-
cym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, 
co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrze-
nia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: 
drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spo-
wodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do 
zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego 
(zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje 
spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej re-
gulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia 
paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w miesz-
kaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnio-
ne na zimę.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek wę-
gla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do 
organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany 
do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek wę-
gla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując 
dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych 
narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracal-
ne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność 
wieńcowa i zawał a nawet śmierć.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, 
trudnościami z oddychaniem, przyspieszony oddech, sen-
ność, nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia 
orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całko-
wicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci 
przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przy-
padkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie sta-
nowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnie-
nia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom 

ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję ser-
ca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą 
usta - usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego 
z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; 
należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność 
przewodów kominowych, systematycznie je czyścić,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa 
się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia  
w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych 
należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub impor-
tera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawiera-
jącego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu  
i zakresie stosowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność 
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele 
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przy-
kładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli 
nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu 
lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a naj-
lepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów gło-
wy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspiesze-
nia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast 
przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasię-
gnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamon-
towanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku wę-
gla. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie 
niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urzą-
dzeń - uratowanie życia.

Nie dla czadu
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Gminne obchody Święta Niepodległości
W listopadzie 1918 roku niepodległość Polski stała się faktem. Nie było to łatwe zwycięstwo. Dziś, gdy żyjemy w wolnym kraju, 
nie wszyscy zdajemy sobie sprawę ile krwi i cierpienia trzeba było poświęcić, aby Polska stała się państwem suwerennym.

W Mierzęcicach jak co roku uroczyście obchodzono ten jeden  
z najważniejszych dni w roku. Obchody rozpoczęły się Mszą Świę-
tą sprawowaną za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. św. Miko-
łaja w Targoszycach, którą odprawił proboszcz  parafii ks. kanonik 
Janusz Rakoczy w asyście diakona Tomasza Zaleśnego.

W uroczystej Eucharystii udział wzięli mieszkańcy, młodzież 
szkolna, władze samorządowe Gminy Mierzęcice- Wójt Grzegorz 
Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Jolanta Kyrcz, radni gminy, poczty sztandarowe, 
sołtysi oraz delegacje druhów strażaków ze wszystkich jedno-
stek OSP z terenu gminy. W okolicznościowej homilii ks. pro-
boszcz m.in. przypominał o heroicznej walce Polaków o wolność, 
a także nawiązał do najważniejszych w naszym życiu wartości 
jakimi są Bóg, Honor, Ojczyzna. To fundamenty i oparcie, które 
powinniśmy pielęgnować w rodzinie – podkreślał. 

Po mszy świętej zebrani udali się pod Pomnik Niepodległości 
przy Gminnym Ośrodku Kultury. Po wspólnym odśpiewaniu hym-
nu narodowego, poszczególne delegacje z terenu gminy złożyły 
wiązanki kwiatów, oddając hołd poległym w walkach o niepodle-
głą Polskę.

W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski podkreślał znaczenie obchodów Święta Niepod-
ległości zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. 
-11 Listopada to wspaniałe Święto Narodowe. To, co wydawało 
się niemożliwe, stało się rzeczywistością. To dzień prawdziwej 
radości, na który ze łzami w oczach czekali nasi przodkowie. 
Uczestnicząc w święcie dajemy przykład dla młodych pokoleń  
i umacniamy pamięć o bohaterach Narodu Polskiego. Wydarze-
nia sprzed 97 lat to z jednej strony czas zadumy i refleksji nad 
wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś czas radości i ogrom-
nej odpowiedzialności za przyszłość.

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Gminy podziękował 
wszystkim zebranym za liczne przybycie oraz piękną obywatel-
ską postawę.

Red.



Uczennica SP nr 2 laureatką wojewódzkiego konkursu plastycznego 
„Narysuj zdrowie”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich uzyskała certyfikat 
„WF z klasą”

Rowerzyści z SP nr 1 Mierzęcice czwartą drużyną Mistrzostw Polski! 

