
Mierzęcice | Mierzęcice II | Mierzęcice-Osiedle | Przeczyce | Toporowice | Nowa Wieś | Boguchwałowice | Sadowie | Najdziszów | Zawada

PANORAMA
GMINY MIERZĘCICE

www.mierzecice.pl

Rada Sołecka: Grzegorz Krzy-
kawski, Maria Gajewska, Jarosław 
Czarnocki, Stanisław Jakóbczyk
Sołectwo Najdziszów
Sołtys: Henryk Gadziszewski
Rada Sołecka: Elżbieta Sroka, 
Zdzisław Czerwiński
Sołectwo Mierzęcice II
Sołtys: Krzysztof Lubas
Rada Sołecka: Lidia Dyszy, Barba-
ra Krok, Zdzisław Machura, Anna 
Kuczera
Sołectwo Sadowie
Sołtys: Marta Trefon
Rada Sołecka: Andrzej Cembrzyń-
ski, Krzysztof Kajdas, Leszek Pa-
samonik, Łukasz Skupień
Sołectwo Nowa Wieś

Sołectwo Zawada
Sołtys: Grzegorz Dyszy
Rada Sołecka: Adam Jastrząb, 
Henryka Krolik, Jan Jasiński

W sześciu z wyżej wymienio-
nych sołectw doszło do zmiany 
na stanowisku Sołtysa. Trzech 
dotychczasowych Sołtysów tj. 
Lucja Szatan z Toporowic, Zofia 
Potasińska z Mierzęcic II i Zofia 
Skupień z Zawady zrezygnowały 
z ubiegania się o reelekcję. W So-
łectwie Zawada dopiero podczas 
ponownego zebrania udało się 
wybrać Sołtysa. Po raz pierwszy 
wybrano Sołtysa i Radę Sołecką 
w utworzonym w 2008 roku Sołec-
twie Mierzęcice II.

Red.

Wraz z końcem stycznia, aż 
do połowy lutego, odbyły się we 
wszystkich dziesięciu sołectwach 
naszej gminy wiejskie zebrania 
wyborcze. W czasie ich trwania 
wybrano nowych Sołtysów i Rady 
Sołeckie w kadencji 2011 – 2015. 
Poniżej prezentujemy pełną listę 
nowo wybranych władz w poszcze-
gólnych sołectwach w kolejności 
chronologicznej w jakiej odbywały 
się wyborcze zebrania.
Sołectwo Mierzęcice
Sołtys: Janina Misiorowska
Rada Sołecka: Lidia Hernik, Jaro-
sław Sarnik, Henryk Musialik
Sołectwo Toporowice
Sołtys: Grażyna Ogorzałek

Sołtys: Urszula Gądek
Rada Sołecka: Ireneusz Pańta, 
Damian Bacia, Wiesława Balce-
rzak, Małgorzata Paks
Sołectwo Przeczyce
Sołtys: Irena Jakóbczyk
Rada Sołecka: Ewa Białas, Ewa 
Knapik, Agata Połcik, Jarosław 
Pustułka
Sołectwo Boguchwałowice
Sołtys: Andrzej Madejski
Rada Sołecka: Stanisława Bacik, 
Grzegorz Cembrzyński, Mariusz 
Machura, Bogusława Pocztowska
Sołectwo Mierzęcice Osiedle
Sołtys: Jacek Malikowski
Rada Sołecka: Zbigniew Wawrzak, 
Bożena Jach, Leszek Roziński, 
Mirosław Winiarski

WYBRANO NOWYCH SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE

Numer 2/2011

Nowa Sołtys Nowej Wsi Urszula Gądek

Sołtys i Rada Sołecka Mierzęcice II

w formie prezentacji multimedial-
nej plany dotyczące przebiegu linii 
szybkich kolei przez obszar gminy. 
W ich wyniku wyrazili swój sprze-
ciw wobec przedstawionego na 
zlecenie PKP PLK przebiegu „Ko-
lei Dużych Prędkości E 65 – Po-
łudnie” przez tereny powyższych 
sołectw. Planowany przebieg kolei 
narusza bowiem zasady rozwo-
ju sołectw oraz ładu gospodarki 
przestrzennej, znacznie ingerując 
w infrastrukturę tych miejscowo-

w Studium wykonalności – doku-
mentacji przedprojektowej, prze-
biegu linii kolejowej „E 65 – Połu-
dnie” odcinek Grodzisk Mazowiec-
ki – Kraków/ Katowice – Zwardoń/ 
Zebrzydowice – granica państwa, 
jako przedsięwzięcia rażąco naru-
szającego gospodarkę przestrzen-
ną Gminy Mierzęcice, miejscowo-
ści położonej w centralnej części 
Wyżyny Śląskiej, a w szczególno-
ści sołectw Mierzęcice, Mierzęcice 
II i Sadowie.

Red.

Podczas sesji Rady Gmi-
ny Mierzęcice w dniu 23 lutego 
2011r. została podjęta Uchwała Nr 
V/24/2011 w sprawie wyrażenia 
stanowiska dotyczącego przebie-
gu linii kolejowej „E 65 – Południe” 
przez terytorium Gminy Mierzęci-
ce.

W czasie odbywających się na 
przełomie stycznia i lutego kolej-
nych zebrań wiejskich mieszkańcy 
Sołectw Mierzęcice, Mierzęcice 
II i Sadowie mieli okazję poznać 

ści. Proponowana koncepcja dzieli 
sołectwa na dwie części, utrud-
niając tym samym kontakt między 
mieszkańcami, obniżając atrakcyj-
ność tych terenów oraz niwecząc 
powstałe z inicjatywy lokalnych 
społeczności Plany Odnowy Miej-
scowości.

Rada Gminy Mierzęcice, ma-
jąc na uwadze powyższe czyn-
niki i kierując się dobrem swoich 
mieszkańców, wyraziła negatywne 
stanowisko wobec przedstawionej 
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Grupa II – szkoły gimnazjalne,
Grupa III – szkoły ponadgimna-
zjalne.

W wyniku przeprowadzonych 
testów wyłoniono następujących 
zwycięzców w poszczególnych ka-
tegoriach.

Grupa I
I miejsce – Anna Dyszy
SP nr 1 w Mierzęcicach
II miejsce – Klaudia Madej
SP nr 1 w Mierzęcicach
III miejsce - Konrad Klusa
OSP Toporowice

Grupa II
I miejsce - Karolina Krzykawska
Gimnazjum w Mierzęcicach
II miejsce - Katarzyna Garczyk
Gimnazjum w Mierzęcicach
III miejsce - Julia Warecka
Gimnazjum w Mierzęcicach

Grupa III
I miejsce - Mateusz Dyraga
OSP Mierzęcice
II miejsce - Konrad Pilarczyk
OSP Sadowie
III miejsce - Damian Dyraga
OSP Mierzęcice

gorz Podlejski i Dyrektor GOK 
Marcin Dobrowolski. Były z tej 
okazji najserdeczniejsze życzenia 
spełnienia wszelkich marzeń, za-
dowolenia, radości życiowej i pro-
miennego optymizmu. Sympatycz-
ną i oryginalną chwilą uroczystości 
było złożenie życzeń Katarzynie 
Majcherczyk, która w dniu 21 
marca skończy 18 lat. Ten wyjąt-
kowy moment wejścia w dorosłość 
przypadnie po Święcie Kobiet, co 
nadało temu wydarzeniu podwój-
nej symboliki. List gratulacyjny 

Ania już po kilku minutach wcią-
gnęła do zabawy i wspólnego 
śpiewania niemal całą damską pu-
bliczność.

Pod koniec zabawy, gdy 
brzmiały już ostatnie dźwięki mu-
zyki, wszystkie Panie zostały ob-
darowane czerwonymi tulipana-
mi. Obserwując ich uśmiechnięte 
twarze można wywnioskować, 
że Dzień Kobiet to jednak święto 
bardzo ważne w kalendarzu i nie 
wypada go nie obchodzić.

Red.

turnieju.
Już 23 marca odbędą się elimi-

nacje powiatowe OTWP, podczas 
których Gminę Mierzęcice będą 
reprezentowali zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w każdej z grup 
eliminacji gminnych. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Red.

W dniu 28 lutego br. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
odbył się finał eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. W finale udział wzięli 
uczestnicy wyłonieni wcześniej 
w eliminacjach środowiskowych, 
które odbyły się w placówkach 
oświatowych oraz jednostkach 
OSP.

Nad przebiegiem eliminacji czu-
wała komisja w składzie: Przewod-
niczący – Zastępca Wójta Gminy 
Mierzęcice Andrzej Cembrzyński, 
będący jednocześnie Przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej Zarzą-
du Powiatowego ZOSP RP, Sekre-
tarz – Inspektor ds. OC Iwona Dy-
raga oraz członkowie: Komendant 
Gminny ZOSP RP w Mierzęcicach 
dh Grzegorz Cofała, Dyrektor SP 
nr 1 w Mierzęcicach Bożena Jach 
oraz Dyrektor GOK w Mierzęci-
cach dh Marcin Dobrowolski.