Za namową nauczyciela – Marzeny Wałęsa uczniowie SP nr 2 
wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Narysuj 
zdrowie” zorganizowanym przez  „WOM” w Katowicach oraz 
WSB w Dąbrowie Górniczej. Honorowy patronat nad konkursem 
objęła Pani Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia.
Spośród wielu pięknych prac plastycznych nawiązujących do 
tematu i promujących ideę zdrowego stylu życia,nauczycielka 
wspólnie z Dyrektorem Szkoły – panią Martą Czaplą, wybrały 

spośród nich 5 (wymóg regulaminu) i zgłosiły do konkursu. 
Ku wielkiej radości, praca Wiktorii Gawron – uczennicy klasy 
V znalazła się wśród prac nagrodzonych, a Wiktoria została za-
proszona na uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 23 
października 2015 r. w Audytorium WSB w Dąbrowie Górniczej.
Uroczystego wręczenia nagród dokonały: Pani Beata Małecka-
Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Anna 
Zakrzewska-Zamora, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 

Program "WF z klasą" wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultu-
ry fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania dobrych, 
sprawdzonych pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Za-
jęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej 
zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowa-
nie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, lekkoatletyka ale 
także taniec, aerobik, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program 
ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przy-
jemność.
Aby uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego i rozszerzyć 
dzieciom ofertę ciekawych zajęć sportowych, nauczyciel wycho-
wania fizycznego przez cały 2014 rok odkrywał przed uczniami 
nowe, ciekawe, nieznane dotąd dyscypliny sportowe, w których 
uczniowie mogli się sprawdzać. Część z nich na stałe zagościła 
na lekcjach wychowania fizycznego ze względu na ogromne za-

interesowanie młodych sportowców. 
Nauczyciele i uczniowie szkoły zainicjowali wiele interesujących 
wydarzeń takich jak:
1. Sportowy Okrągły Stół( SOS).
2. Lokalna Akcja Sportowa – Piknik Rodzinny.
3. Wprowadzono także nowe zajęcia pozalekcyjne –
• Zajęcia sportowo – ruchowe dla uczniów klas I – III
• Zajęcia sportowo – ruchowe dla uczniów klas IV – VI
• Hip – hop
• Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 
• Zajęcia wokalno - taneczne.
Realizacja działań została udokumentowana na blogu ,,WF z Kla-
są” ciekawymi zdjęciami, na których można było prześledzić ca-
łokształt podejmowanych działań oraz zaangażowanie uczniów.

Karolina Cembrzyńska, Magdalena Lebiocka, Sergiusz Bugaj  
i debiutujący w drużynie szkolnej Jakub Budaj, w dniach 2-4 
października 2015 roku wystartowali w I Nocnych Mistrzostwach 
Polski BRD, które rozegrane zostały w Nidzicy, zajmując w nich 
czwarte miejsce.

To największy sukces uczniów mierzęcickiej jedynki, którzy od 
kilku lat rywalizują z najlepszymi  drużynami w turniejach Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. To właśnie świetna postawa  
w poprzednich latach zaowocowała zaproszeniem uczniów na-
szej szkoły do I Nocnych Mistrzostw Polski BRD. Jest to wielkie 
wyróżnienie, gdyż w zawodach tych wzięli udział tylko najlepsi  
z najlepszych „beerdowców” z całego kraju. 

Tradycyjnie zawody składały się z czterech konkurencji: testów 
wiedzy, pierwszej pomocy przedmedycznej, miasteczka ruchu 
drogowego i rowerowego toru przeszkód. Dwie ostatnie konku-
rencje po raz pierwszy rozgrywane były nocą. 

Same zawody przejdą do historii, jako coś nowego. Każdy  
z uczestników ma nadzieję jednak, że zagoszczą one na stałe  
w kalendarzu rozgrywek BRD. 
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I Jesienny Turniej Judo w Toporowicach

Międzygimnazjalny Czar Par 

Pasowanie na przedszkolaka

Wydawać by się mogło, że sło-
ta, słabe przebłyski jesiennego 
słońca, ciche szepty chłodne-
go wiatru, poranne mgły nie 
napawają nadzieją na ciepło 
wokół nas. A jednak w Toporo-
wicach jest inaczej.
Za sprawą podejmowanych 
działań w sobotę 24 paździer-
nika 2015 roku o godzinie 
10:00 mali i duzi mieszkańcy 
naszego sołectwa spotkali się 
na I Jesiennym Turnieju Judo 
w Toporowicach.
Już od rana trwały przygotowania do zawodów. Remiza OSP 
rozbrzmiewała wesołymi głosami dzieci i młodzieży oraz  rodzi-
ców, dziadków i zaproszonych gości z Przeczyc, biorących udział 
w zmaganiach konkursowych. 
Gdy rozbrzmiał pierwszy gong, startujący dali z siebie wszyst-
ko. Rezultaty były zdumiewające. Wszyscy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi medalami. Każdy zawodnik przyjął gratulacje od 
trenerów-pani Jolanty Poświat, pana Arkadiusza Skorupko, pre-
zesa Stowarzyszenia Przyjaciół Toporowic-pana Jacka Biedronia 

oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Toporowicach-pani Ane-
ty Zawady. Jak na prawdziwy turniej przystało wybrano również 
najlepszych zawodników, którymi zostali Julia Kocot i Antoś Wa-
cławczyk.
Pamiątkowe zdjęcia, liczne prezenty, smaczne ciasta i kolorowe 
galaretki, zapach gorącej kawy i herbaty oraz przyjazne rozmowy 
zjednoczyły wszystkich. I tak w rodzinnej atmosferze mieszkańcy 
Toporowic spędzili sobotnie przedpołudnie

30 października 2015r. po raz siódmy w nowowiejskim gim-
nazjum odbył się matematyczno – przyrodniczy konkurs dla 
uczniów III klas gimnazjum, zorganizowany przez panie: Iwonę 
Kłys i Marzenę Wałęsa, które od lat próbują zarazić miłością do 
tych przedmiotów swoich uczniów.

Jak co roku, uczniowie zmagali się z krzyżówkami, rebusami, 
tangramami oscylującymi wokół matematyki, fizyki i chemii. Nie 
zabrakło też kalamburów, przy których zawsze jest najwięcej za-
bawy i śmiechu.

W tym roku najlepsi byli uczniowie z Gimnazjum im. Czesława 
Miłosza w Mierzęcicach, za nimi uczennice z Nowej Wsi, nato-
miast miejsce III przypadło gimnazjalistkom z Siemoni. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, pomysłowości i ży- czymy kolejnych sukcesów.

28 października 2015 roku w Przedszkolu Publicznym w Mie-
rzęcicach odbyło się uroczyste Pasowanie na przedszkolaka. 
Głównymi bohaterami tego wydarzenia były dzieci z grupy Żabek  
i Biedronek. 

Po wspaniałym występie artystycznym przygotowanym przez 
wychowawców najmłodszych grup, przyszła pora na ślubowa-
nie rodziców i dzieci oraz zaprzysiężenie na PRZEDSZKOLA-
KA. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez rodziców 
wspaniałych rogów.
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Próba bicia rekordu Guinnessa w Szkole Podstawowej 
w Przeczycach

„Niepodległa, niepokorna”

6 listopada punktualnie o godzinie 10:00 uczniowie klasy I i II ze 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach wraz  
z nauczycielami i rodzicami przystąpili do próby pobicia Rekordu 
Guinnesa w  ramach programu "Śniadanie Daje Moc".

Tego dnia, zamiast tradycyjnych zeszytów i piórników, na ław-
kach szkolnych znalazły się produkty do przygotowania zdrowe-
go posiłku: sery, warzywa, owoce, chude wędliny, pełnoziarnisty 
chleb, soki i woda. Zadaniem małych kucharzy było przygotowa-
nie smacznych i zdrowych potraw śniadaniowych.

Całość zmagań  obserwowali: Przewodnicząca Rady Gminy Mie-
rzęcice Pani Jolanta Kyrcz oraz Radna Pani Katarzyna Kozieł. 
Rolę stewarda pełnił trener Szkółki Piłkarskiej „Strażak Nowa 
Wieś” Pan Mateusz Mańdok. W biciu rekordu brała także udział 
sołtys wsi Przeczyce Pani Irena Jakóbczyk. 

Próba pobicia rekordu Guinnessa poprzedzona została wieloma 
pasjonującymi lekcjami o zdrowym odżywianiu, podczas których 
uczniowie poznali 12 zasad żywieniowych, spotykali się ze szkol-
ną higienistką, przygotowywali zdrowe sałatki, tworzyli  książkę 
kucharską oraz układali zdrowe przepisy .

Celem ogólnopolskiej akcji było propagowanie zdrowego żywie-
nia wśród uczniów, a także zwrócenie uwagi rodziców i kadry 

pedagogicznej na ważną rolę śniadania w żywieniu dziecka  
w wieku wczesnoszkolnym. Do tegorocznej edycji programu 
edukacyjnego zgłosiło się ponad 7300 placówek z całej Polski. 
O tym czy rekord został pobity, przekonamy się za około 3 mie-
siące.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację bicia Rekordu Guinnes-
sa, a w szczególności Przewodniczącej Rady Rodziców Pani 
Annie Przewłockiej.