Gminne eliminacje przebiegały 
w trzech kategoriach:
Grupa I - szkoły podstawowe,

Ponad 300 Pań uczestniczyło 
w tegorocznym Dniu Kobiet, który 
odbył się 7 marca w sali bankie-
towej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mierzęcicach. Gorącą atmosfe-
rę wieczoru zagwarantowały zna-
ne przeboje prosto ze słonecznej 
Italii. Klimat kończącego się wła-
śnie karnawału, okazał się według 
opinii wszystkich Pań, doskonałym 
prezentem z okazji ich święta.

Przybyłe na koncert kobiety 
przywitali gospodarze uroczysto-
ści: Wójt Gminy Mierzęcice Grze-

i bukiet czerwonych róż odebrała 
w imieniu nieobecnej solenizantki 
jej mama.

W doskonały nastrój wprowa-
dził przedstawicielki płci pięknej 
zespół „Acapulco”. Żywiołowy 
show występującego na scenie du-
etu wypełniły największe włoskie 
hity m.in. Mamma Maria, Sempre 
Sempre, Marina, Azzuro, Volare. 
Najpiękniejsze piosenki o miłości 
w tanecznych aranżacjach trafiły 
w gust chyba każdej obecnej na 
sali Pani. Ekspresyjna wokalistka 

Pytania do turnieju zostały 
przygotowane przez funkcjona-
riuszy Komendy Powiatowej PSP 
w Będzinie.

Na zakończenie eliminacji Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski wręczył wszystkim uczest-
nikom dyplomy oraz nagrody, 
życząc jednocześnie laureatom 
powodzenia w dalszych etapach 

Finaliści gminnego OTWP

Ośrodek Kultury tętnił humorem i dobrą zabawąPrzekazanie życzeń na ręce mamy Katarzyny Majcherczyk

GMINNY FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

DZIEŃ KOBIET WE WŁOSKICH RYTMACH
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presową S-1 związane jest z bu-
dową odcinka drogi ekspresowej 
S-1 Pyrzowice – Lotnisko.

Objazdy prowadzone są po-
przez węzeł drogowy „Mierzęci-
ce”:

od strony lotniska w Pyrzowi-• 

cach (DW-913) do Gliwic, By-
tomia i Będzina
od strony skrzyżowania z DK • 
78 do Cieszyna, lotniska w Py-
rzowicach i do Katowic.
Na terenie gminy Mierzęcice 

objazd odbywa się ulicami: Wolno-

ści oraz Gminną.
Utrudnienia związane z prze-

budową drogi ekspresowej S-1 po-
trwają do lutego przyszłego roku.

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w Ka-
towicach informuje, że od dnia 21 
lutego 2011 roku zamknięty został 
odcinek drogi wojewódzkiej 913. 
Zamknięcie DW 913 pomiędzy 
drogą krajową nr 78 i drogą eks-

UWAGA - UTRUDNIENIA DROGOWE

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011

OPIEKA MEDYCZNA W NOCY I ŚWIĘTA

W dniach od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2011 r. zostanie prze-
prowadzony na terytorium Polski 
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań, według stanu 
na dzień 31 marca 2011 r., godz. 
24:00.

Celem spisu jest:
zebranie informacji o stanie li-• 
czebnym ludności Polski oraz 
sytuacji demograficznej – po-
szczególnych jednostek po-
działu terytorialnego kraju
poznanie zmian zachodzących • 
w procesach demograficznych 
i społecznych
zebranie informacji o liczbie • 
i strukturze gospodarstw do-
mowych i rodzin (ich wielkości 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. 
w Mierzęcicach został jedną 
z dwóch placówek funkcjonujących 
na terenie powiatu będzińskiego, 
która będzie świadczyła usługi 
w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki medycznej obejmującej 
opiekę lekarską wieczorem lub 
w nocy (w godzinach 18:00 – 8:00) 
oraz w soboty, niedziele i inne dni 

i składzie) oraz ich warunkach 
mieszkaniowych
uzyskanie informacji społeczno • 
– ekonomicznych, w tym o po-
ziomie wykształcenia, aktywno-
ści ekonomicznej, dojazdach 
do pracy oraz źródłach utrzy-
mania ludności
zbadanie zjawiska migracji lud-• 
ności
zebranie informacji niezbęd-• 
nych do porównań międzyna-
rodowych oraz wynikających 
ze zobowiązań Polski wobec 
UE oraz ONZ
W spisie powszechnym będą 

zebrane dane w ramach następu-
jących tematów badawczych:

stan i charakterystyka demo-• 
graficzna ludności
edukacja• 
aktywność ekonomiczna osób• 
dojazdy do pracy• 
źródła utrzymania osób• 
niepełnosprawność• 
obywatelstwo• 
migracje wewnętrzne• 
migracje zewnętrzne• 
narodowość i język• 

ustawowo wolne od pracy przez 
całą dobę, tj. w godzinach 8:00 – 
8:00.

Niniejsza pomoc lekarska obej-
muje:

poradę lekarską udzielaną • 
w warunkach ambulatoryjnych 
w bezpośrednim kontakcie 
z pacjentem lub telefonicznie 
oraz w przypadkach uzasadnio-
nych stanem zdrowia pacjenta 

wyznanie (przynależność do • 
kościoła lub związku wyznanio-
wego)
gospodarstwa domowe i rodzi-• 
ny
stan i charakterystyka zasobów • 
mieszkaniowych (mieszkania 
i budynki)
Po raz pierwszy spis ludności 

i mieszkań zostanie przeprowa-
dzony w formie elektronicznej, bez 
użycia formularzy papierowych. 
Spis będzie realizowany metodą 
mieszaną, tj. z wykorzystaniem 
systemów informacyjnych oraz da-
nych zebranych w badaniu pełnym 
i reprezentacyjnym (art. 5 ust. 1 
ustawy), w następującej kolejno-
ści:

pobranie danych z systemów • 
informacyjnych
samospis internetowy, pole-• 
gający na zaakceptowaniu lub 
korekcie danych pozyskanych 
z systemów informacyjnych; 
trwa w dniach od 1 kwietnia do 
16 czerwca 2011 r.
wywiad telefoniczny przepro-• 
wadzany przez ankietera staty-

– w miejscu jego zamieszkania
świadczenia udzielane przez • 
pielęgniarkę w warunkach am-
bulatoryjnych lub w miejscu za-
mieszkania pacjenta, zlecone 
przez lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego, wynikające z po-
trzeby zachowania ciągłości 
leczenia lub pielęgnacji
świadczenia udzielane przez • 
pielęgniarkę doraźnie, w związ-

stycznego; trwa w dniach od 8 
kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
wywiad przeprowadzony przez • 
rachmistrza spisowego z wyko-
rzystaniem przenośnego urzą-
dzenia elektronicznego; trwa 
w dniach od 8 kwietnia do 30 
czerwca 2011 r.
Pamiętajmy!
Rachmistrz spisowy będzie no-

sić w widocznym miejscu identyfi-
kator ze zdjęciem, imieniem i na-
zwiskiem oraz pieczęcią urzędu 
statystycznego, pieczątką imien-
ną i podpisem dyrektora urzędu. 
Tożsamość rachmistrza można 
potwierdzić dzwoniąc na infolinię 
NSP 2011.
Rachmistrz jest przeszkolony i za-
przysiężony.
Informacje zbierane w trakcie wy-
wiadu będą wprowadzane bezpo-
średnio do urządzenia przenośne-
go, w które będą wyposażeni rach-
mistrzowie i niezwłocznie przeka-
zywane do bazy danych w GUS.

Opracowano na podstawie
materiałów informacyjnych GUS

ku z poradą, o której mowa 
w punkcie 1.
Numer kontaktowy do NZOZ 

PROMED to 32 288 70 45. Oprócz 
mierzęcickiego ośrodka w/w po-
moc świadczy również Powiatowy 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Czeladzi.

Red.
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brania przedstawiono sprawozda-
nie z działalności jednostki oraz jej 
dokonania w ubiegłym roku. Odby-
ły się również wybory władz OSP.

Przez najbliższą kadencję Za-
rząd OSP Toporowice będzie pra-
cował w następującym składzie:
Prezes – Jerzy Sabatowicz
Naczelnik – Przemysław Paszew-
ski
Wiceprezes – Ireneusz Giełda
Skarbnik – Jarosław Filipczyk
Zastępca Naczelnika – Kazimierz 
Asman
Sekretarz – Mirosław Widera
Gospodarz – Tadeusz Gajewski
Kronikarz – Kazimierz Giełda

Oprócz Zarządu wybrano rów-
nież Komisję Rewizyjną w skła-
dzie:
Przewodniczący – Andrzej Kyrcz
Członek – Mariusz Zarychta

stawicielka Zarządu Koła ZERiI 
Wacława Chrobak, zapraszając 
jednocześnie do wspólnej zaba-
wy. Zebrani bawili się przy dźwię-
kach zespołu muzycznego oraz 
występującego kabaretu „Głucha 
Marysia”, utworzonego przy miej-
scowym KGW. Artystki wykazały 
się dużym kunsztem aktorskim, 
a poruszona tematyka znakomicie 
odzwierciedlała realia dzisiejszego 
życia. Przedstawienie wzbudziło 
salwy śmiechu oraz gromkie bra-
wa.

Red.

łaniami jednostki i sprawując nad 
nimi nadzór.

Red.

W dniu 20 lutego br. w remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Toporowicach odbyło się walne 
zebranie sprawozdawczo – wybor-
cze tutejszej jednostki.

W zebraniu oprócz druhów 
udział wzięli m.in.: Wójt Gminy 
Mierzęcice – Grzegorz Podlejski, 
Wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny Mierzęcice – Beata Polaniec-
ka, Radny – Jacek Biedroń, Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP – dh Stanisław Paks, 
przedstawiciel Komendy Powia-
towej PSP w Będzinie – st kpt. 
Krzysztof Rok, Prezes – Antoni 
Kajdas oraz Naczelnik Krzysztof 
Hyla z OSP Przeczyce, Inspektor 
ds. OC – Iwona Dyraga, Sołtys 
Sołectwa Toporowice – Grażyna 
Ogorzałek oraz przedstawicielki 
miejscowego KGW. Podczas ze-

6 marca br. w remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Toporowi-
cach odbyło się spotkanie ostat-
kowe toporowickiego koła Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Mierzęcice Beata Polaniecka, rad-
ny Jacek Biedroń z żoną, Dyrektor 
GOK Mierzęcice Marcin Dobro-
wolski, przedstawiciele miejscowej 
OSP na czele z Prezesem Jerzym 
Sabatowiczem oraz Panie z KGW 
Toporowice.

Wszystkich zgromadzonych 
powitała Przewodnicząca KGW 
Janina Sabatowicz oraz przed-

Członek – Adam Matyja
Zarząd oraz Komisja Rewizyj-

na będą pełniły swoją rolę przez 
najbliższe pięć lat, kierując dzia-

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OSP TOPOROWICE

OSTATKI W TOPOROWICACH

Wręczenie odznaczeń młodym druhom

Uczestnicy ostatkowego spotkania w Toporowicach

serca na wydarzenie jakim będzie 
beatyfikacja Jana Pawła II.

U progu Wielkiego Postu przy-
pomnijmy sobie zatem słowa Jana 
Pawła II:

Pragnę przypomnieć kilka 
wskazań, które dobrze współbrz-
mią ze szczególnym charakterem 
okresu wielkopostnego. Mam na 
myśli przede wszystkim kontem-
plację oblicza Chrystusa, które 
w czasie Wielkiego Postu jawi się 
jako „oblicze cierpiące”.

W nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej modlitwa kontemplacyjna 

Chrześcijańskie wspólnoty 
powinny stawać się w ciągu tych 
tygodni prawdziwymi „szkołami 
modlitwy”.

Innym ważnym celem jest też 
przybliżenie wiernych do sakra-
mentu pojednania, aby każdy mógł 
„odkrywać Chrystusa jako myste-
rium pietatis – jako Tego, w którym 
Bóg ukazuje nam swoje miłosierne 
serce i w pełni jedna nas ze sobą 
(Novo millennio ineunte, 37).

Parafia św. Mikołaja
w Targoszycach

W dniu 9 marca – Środę Po-
pielcową – rozpoczęliśmy święty 
szczególny czas Wielkiego Postu. 
Zewnętrznym znakiem naszego 
wejścia na drogę pokuty i nawró-
cenia było posypanie głowy popio-
łem.

Wielki Post – czas pokuty, 
postu, wyrzeczeń i modlitwy ma 
służyć naszemu nawróceniu, ma 
przygotować nasze serca na owoc-
ne przeżycie świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. Tegoroczny 
Wielki Post to również dobry czas, 
aby przygotować zwłaszcza nasze 

prowadzi do zjednoczenia się z ta-
jemnicą Tego, którego Bóg uczy-
nił grzechem dla naszego dobra, 
choć On sam nie znał grzechu 
(por. 2 Kor. 5.21).

Na wzór świętych każdy 
ochrzczony jest wezwany, aby 
wierniej naśladować Jezusa. Tak 
więc wielkopostna droga jest dla 
nas posłusznym naśladowaniem 
Syna Bożego, który stał się ule-
głym Sługą.

Droga, na którą wprowadza 
nas Wielki Post, prowadzi przede 
wszystkim przez modlitwę.

REFLEKSJA WIELKOPOSTNA
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PLAN PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY MIERZĘCICE W ROKU 2011

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na rok 2011
Lp. Termin Tematyka

1. Luty
Analiza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje przez Urząd Gminy Mierzęcice i jednostki 1. 
podległe.

2. Analiza merytoryczna budżetu na 2011r.

2. Marzec
Analiza - ocena wykorzystania nieruchomości będących we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych (domy na-1. 
uczyciela), w tym stan uregulowania formy prawnej władania nieruchomościami przez te jednostki.

2. Analiza działalności Ośrodka Wczasowego Gminiec.

3. Kwiecień 1. Informacja z wykonania zadań przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

4. Maj/Czerwiec 1. Zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

5. Sierpień 1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

6. Wrzesień
1. Analiza założeń do budżetu na 2012 r.
2. Analiza środków finansowych przekazanych na działalność OSP.

7. Październik
Analiza i zaopiniowanie wniosków złożonych przez Komisje Rady Gminy Mierzęcice i strony zainteresowane do projektu 1. 
budżetu gminy na 2012 r.

8. Grudzień
1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 r.
2. Propozycje do planu pracy na 2012 r.

Plan pracy Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego  na  rok 2011
Lp. Termin Tematyka
1. Luty Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy.

2. Marzec
Gospodarka odpadami, odbiór odpadów stałych i ciekłych. Działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej  i Komu-
nalnej.

3. Kwiecień Posiedzenie wyjazdowe – kontrola stanu dróg, przystanków, oznakowania ulic we wszystkich sołectwach.

4. Maj Analiza przygotowania terenów rekreacyjnych do sezonu letniego. Działalność WOPR.

5. Czerwiec Analiza gospodarki gruntami. Procedury sprzedaży i zamiany gruntów.

6. Sierpień Ochrona środowiska, dzikie wysypiska – analiza i ocena.

7. Wrzesień Ocena bezpieczeństwa użytkowania obiektów gminnych.

8. Październik Przygotowanie jednostek organizacyjnych gminy do sezonu zimowego 2011/2012.

9. Listopad Wykonanie budżetu gminy i prace nad projektem w zakresie działania Komisji.

10. Grudzień Podsumowanie rocznej pracy Komisji i uchwalenie planu pracy na 2012 rok.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na rok 2011
Lp. Termin Tematyka

1. Luty
1. Omówienie wizji rozwoju sportu na terenie gminy.
2. Spotkanie z prezesami klubów sportowych.

2. Marzec
 Analiza struktury i funkcjonowania oświaty w gminie.1. 
Omówienie zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz środków pozabudżetowych na realizację 2. 
zadań oświatowych.

3. Kwiecień
1. Analiza problematyki dotyczącej działalności GOK w Mierzęcicach.
2. Spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich.

4. Maj
1. Omówienie realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
2. Omówienie realizacji zadań związanych z udzielaniem stypendiów socjalnych.

5. Czerwiec
1. Analiza wyników nauczania oraz wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
2. Omówienie przygotowania wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej przez szkoły oraz GOK w Mierzęcicach.

6. Sierpień

Objazd placówek oświatowych w celu sprawdzenia stopnia przygotowania obiektów do rozpoczęcia nowego roku szkol-1. 
nego.

2. Analiza funkcjonowania przedszkoli publicznych.
3. Podsumowanie półrocznej działalności Komisji.

7. Wrzesień
1. Analiza problematyki służby zdrowia. Omówienie realizacji zadań NZOZ PROMED.
2. Omówienie opieki zdrowotnej w szkołach.

8. Październik 1. Opracowanie wniosków do nowego budżetu na 2012r.

9. Listopad 1. Omówienie spraw dotyczących działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach oraz filii terenowych.

10. Grudzień
1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 r.
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PLAN PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY MIERZĘCICE W ROKU 2011

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011
Lp. Termin Tematyka
1. Luty 1. Kontrola sposobu rozpatrzenia skarg za 2010 r.

2. Luty/Marzec Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Gminę za 2010 r.1. 

3. Marzec
Analiza szkoleń, podróży służbowych i zakresów czynności pracowników Urzędu Gminy oraz jego schematu organiza-1. 
cyjnego.

4. Kwiecień 1. Kontrola realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

5. Maj
1. Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Gminę.
2. Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Maj/Czerwiec 1. Kontrola działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej.

7. Czerwiec
1. Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2010 r.
2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta za 2010 r.