Małgorzata Drzewiecka

12 listopada 2015 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznej pod hasłem 
"Niepodległa, niepokorna, już nie zniknie nigdy z map …”

Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami spotkania było 
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach. 

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziała szeroka rzesza 
mieszkańców gminy, których powitały Dyrektor Biblioteki Graży-
na Czapla oraz Dyrektor Gimnazjum Teresa Banaś. W spotkaniu 
uczestniczyli także: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, 
Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński, Przewodnicząca Rady 
Gminy Jolanta Kyrcz oraz Zastępca Przewodniczącej Tadeusz 
Szczepańczyk. 

Podczas spotkania, przy nastrojowym świetle świec, zabrzmia-
ły najpiękniejsze pieśni tworzone głównie w XIX wieku oraz  
w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, takie jak „Legiony”, 
„Piechota” czy „Pierwsza Kadrowa”. 

Młodzież gimnazjum, przygotowana przez Barbarę Gryczkę i Ka-
tarzynę Kobiałkę, zaśpiewała również kilka współczesnych pio-
senek, udowadniając tym samym, że obecnie też tworzy się pio-
senki patriotyczne, z którymi utożsamiają się młodzi ludzie. Każ-

dą pieśń poprzedzało słowo narratora, który przybliżał wszystkim 
historię i ciekawostki związane z prezentowanymi utworami. 
Tego wieczoru po raz kolejny udowodniliśmy, że muzyka łączy 
pokolenia.

Barbara Gryczka
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Wybrano ławników sądowych na kadencje 2016 – 2019

Loteria Paragonowa 2015-2016 

Podczas październikowej sesji Rady Gminy w Mierzęcicach w tajnym głosowaniu wybrano nowych ławników do  Sądu Okrę-
gowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Zawierciu. Był to ostatni etap trwającej od czerwca procedury wyłaniania 
ławników na kadencję 2016-2019. Nowo wybrani zastąpią tych, którym kadencja upływa z końcem tego roku. 

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, ławników do 
sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady 
gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów. Ław-
nikiem może być osoba, która ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 
70, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich, ma co najmniej średnie wykształcenie, jest 
nieskazitelnego charakteru, jest zatrudniona, prowadzi działal-
ność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co naj-
mniej od roku, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do peł-

nienia obowiązków ławnika. Kandydatów na ławników do sądów 
pracy zgłaszają związki zawodowe, organizacje pracodawców, 
jednostki administracji publicznej. 

Spośród czterech zgłoszonych kandydatur Radni Gminy wybrali 
trzy osoby: do Sądu Rejonowego w Zawierciu panią Teresę 
Banaś, do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Zawierciu panią 
Emilię Krzyżanowską, do Sądu Okręgowego w Częstochowie 
panią Reginę Lis.

1 października 2015 r. wystartowała Narodowa Loteria Paragonowa. Od tego dnia można już zbierać paragony na co naj-
mniej 10 zł, które wezmą udział w losowaniu nagród, w tym samochodów, tabletów i laptopów. 

Zasady Narodowej Loterii Paragonowej
1. Zrób jednorazowo zakupy za min. 10 zł i odbierz paragon  
fiskalny.
2. Zarejestruj swój paragon fiskalny w miesiącu zakupu, wypeł-
niając formularz na stronie https://loteriaparagonowa.gov.pl i weź 
udział w loterii.
3. Pamiętaj, aby zachować wszystkie zarejestrowane paragony 
fiskalne!

WAŻNE
• Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 1.10.2015 r.  
do 30.09.2016 r.
• W loterii można zgłosić dowolną ilość paragonów fiskalnych.
• Paragon musi być zgłoszony do loterii w miesiącu zakupu. 
• Faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą udziału w loterii.
• Losowania można obejrzeć w TVP Regionalna.
• Aby wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej – Opla Insi-
gni, należy w czasie określonym w regulaminie dokonać zakupu 
za minimum 10 zł w premiowanej branży. Premiowana branża 
zmienia się co 3 miesiące (w IV kwartale 2015 r. branżą premio-
waną jest Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne).
• Organizator kontaktuje się ze zwycięzcami drogą telefoniczną 
lub za pomocą e-maila.
• Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
• Hasłem do Twojego konta jest pierwszy numer zgłoszenia 
otrzymany po zarejestrowaniu pierwszego paragonu.