8. Lipiec 1. Kontrola działalności Wójta oraz wykonania budżetu za I półrocze 2011r

9. Sierpień 1. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

10. Wrzesień 1. Kontrola działalności Gminnej  Biblioteki Publicznej.

11. Październik 1. Kontrola wydatków na płace w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.

12. Listopad 1. Kontrola wybranych szkół i przedszkoli pod kątem wykorzystania budżetu.

13. Grudzień
1. Kontrola wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz Ochotniczą Straż Pożarną.
2. Przygotowanie okresowego sprawozdania z pracy Komisji.
3. Kontrola działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Śląska Izba Rolnicza 
Samorząd Rolniczy Województwa Śląskiego 

 

3  kwietnia 2011 r. 
 

odbędą się wybory członków do Rad 
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 

w Urzędzie Gminy Mierzęcice 
pokój nr 20 (sala posiedzeń) 

w godz. 8 - 18 
 

 
 
ROLNIKU  -  NIE ZMARNUJ DANEJ CI SZANSY! 

 
WEŹ UDZIAŁ W WYBORACH 

DO IZBY ROLNICZEJ ! 
 
 
 

Zarząd 
Śląskiej Izby Rolniczej 

INFORMACJA 
 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z 30 marca 2006r.) - zwrot 

podatku przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym  

i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 

które są posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego  

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wynikającego z ewidencji 

gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia 2010 roku. 
 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać  

w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pokój nr 3) w terminie  

od dnia 1  marca 2011 r. do dnia 31  marca 2011 r.  

Do wniosku  należy dołączyć faktury VAT zakupu oleju 

napędowego wystawione od dnia 1  września 2010 r. do 

dnia  28 lutego 2011 r.  

 
 

        Wójt Gminy Mierzęcice 

        mgr  Grzegorz Podlejski 

Przedstawiciel Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU)
świadczy usługi ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenia 
majątkowe, ubezpieczenie na życie oraz fundusze emery-
talne w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00 w bu-
dynku Urzędu Gminy Mierzęcice (sala sesyjna).

Przedstawiciel firmy REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 
pobiera opłaty za odbiór odpadów w każdy ostatni piątek 
miesiąca w godzinach od 7:30 do 12:30 w budynku Urzędu 
Gminy Mierzęcice (sala sesyjna).

INFORMACJE



In
fo

rm
ac

je

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2011 - strona 7

UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części na terenie Gminy Mierzęcice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy 
Mierzęcice uchwala, co następuje:
§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać nastę-
pujące wymagania:

Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej.1. 
Posiadać specjalistyczny sprzęt przeznaczony do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nieza-2. 
dający im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapy-
wania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
Dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 3. 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności.4. 
Posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mierzęcice.5. 
Posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.6. 

§2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebo-
wisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej.1. 
Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.2. 
W przypadku prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt teren, o którym mowa w ust. 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, 3. 
z możliwością swobodnego ustawienia bud, wydzielenia kojców, zaplecza socjalno-technicznego z możliwością wykonania zadaszenia. W przypadku prowa-
dzenia grzebowisk, teren o którym mowa w ust. 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych 
do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.
Posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonania 4. 
tych czynności.
Posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych.5. 
Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności.6. 
Posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązu-7. 
jących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych.
Posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej 8. 
utylizacji.
Posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania, posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację.9. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                                                                                            /-/ Tadeusz Twardoch

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 03 marca 2011 r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 
ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2006 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Mierzęcice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 61, poz. 1653 z dnia 22 maja 2006 r.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowa-
dzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczu-
rzania.
W związku z powyższym informuje się co następuje:

Akcja odszczurzania poprzedzona jest 1. akcją porządkową,  przeprowadzoną w okresie od 21 marca do 03 kwietnia 2011 r.
Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice zobowiązani są do oczyszczenia ze wszystkich odpadów pokonsumpcyj-2. 
nych posesji i innych miejsc oraz do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.
W okresie 3. od 04 kwietnia do 15 kwietnia 2011 r. przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Mierzęcice powszechna akcja odszczurzania.
Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, obiektach handlo-4. 
wych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach 
i szkołach wszystkich typów, a także na terenach gospodarstw rolnych. Trutkę należy wyłożyć na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w toaletach, w składach 
gospodarczych itp. 
W czasie wykonywania czynności związanych z odszczurzaniem należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach poszczególnych trutek. Dzieci nale-5. 
ży pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i otoczyć je w tym okresie szczególna opieką. W miejscach gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: 
„UWAGA TRUCIZNA”.
Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco i zakopywać na głębokości co najmniej 1m, w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródeł wody pitnej. Po 15 kwietnia 6. 
2011 r. należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić nieruchomość.
Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem oraz kontrolę jej wykonania pełnić będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, Komisariat 7. 
Policji w Siewierzu oraz Urząd Gminy Mierzęcice.

Wójt Gminy Mierzęcice
mgr Grzegorz Podlejski
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Lp. Nazwa Adres Telefon 
Zezwolenie Wójta Gminy Mierzęcice 

na prowadzenie przez przedsiębiorców 
działalności w zakresie: 

1.  Usługi Asenizacyjne 
Maciej Małota  

42-460 Mierzęcice 
Boguchwałowice 
ul. Buczka 2 

601 527 257  opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,  

2.  REMONDIS Tarnowskie 
Góry Sp. z o.o. 

42-600 Tarnowskie Góry 
ul. Nakielska 1-3 

(32 ) 285-46-18 
(32 ) 285-46-10 

 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

 opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 

3.  

Zakładowi Oczyszczania 
Wywozu i Utylizacji 
Nieczystości „EKO-
SYSTEM” S. J. Bożena 
Strach & Waldemar Strach  

42-274 Konopiska  
ul. Spółdzielcza 1/1 (34) 329-92-29 

 opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,  

 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

4.  
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych   
Sp. z o.o. Ruda Śląska  

41-700 Ruda Śląska 
ul. Kokotek 33 

(32) 248 10 81-83 
(32) 248 20 31 
(32) 248 15 23  

 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

5.  

Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowo-
Usługowe Sp. z .o.o. 
„INTERPROMEX”  

42-500 Będzin  
ul. Paryska 11  

(32) 267 44 20  
(32) 267 60 00 

 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

6.  Firma „EKO” 
Janusz Bochenek  

42-512 Psary 
ul. Szkolna 94 

603 930 812  
(32) 363 48 25  

 opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,  

7.  

Siewierskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 

42-470 Siewierz 
ul. Krakowska 45 

(32) 674 18 26 
(32) 674 11 77  
(32) 263 13 80 

 opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,  

 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

8.  

Gminny Zakład 
Gospodarki Wodnej 
i Komunalnej 
w Mierzęcicach 

Mierzęcice  
ul. Wolności 133 

(32) 288 70 53 
(32) 288 70 83  

 opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych,  

 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości 

9.  F.H.U. SKOTAQUA 
Agnieszka Skotarska 

42-512 Psary 
ul. Szkolna 94 

(32) 363 48 25 
605 608 005 
604 809 216 

 opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,  

10.  
Usługi Asenizacyjne 
ECO BUS  
Wojciech Kotuła 

42-575 Góra Siewierska 
ul. Ogrodowa 20A 604 983 604  opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych,  

11.  

ALBA Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. 

41-300 Dąbrowa 
Górnicza 
ul. Starocmentarna 2 

(32)262 50 29 
(32) 262 50 28 
(32) 262 30 12 

 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

12.  Firma Usługowo Handlowa 
„SKUPIEŃ IWONA” 

42-504 Będzin 
ul. Niepiekło 27 

662 246 358 
(32) 288 75 78  

 opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 

13.  Zakład Oczyszczania 
Miasta Zbigniewa Strach  

42-274 Konopiska  
ul. Korzonek 98 (034) 366 89 84   odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

14.  
Przedsiębiorstwo 
Komunalne DARPOL  
Dariusz Strach  

42-274 Konopiska  
ul. Korzonek 98 

(034) 366 89 83  
519 165 341 

 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

NA TERENIE GMINY
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PRZEKAŻ 1% PODATKU

Wraz z nastaniem nowego roku nadszedł czas, w którym podatnicy 
muszą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Podczas składania dekla-
racji PIT, możemy wskazać organizację pożytku publicznego, której 
przekażemy 1% swojego podatku. Szczególnie zachęcamy Państwa 
do wsparcia w ten sposób organizacji działających na terenie Gminy 
Mierzęcice, do których należą:

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Przyjaciół To-• 
porowic, Toporowice 42-460, ul. Czerwonego Zagłębia 6, 
nr KRS: 0000219098
Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice – Mierzęcice 42-460, • 
ul. Wolności 102A
Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II – Mierzęcice 42-460, • 
ul. Kolejowa 4
Ochotnicza Straż Pożarna Boguchwałowice – Boguchwałowi-• 
ce 42-460, ul. Buczka 3
Ochotnicza Straż Pożarna Przeczyce – Przeczyce 42-460, • 
ul. 21 Stycznia 81
Ochotnicza Straż Pożarna Toporowice – Toporowice 42-460, • 
ul. Czerwonego Zagłębia 8
Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś – Nowa Wieś 42-460, • 
ul. Zawadzkiego 163
Ochotnicza Straż Pożarna Sadowie – Sadowie 42-460, • 
ul. Dworska 3b
Należy zaznaczyć, iż gminne OSP nie są organizacjami pożytku 

publicznego, lecz są zrzeszone w Związku OSP, który posiada status 
OPP. Przy każdej z jednostek należy podać nr KRS Związku OSP: 
0000116212.

Aby ułatwić Państwu wypełnienie deklaracji PIT i wsparcie przez to 
w/w stowarzyszeń,wystarczy wejść na stronę www.toporowice.pl lub 
www.zosprp.pl, na których znajdą Państwo szczegółowe informacje. 

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W BĘDZINIE

OSTRZEGA I INFORMUJE

W okresie wiosny wypalanie traw na łąkach, rowach przydrożnych, wypalanie zarośli,
uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach – to je-

den z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska, to przyczyna wielu pożarów przynosząca 
jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmos-
fery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z „wyrzucaniem” do niej dziesiątków ton tlenku węgla 
oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan 
zdrowia społeczeństwa

Utrwalił się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawo-
żenia i użyźniania. Nadal wielu sądzi, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Wiele 
lat temu naukowcy udowodnili, że takie pożary są szkodliwe. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwie-
rzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę - z takich zabiegów „oczyszczających” nie płyną żadne 
korzyści. Po wypaleniu gleba ubożeje, system korzeniowy roślin zamiera, flora oraz bakterie i grzyby, 
które powodują szybszą wegetację roślin giną. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody.

Dlatego też w świetle przedstawionych powyżej faktów nadal niepokojącym zjawiskiem jest utrzy-
mująca się moda na wypalanie, żeby zaś było wygodniej i szybciej rozlewa się ciecze łatwo zapalne, 
zapominając przy tym, że:

gęsty, ścielący się dym to zagrożenie dla ruchu drogowego, przyczyna wielu kolizji i wypadków,• 
otwarte pożary to przedostanie się do atmosfery dużych ilości tlenku węgla, tlenku siarki oraz wę-• 
glowodorów aromatycznych itp. będącymi truciznami dla ludzi i zwierząt,
to ofiary w płomieniach – najczęściej podpalacze,• 
to tysiące strat w mieniu wypracowanym przez kilka pokoleń.• 
Obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej zabraniają w lasach i na obszarze łąk, torfowisk 

i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów wykonywania czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:

rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,• 
wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,• 
palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.• 

Wobec osób nie przestrzegających powyższych zasad bezpieczeństwa mogą być stosowane środki eg-
zekucji karno – administracyjnej.

W myśl art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. każdy, kto wypala roślinność 
na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub trzcin pod-
lega karze aresztu lub grzywny.

Lecz nie groźba kary, a świadoma troska o nasze wspólne bezpieczeństwo i zachowanie środo-
wiska naturalnego ze wszystkimi jego dobrodziejstwami powinna warunkować i określać nasze postę-
powanie.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o roz-
sądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i in-
nych.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

w Będzinie
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mierzęcice
Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przeznaczenie 1% podatku na rzecz naszej jednostki.
Na naszą pomoc możecie liczyć zawsze podczas występujących różnego rodzaju nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Posiadamy już czę-

ściowe wyposażenie do zwalczania tego typu zagrożeń, a dodatkowo wszystkie pozyskane pieniądze przeznaczmy na zakup sprzętu ratowniczo 
– gaśniczego.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców, którym zależy na tym, aby na terenie naszej gminy była „STRAŻ” z prawidłowo wyposażonymi 
samochodami oraz dobrze wyszkolonymi druhnami i druhami o przekazanie 1% podatku.

Pragniemy poinformować, iż dzięki Państwa dobrej woli z podatku przekazanego za 2009 rok zebraliśmy kwotę 1740 złotych. Wykorzysta-
liśmy ją z dodatkową dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w takiej samej kwocie, na zakup sprzętu 
ratowniczego.

Szanowni Państwo, w 2010 roku nasza jednostka interweniowała ponad 70 razy na terenie gminy oraz powiatu. Zabezpieczaliśmy lokalne 
imprezy, prowadziliśmy pokazy ratownictwa. Wykonywaliśmy prace społeczne na terenie gminy.

Na nas, strażaków możecie liczyć zawsze, teraz my prosimy Was o wsparcie!

Jak przekazać 1% podatku?

Wystarczy wypełnić zeznanie roczne (PIT: 28, 36, 36L, 37, 38, 39). W polu: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), w rubryce (Numer KRS) wpisać 0000116212, a następnie w rubryce (Cel szcze-
gółowy 1%) wpisać: OSP MIERZĘCICE, 42-460 MIERZĘCICE UL. WOLNOŚCI 102A, WOJ. ŚLĄSKIE, jeżeli chcą Państwo abyśmy poznali 
darczyńcę wystarczy złożyć podpis w rubryce (Wyrażam zgodę).

Przekazane przez Państwa środki zostaną przesłane do Biura Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach. Za zebraną kwotę nasza 
jednostka dostanie bezpłatnie, niezbędne dla nas wyposażenie oraz sprzęt.

Tak więc, ofiarowane przez Państwa pieniądze zostaną zainwestowane w podniesienie poziomu bezpieczeństwa Nas wszystkich. A dzięki 
odpowiedniemu wyposażeniu, będziemy mogli skuteczniej ratować życie, zdrowie i mienie ludzkie. Licząc na Państwa wsparcie, z góry dzięku-
jemy.

Druhny i Druhowie z OSP Mierzęcice
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W czasie konkursowej rywalizacji

wróżki i wiele innych baśniowych 
postaci.

Zabawę rozpoczęła Dyrektor 
przedszkola Małgorzata Rinkow-
ska, a później jej wychowankowie 
rozpoczęli zabawę w rytm dziecię-
cych przebojów. Napoje chłodzące 
przygotowane przez Radę Rodzi-
ców cieszyły się dużym wzięciem, 
gdyż temperatura na parkiecie 
była bardzo wysoka. W przerwie 
balu przedszkolaki otrzymały słod-
ki poczęstunek. Podczas zabawy 
była możliwość uchwycenia tych 
miłych chwil w błysku flesza pro-
fesjonalnego fotografa. Wszyscy 
z wielką niecierpliwością czekają 
już na przyszłoroczny bal.

Barbara Mańdok

dycji krajów anglosaskich, rozwią-
zywali krzyżówkę, łączyli zdania 
z obrazkami, a także rozwiązywali 
problemy gramatyczne.

Najłatwiejsze dla uczestników 
konkursu okazały się pytania zwią-
zane z przeczytaną lekturą (The 
Tin Soldier), nieco więcej proble-
mów sprawiło pytanie dotyczące 
znajomości godzin oraz rozszyfro-
wanie hasła z krzyżówki. Wyniki 
za 2 miesiące. Życzymy samych 
pierwszych miejsc!

Edyta Kowal - Wencel

Tradycją Przedszkola Publicz-
nego w Mierzęcicach jest organi-
zowanie w okresie karnawału balu 
przebierańców dla dzieci. Podob-
nie było w tym roku. Pracownicy 
przedszkola dołożyli wszelkich 
starań, by wystrój sali balowej 
wprowadził dzieci w radosny na-
strój oraz zachęcał do wesołej 
zabawy.

Zabawa karnawałowa to wspa-
niała okazja do wspólnej zabawy 
wychowawców, wychowanków 
oraz rodziców. Ogromną radość 
wszystkim sprawiło wcielenie się 
w role różnych postaci bajkowych. 
W tym szczególnym dniu zarówno 
dzieci, jak również przedszkolanki, 
byli przebrani w ciekawe karnawa-
łowe kreacje. Były zatem księż-
niczki, piraci, Indianie, kowboje, 

1 marca uczniowie klasy III 
ze Szkoły Podstawowej w Bo-
guchwałowicach uczestniczyli 
w ogólnopolskim konkursie języka 
angielskiego „FOX”, organizowa-
nym przez Regionalne Stowarzy-
szenie Oświatowe „Kaganek” oraz 
Regionalny Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli „WOM” z Bielska 
– Białej, a nad którym honorowy 
patronat pełnił Minister Edukacji 
Narodowej.