Nagrody
Po zakończeniu każdego miesiąca trwania loterii odbywają się 
dwa losowania nagród:

-losowanie nagród I stopnia (transmisja na żywo w TVP Regional-
na), w którym do wygrania jest Opel Astra oraz 2x iPad Air 2,
-losowanie nagród II stopnia (nagranie z losowania publikowane jest 

na kanale loterii w serwisie You Tube w dniu losowania), w którym 
do wygrania są 6 x laptop Lenovo Thinkpad oraz 5 x iPad Air 2.

Terminy losowań dostępne są w Kalendarium losowań na stronie 
loterii. 
W losowaniu nagrody specjalnej (Opel Insignia), która losowana 
jest co 3 miesiące, biorą udział tylko paragony potwierdzające 
zakup w branży premiowanej. Należy jednak pamiętać, ze każdy 
paragon należy zarejestrować na stronie loterii w miesiącu jego 
wystawienia. 

Źródło: loteriaparagonowa.gov.pl
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Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014 - 2018

Chęć niesienia pomocy innym była dla Niego 
największą wartością

Jesteś mieszkańcem Gminy Mierzęcice i masz ukończony 60 rok życia? Ten Program jest dla Ciebie!

Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego  
w Będzinie realizuje program „AS - Aktywny Senior. Powiatowy Pro-
gram dla Seniorów na lata 2014 - 2018”. W ramach działań w tym 
projekcie wydawane są „Karty AS - Aktywnego Seniora”, które upraw-

niają do korzystania z ulg i przywilejów, oferowanych przez Partnerów 
Projektu tj. sanatoria, Zakłady Opieki Zdrowotnej, zakłady rehabilitacji, 
restauracje, kwiaciarnie, salony fryzjerskie i urody, księgarnie i wiele 
innych.
Szczegółowe informacje, w tym wniosek o wydanie Karty oraz Katalog 
ulg i przywilejów w ramach programu dostępne są na stronie interneto-
wej Starostwa www.powiat.bedzin.pl w zakładce „ Echo Seniora”.

Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne i nie wiąże się z po-
dejmowaniem jakichkolwiek zobowiązań ze strony jego uczest-
ników.

Starostwo Powiatowe Będzin

12 września 2015 roku, rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i powiatu poże-
gnali wieloletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeczycach- Antoniego Kajdas.

Straż Pożarna była pasją, której poświęcał mnóstwo wolnego 
czasu i energii. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśni-
czych często narażając swoje życie i zdrowie. Codzienną posta-
wą pokazywał jak wspaniale można połączyć służbę zawodową 
z pracą społeczną w OSP, a swoim wielkim zaangażowaniem  
i uporem udowadniał, że nie ma rzeczy nie do osiągnięcia. Przez 
wiele lat pełnił funkcję Naczelnika, a potem Prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przeczycach oraz członka Zarządu Gminnego 
OSP Mierzęcice.

Antoni Kajdas urodził się 1 stycznia 1940 r. w Przeczycach w ro-
dzinie ze strażackimi tradycjami. W 1956 roku mając 16 lat, wstą-
pił do drużyny młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Prze-
czycach pełniąc funkcję kierowcy-mechanika. Od początku dał 
się poznać jako człowiek niezwykle zaangażowany w działalność 
i sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej. Był wielkim społecznikiem 
o niezwykłym poczuciu obowiązku, rozumiejącym problemy ży-
cia codziennego. Był strażakiem na wzór rzymskiego legionisty 
Floriana, biorącym czynny udział w wielu akcjach pożarniczych, 
nie bacząc na trudności i zagrożenia. Jako dowódca przez wie-
le lat szkolił i przygotowywał drużyny młodzieżowe do udziału  
w zawodach sportowo-pożarniczych. Przez wiele lat sam w nich 
uczestniczył jako mechanik obsługujący motopompę. Dzięki jego 
staraniom jednostka OSP w Przeczycach wzbogaciła się m.in.  
o samochód bojowy Star 266 oraz nowy sprzęt strażacki. 

Za swoją ponad 50-letnią służbę i osiągnięcia, Dh Antoni otrzy-
mał tytuł Honorowego Prezesa OSP Przeczyce, został odzna-
czony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, a także uhonorowano go najwyższym odznacze-
niem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP tj. Złotym Zna-
kiem Związku. 