Uczniowie przystąpili do kon-
kursu w najmłodszej kategorii 
wiekowej: kittens. W pocie czoła 
rozpracowywali 15 zagadnień do-
tyczących wiedzy o kulturze i tra-

Na balu pojawił się nawet Zorro Nagrodzona w konkursie Julia Badiura

grudnia 2010 roku. Spośród 312 
nadesłanych prac jury wybrało 10. 
Szkołę Podstawową w Przeczy-
cach reprezentowały dwie uczen-
nice: Klaudia Jaruszewska (klasa 
V) i Julia Badiura (klasa VI). Wśród 
nagrodzonych prac znalazło się 
opowiadanie Julii, która w swojej 
opowieści przedstawiła losy mło-
dego puszczyka będącego pod 
opieką rodzeństwa (tekst dostępny 
jest na stronie: www.spprzeczyce.
szkolnastrona.pl w zakładce: Osią-
gnięcia w roku szkolnym 2010/11, 
link: „Wyjątkowy przyjaciel”). Na-
grodę w postaci sprzętu turystycz-
nego wręczyła uczennicy dyrektor 
szkoły Małgorzata Drzewiecka.

Sławomir Gębica

W roku 2010 Fundacja Wspie-
rania Inicjatyw Ekologicznych 
w Krakowie ogłosiła konkurs lite-
racki pt. „Sówka mądra główka” 
na najlepszą bajkę, opowiada-
nie, komiks lub tomik wierszyków 
o sowach dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych z terenu całej Polski. 
Jego celem było rozwijanie przez 
uczniów umiejętności samodziel-
nego zdobywania wiedzy na pod-
stawie różnych źródeł, kształtowa-
nie kreatywności, wyrabianie po-
czucia estetyki, uwrażliwienie na 
piękno otaczającej przyrody oraz 
poznanie przez dzieci i młodzież 
gatunków sowy występujących na 
terenie Polski.

Konkurs rozstrzygnięto 31 

SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA

„LISEK” W BOGUCHWAŁOWICACH

PRZEDSZKOLNY
BAL PRZEBIERAŃCÓW
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łek Rolniczych w Zawierciu. Prze-
pracował tam blisko 6 lat. Z kolei 
przez następne 6 lat pracował jako 
instruktor rolny w Komitecie Powia-
towym Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej w Zawierciu, pełniąc 
równocześnie powierzone mu od 
marca 1968 r. obowiązki I sekre-
tarza Komitetu Gminnego PZPR 
w Mierzęcicach. Po 2 latach eta-
towego funkcjonowania w powia-
towym aparacie partyjnym wraca 
ponownie na stanowisko agrono-
ma, przenosząc się do Mierzęcic 
i podejmując pracę w Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej.

Jeszcze przed szykowaną re-
organizacją administracji tereno-
wej tj. w 1972 r. rekomendowano 
F. Jakóbczyka na stanowisko 
przyszłego naczelnika gminy, czyli 
terenowego organu administracji 
państwowej. Właśnie wtedy ini-
cjuje powstanie Komitetu Grupy 
Inicjatywy Społecznej w Sadowiu 
i Zawadzie, zobowiązującego się 
do wykonania prac ziemnych przy 
modernizowanej drodze z Sado-
wia do Zawady i Komitetu Budowy 
Drogi w Najdziszowie. Posiadał on 
bowiem – jak zapamiętało to wielu również w znaczącym stopniu do 

budowy Gminnego Ośrodka Kul-
tury, przedszkola w Mierzęcicach, 
kościoła w Nowej Wsi.

Podczas pełnienia przez nie-
go obowiązków Naczelnika gmi-
na Mierzęcice uzyskała 2-krotnie 
miano gminy wzorcowej tj. w 1977 
i 1979 r. Na przełomie lat 80/90. XX 
wieku 90% gospodarstw w gminie 
było zwodociągowanych i podłą-
czonych do sieci gazowniczej.

Ukończył – mimo obciąże-
nia pracą zawodową i dzia-
łalnością społeczną – w try-
bie zaocznym studia wyższe,
uzyskując tytuł magistra admini-
stracji. Był w owym czasie człon-
kiem Komitetu Wojewódzkiego 
i Komitetu Gminnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
prezesem Gminnego Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej,
przewodniczącym Rady Nad-
zorczej Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”,
członkiem Zarządu Gminnego Kó-
łek Rolniczych, prezesem zarządu 
Ludowych Zespołów Ludowych. 

(c.d. na str. 12)

Będzie w tym  miejscu o posta-
ci Franciszka Jakóbczyka, który na 
trwałe wpisał się w najnowszą hi-
storię ziemi mierzęcickiej. Jest ku 
temu okazja z powodu zbliżającej 
się 15 rocznicy jego przedwcze-
snej śmierci. Był osobą zasługują-
cą ze wszech miar, z uwagi na swe 
osiągnięcia zawodowe, społeczne 
i polityczne na reminiscencję.

Na wstępie warto przypomnieć 
pokrótce jego drogę życiową.

Był synem tej ziemi, urodzonym 
w Mierzęcicach 29 stycznia 1940 
roku. Jego rodzicami byli Szcze-
pan i Stanisława Jakóbczykowie, 
z dziada pradziada rolnicy. Wy-
kształcenie podstawowe uzyskał 
w mierzęcickiej szkole, kierowanej 
przez Zdzisława Smołkę. Naukę 
na poziomie średnim kontynuował 
w Technikum Rolniczym znajdują-
cym się w Nakle Śląskim. Uzyskał 
w niej tytuł zawodowy technika-
agronoma. To umożliwiło Fran-
ciszkowi  Jakóbczykowi podjęcie 
pracy w wyuczonym zawodzie 
jako agromeliorant, tuż po zdaniu 
matury – 1 lipca 1959 r. Rok póź-
niej zatrudniony został jako agro-
nom w Powiatowym Związku Kó- – szczególny dar przekonywania 

mieszkańców do podejmowania 
czynów społecznych, dobrowolnej 
formy wcześniejszego szarwarku.

Od 1973 r. zostaje powołany 
na stanowisko Naczelnika Gminy 
Mierzęcice. Charakterystyczne 
w jego pracy było to, że zajmo-
wał pragmatyczne stanowisko 
w większości podejmowanych 
spraw i ocenie istniejącej sytuacji 
społeczno-politycznej, wyrażając 
to następująco: „ … rozważyć po 
gospodarsku, co jest potrzebne 
i co należy zorganizować w pierw-
szym rzędzie”. Za jego administro-
wania gminą Mierzęcice w okresie 
PRL-u wartość nowopowstałych 
obiektów i urządzeń gospodar-
czych wyniosła blisko 600 mln 
zł. Zostały one wykonane z jego 
inicjatywy i współinicjatywy w ra-
mach nakładów państwowych, 
jak i też w formie czynów społecz-
nych. W okresie jego kierowania 
gminą rozwiązano problem dróg 
publicznych, zwodociągowano 
gminę (z wyjątkiem Mrowieńca we 
wsi Przeczyce) oraz w stopniu za-
awansowanym tj. 75% przeprowa-
dzono gazyfikację. Przyczynił się 

JEDEN Z NIEWIELU TAKICH ADMINISTRATORÓW

Franciszek Jakóbczyk udzielający ślubu cywilnego (1974)
Fotografia ze zbiorów Teresy Jakóbczyk

Przyjęcie wieńca dożynkowego przez F. Jakóbczyka 
asystuje Zygmunt Lisowski, na drugim planie Bonifacy Zrałek (1976)

Fotografia ze zbiorów Teresy Jakóbczyk
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od podstaw komunalny zakład pn. 
Gminny Zakład Gospodarki Wod-
nej, zostając od 3 stycznia 1995 
r. jego pierwszym dyrektorem. 
Jego utworzenie można uznać za 
przełomowe, gdyż zredukowało 
do minimum problemy związane 
z dostawą wody tj. częstymi bra-
kami, niskim ciśnieniem i obniżoną 
jakością.

na scenie miejscowego Ośrodka 
Kultury sporą dawkę doskonałe-
go humoru, co spodobało się za-
równo szerokiej publiczności, jak 
i jury. Toporowicki kabaret zdobył 
wyróżnienie w kategorii dorosłych 
powyżej 20 lat.

Gratulujemy pierwszego sukce-
su, życzymy pomysłów i owocnej 
twórczości oraz trzymamy kciuki 
za „Głuchą Marysię”. Kabaret to 
bez wątpienia znakomita forma 
artystyczna, która pozwala zacho-
wać dystans do otaczającej rze-
czywistości i z uśmiechem patrzeć 
na życie.

Red.

kóbczyk należał – po Stanisławie 
Krzykawskim – do osób najdłużej 
administrujących terytorium Mie-
rzęcic i okolicznych wsi, w całej 
96-letniej historii gminy.

Zmarł przedwcześnie 10 czerw-
ca 1996 r. w Mierzęcicach, pozo-
stając na dobre w pamięci ludzi.

Jacek Malikowski

(dokończenie ze str. 11)

Brał udział  w pracach  Ochotni-
czych Rezerw Milicji Obywatelskiej 
i zarządu Banku Spółdzielczego.