Red.
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Mieszkańcy Mierzęcic chcą obiecanej obwodnicy
Od kilku miesięcy mieszkańcy Mierzęcic protestują przeciwko 
temu, co spotyka ich na ulicy Wolności. Codziennie ulicą tą 
przejeżdżają dziesiątki wielotonowych tirów, które powodują 
koleiny, obniżenia studzienek, drgania oraz pękania domów.

W niedzielę 04 października, tragiczną sytuacją w Mierzęcicach 
zainteresowała się telewizja Regionalna. Podczas emitowanego 
na żywo programu, liczna grupa mieszkańców, władze samorzą-
dowe gminy, Radni Gminy, sołtysi oraz eksperci przedstawiali 
alternatywne rozwiązania problemu.
Wzmożony ruch na drodze DK 78 to nie tylko hałas i spaliny, 
ale także liczne wypadki i kolizje drogowe. Kolejnym problemem 
jest nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów o ogranicze-
niu prędkości. By móc bezpiecznie przejść przez ulicę, czasami 
trzeba czekać kilka minut- podkreślali mieszkańcy.
W ich opinii jak i ekspertów jednym z doraźnych rozwiązań po-

prawy bezpieczeństwa na DK78 byłoby wprowadzenie ograni-
czenia tonażowego lub montaż fotoradarów. Problem całkowicie 
rozwiązałaby budowa planowanej od lat obwodnicy.

Red.

Budowa gazociągu do elektrowni Łagisza

Zakończenie sezonu lotów 
2014

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 20.10.2015 r. (data wpływu: 
22.10.2015 r.), poinformował Urząd Gminy w Mierzęcicach, że jest Inwestorem przedsięwzięcia pod nazwą: „Przyłączenie do 
sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w Będzinie w zakładzie produkcyjnym przy ul. Pokoju 14”.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę układu włączeniowego do 
istniejących gazociągów 2xDN500 relacji Tworóg – Tworzeń  
w miejscowości Toporowice, budowę gazociągu o parametrach 
DN 400, MOP 8,4 MPa o długości ok. 12 km łączącego sieć gazo-
wą ze stacją pomiarową oraz budowę stacji pomiarowej o przepu-
stowości Q=85 000 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestycja realizowana jest w trybie znowelizowanej ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie termina-
lu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świno-

ujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501) zwanej „Specustawą”.
Powyższe zamierzenie inwestycyjne jest w trakcie projektowa-
nia, natomiast jego realizacja planowana jest na lata 2017 r. – 
2018 r. 
Mapa z trasą gazociągu udostępniona jest do wglądu: 
• w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach (Referat Gospodarki 
pok. nr 3),
• na stronie internetowej www.mierzecice.pl.

Red.

18 października 2015 r. odbyło się zebranie polskiego związku 
hodowców gołębi pocztowych sekcji Mierzęcice, na którym pod-
sumowano zakończenie lotów gołębi starych i młodych sezonu 
2014. W zebraniu uczestniczył Wójt gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podleski, który podziękował hodowcom za osiągnięte wyniki,  
a najlepszym wręczył puchary.

Red. 

Okres jesienny to czas szczególnie niebezpieczny dla pie-
szych uczestników ruchu drogowego. Wcześnie zapadający 
zmrok, mgły i deszcz w znacznym stopniu ograniczają wi-
doczność na drodze. Od początku nadejścia kalendarzowej 
jesieni na śląskich drogach zginęło już siedmiu pieszych.  
W pięciu przypadkach zdarzenia te miały miejsce po zmro-
ku, gdzie widoczność pieszego przez kierowcę zbliżającego 
się pojazdu jest znacznie ograniczona.

Apelujemy do pieszych, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo 
poprzez używanie elementów odblaskowych od zmierzchu do 
świtu. Pomimo, że przepis nakazuje używanie odblasków tylko 
poza obszarem zabudowanym zachęcamy, aby  używać ich po 
zmroku  wszędzie. Niestety, nie wszyscy są świadomi tego, że 
niewielki odblaskowy element przyczepiony do kurtki czy butów 
może zapobiec tragedii. Bezpieczeństwo zależy od nas i dlatego 
uczmy korzystać z odblasków nasze dzieci, znajomych i przyja-
ciół. Sami też nie wstydźmy się ich nosić. Jeden mały odblask 
może uratować nasze życie. Będzie bezpiecznie!

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
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Kolejny rok mierzęcickich seniorów w progach UTW
W środę 07 października br. w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach odbyła się uroczysta inauguracja 
roku akademickiego 2015/2016 w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W spotkaniu udział wzięli studenci-seniorzy, a także przedsta-
wiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej- Profe-
sor dr hab. Stanisław Kowalik oraz dr Maciej Witkowski. Wśród 
gości obecny był także Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice An-
drzej Cembrzyński oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach- Grażyna Czapla.

Witając gości, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzę-
cicach- Kamila Paradowska przypomniała ideę powstania Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Mierzęcicach, którego celem jest 
umożliwienie osobom w wieku 18+ permanentnego kształce-
nia i prowadzenia aktywnego trybu życia poprzez stały kontakt  
z nauką, kulturą i sztuką, ale także poprzez rekreacje i uprawia-

nie zdrowego trybu życia. Poprzez swoje działania mierzęcicki 
Uniwersytet pragnie zmieniać negatywne stereotypy dotyczące 
miejsca i ról społecznych seniorów, stosunku do własnej i cudzej 
dojrzałości. Głównym zadaniem uniwersytetu jest budowa szero-
kiej płaszczyzny dialogu, niwelowania barier i kreowania nowego 
modelu seniora- człowieka nowoczesnego, samodzielnego, po-
trafiącego aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie. 

Podczas uroczystości, Zastępca Wójta Gminy- Andrzej Cem-
brzyński podziękował władzom Wyższej Szkoły Biznesu za po-

moc w rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co niewątpliwie 
przyczynia się do podnoszenia aktywności i integracji środowi-
ska senioralnego. Zaapelował także, aby obecni na sali studenci, 
aktywnie uczestniczyli w wykładach i zajęciach warsztatowych, 
zachęcali swoich znajomych i przyjaciół do korzystania z bogatej 
oferty UTW oraz jeszcze bardziej angażowali się w aktywność 
społeczną.
Jak na inauguracje roku akademickiego przystało, studenci zło-
żyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się do zdoby-
wania wiedzy i umiejętności, służenia wiedzą innym, a także do 
przestrzegania tradycji uniwersyteckiej oraz emanowania opty-
mizmem i pogodą ducha. Niespodzianką był także występ wo-
kalny Wiktorii Czapli- uczennicy Gimnazjum im. Janusza Kuso-
cińskiego w Nowej Wsi.
Na zakończenie studenci wysłuchali niezwykle interesujące-
go wykładu pt. „Życie współczesne w cygańskiej wiosce”, który 
wygłosił dr Maciej Witkowski- wykładowca akademicki Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkim studentom życzymy owocnego czasu spędzone-
go w progach mierzęcickiego Uniwersytetu. 

Red.



Małżeństwa na medal
W sobotę 10 października br. dwadzieścia siedem par małżeńskich z terenu gminy Mierzęcice świętowało Jubileusz 50, 60  
i 65-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym dniu małżonkom towarzyszyli najbliżsi oraz przyjaciele.

Złote, Diamentowe i Że-
lazne Gody to niezwykłe 
wydarzenie, wyjątkowe 
święto, które obchodzi 
się po co najmniej 50 la-
tach wspólnego pożycia 
małżeńskiego. To symbol 
wierności i miłości, dowód 
wzajemnego zrozumienia 
oraz istoty związku mał-
żeńskiego.

Sobotnie uroczystości po-
przedziła msza święta od-
prawiona w kościele pw. 
św. Mikołaja w Targo-
szycach, którą celebro-
wał Biskup Sosnowiecki 
ksiądz Grzegorz Ka-
szak przy współudziale 
proboszcza parafii ks. 
kanonika Janusza Ra-
koczego. Przy ołtarzu 
modlili się także diakon 
Tomasz Zaleśny oraz 
sekretarz Biskupa ks. 
Przemysław Szot. Pod-
czas wspólnej Eucha-
rystii małżonkowie odnowili złożoną przed laty przysięgę mał-
żeńską oraz upraszali dla siebie o łaski we wspólnym trwaniu  
w sakramentalnym małżeństwie. Na zakończenie Ks. Biskup zło-
żył dostojnym jubilatom życzenia długich lat w zdrowiu oraz wielu 
łask Bożych.