Po reaktywacji samorządu te-
rytorialnego w III Rzeczypospoli-
tej został wybrany Wójtem Gminy 
Mierzęcice, pełniąc funkcję do 31 
marca 1991 r. Następnie tworzy 

Na terenie naszej gminy po-
wstał pierwszy kabaret. Jego na-
zwa to „Głucha Marysia”, a założy-
ły go 3 osoby: Janina Sabatowicz, 
Grażyna Ogorzałek i Wacława 
Chrobak. Trio funkcjonuje w ra-
mach działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich w Toporowicach. Więk-
szość tekstów pisze Janina Saba-
towicz, która wciela się jednocze-
śnie w rolę tytułowej Marysi.

Debiut sceniczny kabaretu, 
wtedy jeszcze bez nazwy, miał 
miejsce podczas V Regionalnego 
Przeglądu Kabaretów „Z uśmie-
chem przez życie” w Gródkowie. 
Panie z Toporowic zaprezentowały 

Został  uhonorowany szere-
giem medali i odznak tj. Srebrną 
Odznaką „ Zasłużony w Rozwo-
ju Województwa Katowickiego”, 
Srebrną i Złotą Odznaką Za Za-
sługi dla Pożarnictwa, Medalem 
40-lecia Polski Ludowej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Co istotne, Franciszek Ja-

JEDEN Z NIEWIELU TAKICH ADMINISTRATORÓW

PO PROSTU ZRÓB KABARET …

Oznacza to pozyskiwanie i groma-
dzenie źródłowych materiałów, jak 
dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, 
zdjęcia, dokumenty osobiste itp. 
oraz nagrywanie relacji świadków 
historii.

Udział w projekcie zapewnia bi-
bliotece szkolenia i wsparcie (me-
rytoryczne i techniczne) Ośrodka 
KARTA w stworzeniu historyczne-
go lokalnego archiwum, jego wir-
tualizacji i wykorzystanie zbiorów. 
Przez cały okres tworzenia i dzia-
łania archiwów lokalnych (w cza-
sie trwania programu, do maja 
2012 roku), pracownicy Ośrodka 
KARTA będą służyć pomocą bi-
bliotekarzom, zarówno w dzie-
dzinach ściśle technicznych, jak 
i sprawach merytorycznych. Zo-
stanie stworzona sieć CATL biblio-

promocyjnych gminy. Biblioteka 
otrzyma profesjonalnie wykonaną 
stronę internetową, służącą pre-
zentacji i promocji pozyskiwanych 
przez nią materiałów historycznych 
oraz do kontaktów z ludźmi zgła-
szającymi zbiory, wzbogacającymi 
opisy materiałów, przekazującymi 
informacje o nieznanych faktach 
z historii regionu itp. Szkolenia 
pracowników biblioteki rozpoczną 
się w maju tego roku, a realiza-
cja projektu ruszy w bibliotece od 
września 2011r. Liczymy na przy-
chylność naszych mieszkańców 
w poszukiwaniu i gromadzeniu 
materiałów historycznych związa-
nych z naszą gminą.

Grażyna Czapla

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Inter-
netu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach 
została w listopadzie 2010r. za-
kwalifikowana do projektu „Cyfro-
we Archiwum Tradycji Lokalnej”, 
który prowadzony jest przez Fun-
dację Ośrodka KARTA w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek.

Ośrodek wdraża sieć lokal-
nych społecznych archiwów histo-
rycznych CATL przy bibliotekach 
gminnych, które powinny stać się 
centrami aktywizującymi miej-
scowe społeczności do ocalania, 
pielęgnowania i upowszechniania 
historii i tradycji lokalnej.

Ośrodek KARTA, czerpiąc 
z ponad 20-letniego unikalnego 
doświadczenia, oferuje pomoc 
w tworzeniu w bibliotekach spo-
łecznych archiwów historii lokalnej. 

tek biorących udział w projekcie, 
a biblioteka w Mierzęcicach bę-
dzie współpracować z Ośrodkiem 
KARTA przy innych projektach, 
m.in. wspólnie przygotowywanych 
publikacjach czy wystawach na 
bazie zebranych materiałów.

Realizacja projektu w bibliotece 
przyczyni się do ratowania i zapi-
sywania historii regionu, odnajdu-
jąc i utrwalając świadectwa histo-
ryczne mieszkańców gminy: roz-
proszone, zagrożone zapomnie-
niem lub zniszczeniem. Biblioteka 
wzbogaci się o nowe atrakcyjne 
zasoby, w pełni udostępniane na 
miejscu, które posłużyć mogą tak-
że do organizacji specjalnych spo-
tkań i wystaw oraz do przygotowa-
nia publikacji, prezentacji online 
lub w działaniach kulturalnych czy 

ARCHIWUM HISTORYCZNE W BIBLIOTECE

Premierowy występ kabaretu „Głucha Marysia”
Zdjęcie dzięki uprzejmości GOK Psary
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Od lewej: M. Kasprowicz, M. Trzęsimiech, G. Grela i P. Cebula

Od lewej: K. Barańska, A. Cybuchowska i I. Szydło

Druga lokata w powiecie dała nam 
awans do zawodów rejonowych, 
które również odbyły się w Wojko-
wicach Kościelnych.

W zawodach tych wzięło udział 
6 szkół. Po bardzo emocjonują-
cych partiach szachowych uczen-
nice naszego gimnazjum zajęły 
I miejsce i będą tym samym re-
prezentować nasz rejon w zawo-
dach wojewódzkich. W turnieju 
tym Magdalena Kasprowicz zajęła 
indywidualnie I miejsce. Życzymy 
powodzenia.

Anna Kucharczak

umiejętności rozpoczęły dziewczę-
ta rozgrywki rejonowe w Dąbrowie 
Górniczej. Po niezwykle zaciętej 
i wyrównanej rywalizacji z zawod-
niczkami z Gimnazjum w Wojko-
wicach i remisie w małych punk-
tach nasze reprezentantki zajęły 
ostatecznie II miejsce w rejonie, 
przegrywając finał w dodatkowym 
pojedynku z wyżej rozstawioną te-
nisistką z Wojkowic.

Wicemistrzynie rejonu nie pod-
dają się i obiecują jeszcze lepszy 
wynik w przyszłym roku szkolnym, 
czego im szczerze życzymy.

Anna Kucharczak

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach

zaprasza na

TURNIEJ W DWUBOJU SIŁOWYM

HERKULES 2011
- wyciskanie sztangi na rekord leżąc

- wyciskanie odważnika jedną ręką stojąc

- rywalizacja w 3 kategoriach wiekowych

(juniorzy, seniorzy, weterani)

27 marca 2011 (niedziela) godz. 10:00

Hala sportowa przy Gimnazjum

im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach

Z A P R A S Z A M Y

DLA NAJLEPSZYCH UFUNDOWANO NAGRODY 

ODŻYWKI, PUCHARY I MEDALE

Uczennice z klasy III c Gimna-
zjum w Mierzęcicach Magdalena 
Kasprowicz i Milena Trzęsimiech 
oraz Gracjan Grela i Paweł Cebu-
la z klasy III b jeszcze przed roz-
poczęciem ferii zimowych wzięli 
udział w Powiatowym Turnieju 
Szachowym w Wojkowicach Ko-
ścielnych.

Chłopcy zajęli drużynowo IV 
miejsce, a Gracjan Grela zdobył 
indywidualnie II miejsce. Dziew-
częta natomiast uplasowały się na 
II pozycji, ustępując tylko repre-
zentacji Gimnazjum z Żelisławic. 

Uczennice z Gimnazjum w Mie-
rzęcicach Klaudia Barańska z II b, 
Izabela Szydło z I b i Agata Cybu-
chowska z I a reprezentowały na-
szą szkołę w Powiatowych Zawo-
dach w Tenisie Stołowym, które 
odbyły się w Grodźcu. Dziewczę-
ta zajęły II miejsce i awansowały 
do zawodów rejonowych. Był to 
ogromny sukces i wielka radość, 
gdyż dwie zawodniczki są pierw-
szoklasistkami, a w większości 
z powodzeniem rywalizowały ze 
starszymi konkurentkami.

W dniu 3 lutego 2011 r. ze spo-
rymi nadziejami i wiarą we własne 

FINAŁ WOJEWÓDZKI W SZACHACH

SPORTOWY SUKCES W TENISIE STOŁOWYM
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Strażak Mierzęcice - halowy wicemistrz Zagłębia 2011

tym samym awans 
do zawodów finało-
wych.

W turnieju fina-
łowym, który odbył 
się 13 lutego w hali 
s o s n o w i e c k i e g o 
MOSiR, wystąpiły 
drużyny: Zagłębia 
Sosnowiec (go-
spodarz imprezy), 
MCKS Czeladź 
(obrońca tytułu), 
AKS Niwka (zwy-
cięzca będzińskich 
eliminacji), Strażak 
Mierzęcice (zwy-
cięzca siewierskich 
eliminacji), Górnik 
Piaski (zwycięzca 
czeladzkich elimina-
cji po dyskwalifikacji 
Tęczy Błędów) i Unia Ząbkowice 
(zwycięzca zawierciańskich elimi-
nacji).