Po mszy świętej na zaproszenie władz gminy, małżonkowie 
wraz z rodzinami udali się do sali Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Przeczycach, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Ży-
czenia zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów oraz długich  
i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu zło-
żyli jubilatom Wójt Gminy Mierzęcice- Grzegorz Podlejski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy- Jolanta Kyrcz oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego- Wiesława Rajewska. Podczas uroczystości 
małżonkowie obchodzący jubileusz 50 -lecia odznaczeni zostali 
medalami przyznawanymi przez Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie, natomiast pozostali Jubilaci otrzymali listy 
gratulacyjne, upominki oraz kwiaty. 

Po dekoracji medalami, słowach uznania, podziękowaniach za 
długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego po-
kolenia, na solenizantów czekał tort, lampka szampana oraz gre-
mialnie odśpiewane sto lat. Miłym akcentem uroczystości było 
także wręczenie przez właściciela firmy Pol Trans Catering panią 
Alfredę Perczak symbolicznych upominków.

W atmosferze wzruszenia 
małżonkowie wysłuchali 
koncertu w wykonaniu 
Zespołu Wokalnego „To-
MiNo”, a całość dopełniły 
skoczne melodie w wyko-
naniu Kapeli Regionalnej 
„Mierzęcice”.

Jubilatów, którzy ze 
względów zdrowotnych 
nie mogli uczestniczyć 
w oficjalnych uroczysto-
ściach, Wójt Gminy wraz 

z kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz 
sołtysami odwiedził  
w domu i wręczył od-
znaczenia, upominki 
oraz kwiaty.

Nie wystarczy poko-
chać, trzeba jeszcze 
umieć wziąć tę miłość  
w ręce i przenieść ją 
przez całe życie – pisał 
Konstanty Ildefons Gał-
czyński. Słowa te nie-

wątpliwie pasują do jubilatów, którymi w tym roku byli:
Józefa i Henryk Całka z Mierzęcic, Krystyna i Ryszard Czapla 
z Nowej Wsi, Romualda i Józef Dębowiec z Mierzęcic, Lidia  
i Tadeusz Dłużyńscy z Mierzęcic-Osiedla, Sylwina i Jan Duda 
z Mierzęcic II, Maria i Tadeusz Gajewscy z Toporowic, Wiesła-
wa i Józef Jachemczyk z Nowej Wsi, Maria i Józef Kozieł z To-
porowic, Mirosława i Zdzisław Michalak z Nowej Wsi, Helena  
i Eugeniusz Nabrdalik z Przeczyc, Irena i Czesław Sroka z Bo-
guchwałowic, Marianna i Czesław Twardokęs z Mierzęcic i Maria 
i Józef Wojnarowicz z Najdziszowa, którzy obchodzili 50-lecie 
małżeństwa;

Józefa i Jan Adamczyk z Przeczyc, Janina i Adolf Dudka z Bo-
guchwałowic, Józefa i Marian Gola z Boguchwałowic, Cecylia 
i Wiktor Gwóźdź z Mierzęcic II, Wiesława i Jan Hyla z Nowej 
Wsi, Władysława i Mieczysław Krzykawscy z Przeczyc, Anna  
i Kazimierz Salamon z Mierzęcic, Władysława i Marian Sarnik  
z Mierzęcic II, Zofia i Władysław Szatan z Sadowia, Weronika  
i Józef Twardoch z Mierzęcic i Helena i Adam Warmuz z Toporo-
wic, którzy obchodzili 60-lecie małżeństwa;
Aleksandra i Stanisław Kańtoch z Sadowia, Stefania i Stanisław 
Piekarscy z Toporowic i Regina i Stefan Skotarscy z Mierzęcic, 
którzy obchodzili 65-lecie małżeństwa.

Red.



OGŁOSZENIA PŁATNE

BOGATE MENU
Przystawka

Kolacja serwowana
Obfity bufet przekąskowy

Ciasta i desery własnego wypieku
Druga ciepła kolacja w bufecie
Napoje gorące i bezalkoholowe

bez ograniczeń

Udział w balu 430 zł / para

Hotel DeSilva Inn Katowice Airport
ul. Równoległa 2, 42-625 Pyrzowice 
tel. +48 32 393 88 88
e-mail: katowice@desilva.pl 

Nocleg dla gości sylwestrowych
od 100 zł za pokój 2 os. ze śniadaniem

Wspólnie przywitajmy Nowy Rok 
w eleganckim stylu z wyśmienitym menu 

i doskonałą zabawą. 

Oprawę muzyczną zapewni 
sprawdzony zespół Silvano.

2015/2016
Sylwester

0,5 l Wódki Wyborowej na parę
Toast kieliszkiem szampana