Grupowymi rywalami Strażaka 
były zespoły Zagłębia Sosnowiec 
i Górnika Piaski. Pojedynek z Za-
głębiem zakończył się sensacyj-
nym zwycięstwem teamu Mate-
usza Mańdoka 3:0 po bramkach 
Miśkiewicza, Dramskiego i Bomby. 
W swoim drugim meczu Strażak 
uległ minimalnie ekipie Górnika 
Piaski 2:3, a celnymi trafieniami 
popisał się dwukrotnie Bomba. 
W tabeli grupy A drużyna z Mie-
rzęcic zajęła pierwsze miejsce 

2. Strażak Mierzęcice
3. MCKS Czeladź
4. AKS Niwka
5. Unia Ząbkowice
6. Górnik Piaski
Najlepszym strzelcem tur-

nieju został napastnik Strażaka 
Janusz Piotrowski – 4 gole. Wi-
cemistrzowie memoriału wystąpili 
w składzie: Mańdok, Miśkiewicz, 
Skupień, D. Dramski, R. Dram-
ski, Marzec, Piotrowski, Jaskuła, 
Dzionsko, Bomba, Kempa, Całka 
(najmłodszy zawodnik turnieju).

Red.

Doskonale zaprezentowali się 
piłkarze Strażaka Mierzęcice pod-
czas tegorocznych XVI Halowych 
Mistrzostw Zagłębia w Piłce Noż-
nej im. Włodzimierza Mazura. Za-
wodnicy z Mierzęcic nie dość, że 
po raz pierwszy awansowali do fi-
nału tych rozgrywek to w końcowej 
klasyfikacji turnieju uplasowali się 
na wysokim drugim miejscu.

Zanim jednak doszło do decy-
dującej walki o medale i puchary, 
należało przejść przez fazę tur-
niejów eliminacyjnych. Strażak 
wystartował w zawodach zorga-
nizowanych w Siewierzu. W swo-
jej grupie spotkał się z Niwami 
Brudzowice i Ostoją Żelisławice. 
W pierwszym spotkaniu zremiso-
wał z Niwami 1:1. W drugim me-
czu tej grupy zespół z Brudzowic 
pokonał Ostoję 3:0. O pierwszym 
miejscu w grupie i tym samym 
bezpośrednim awansie do finału 
zadecydował pojedynek Strażaka 
z ekipą z Żelisławic. Mierzęcicka 
drużyna pokonała pewnie Osto-
ję 6:2 i dzięki lepszemu bilanso-
wi bramkowemu zajęła pierwsze 
miejsce w tabeli.

W grupie drugiej bezkonkuren-
cyjna okazała się Przemsza Sie-
wierz, która wygrała oba mecze 
z Czarnymi Sosnowiec 2:1 i KS 
Góra Siewierska 3:0. W spotkaniu 
finałowym siewierskich eliminacji 
Strażak Mierzęcice pokonał wyso-
ko ekipę gospodarzy 4:0 i uzyskał 

i w półfinale zmierzyła się z ubie-
głorocznym triumfatorem Memo-
riału Mazura zespołem MCKS 
Czeladź. Strażak potwierdził swo-
ją doskonałą dyspozycję i pokonał 
rywali 3:1 dzięki 2 bramkom Pio-
trowskiego i jednej Miśkiewicza.

Los chciał, że w wielkim fina-
le spotkały się ponownie zespoły 
Zagłębia Sosnowiec i Strażaka 
Mierzęcice. Po niezwykle drama-
tycznym i wyrównanym pojedynku 
lepsi okazali się tym razem sosno-
wiczanie wygrywając 6:5.

Końcowa klasyfikacja turnieju
1. Zagłębie Sosnowiec

STRAŻAK HALOWYM WICEMISTRZEM ZAGŁĘBIA

Terminarz spotkań Strażaka Mierzęcice w rundzie wiosennej sezonu 2010/11
18 kolejka 19.03.2011 godz. 15:00 Łazowianka Łazy – Strażak Mierzęcice

19 kolejka 26.03.2011 godz. 15:00 MKS Poręba – Strażak Mierzęcice

20 kolejka 02.04.2011 godz. 16:00 Strażak Mierzęcice – Jedność Strzyżowice
21 kolejka 09.04.2011 godz. 16:00 Przemsza Siewierz – Strażak Mierzęcice

22 kolejka 16.04.2011 godz. 16:00 Strażak Mierzęcice – Tęcza Błędów
23 kolejka 23.04.2011 godz. 16:00 Warta Zawiercie – Strażak Mierzęcice

24 kolejka 30.04.2011 godz. 16:00 Strażak Mierzęcice – Zew Kazimierz
25 kolejka 04.05.2011 godz. 17:00 Strażak Mierzęcice – Niwy Brudzowice
26 kolejka 07.05.2011 godz. 17:00 KP Sarnów – Strażak Mierzęcice

27 kolejka 14.05.2011 godz. 17:00 Strażak Mierzęcice – Pionier Ujejsce
28 kolejka 18.05.2011 godz. 17:00 RKS Grodziec – Strażak Mierzęcice

29 kolejka Pauza

30 kolejka 28.05.2011 godz. 17:00 MKS Sławków – Strażak Mierzęcice

31 kolejka 04.06.2011 godz. 17:00 Strażak Mierzęcice – Sarmacja II Będzin
32 kolejka 08.06.2011 godz. 17:00 Przemsza Okradzionów – Strażak Mierzęcice

33 kolejka 11.06.2011 godz. 17:00 Strażak Mierzęcice – Źródło Kromołów
34 kolejka 18.06.2011 godz. 17:00 Błyskawica Preczów – Strażak Mierzęcice

Wytłuszczoną czcionką zaznaczono mecze, których gospodarzem jest Strażak.
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„„DDLLAA    PPAAUULLIINNKKII  ”” 
 

Zakończyła się prowadzona w miesiącu lutym na terenie Gminy Mierzęcice pieniężna 
zbiórka publiczna „„DDLLAA    PPAAUULLIINNKKII””  - dziewczynki poszkodowanej w wypadku 
komunikacyjnym. 
 
Dzięki zbiórce do puszek i wpłat na specjalnie otwarte w tym celu konto w Banku 
Spółdzielczym w Mierzęcicach zgromadzono kwotę w wysokości 12 039, 38 zł. 
 
Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację i rekonwalescencję 
dziecka. 
 
Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół 
Toporowic, organizacja pożytku publicznego. 
 
Zbiórka została przeprowadzona na podstawie decyzji numer EL-5022-0001/11 
z dnia 24.01.2011r. wydanej przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza 
Podlejskiego. 
 
Koszty poniesione w związku z przygotowaniem akcji pochodzą ze środków 
Stowarzyszenia lub zostały uregulowane przez osoby prywatne. Osoby organizujące 
i przeprowadzające zbiórkę nie pobierały żadnego wynagrodzenia. 
 
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne składa serdeczne podziękowania 
Ofiarodawcom, Wolontariuszom i Tym wszystkim, którzy wspierali akcję 

„„DDLLAA    PPAAUULLIINNKKII  ”” 
Kolejny raz Mieszkańcy Gminy Mierzęcice nie pozostali obojętni 

wobec ludzkiej tragedii! 
 

            

 

 

                                       

                                           „TEN TYLKO MA  SERCE, 

          KTO MA JE DLA INNYCH”                       
 
 
                                                                             
                                                                             Zarząd 

Stowarzyszenia Społeczno -  Kulturalnego Przyjaciół Toporowic 

„„DDLLAA    PPAAUULLIINNKKII  ”” 
 

Zakończyła się prowadzona w miesiącu lutym na terenie Gminy Mierzęcice pieniężna 
zbiórka publiczna „„DDLLAA    PPAAUULLIINNKKII””  - dziewczynki poszkodowanej w wypadku 
komunikacyjnym. 
 
Dzięki zbiórce do puszek i wpłat na specjalnie otwarte w tym celu konto w Banku 
Spółdzielczym w Mierzęcicach zgromadzono kwotę w wysokości 12 039, 38 zł. 
 
Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację i rekonwalescencję 
dziecka. 
 
Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół 
Toporowic, organizacja pożytku publicznego. 
 
Zbiórka została przeprowadzona na podstawie decyzji numer EL-5022-0001/11 
z dnia 24.01.2011r. wydanej przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza 
Podlejskiego. 
 
Koszty poniesione w związku z przygotowaniem akcji pochodzą ze środków 
Stowarzyszenia lub zostały uregulowane przez osoby prywatne. Osoby organizujące 
i przeprowadzające zbiórkę nie pobierały żadnego wynagrodzenia. 
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SOŁTYSI GMINY MIERZĘCICE W KADENCJI 2011 - 2015

Grzegorz Dyszy
Soł. Zawada

Jacek Malikowski
Soł. Mierzęcice Os.

Henryk Gadziszewski
Soł. Najdziszów

Janina Misiorowska
Soł. Mierzęcice

Marta Trefon
Soł. Sadowie

Krzysztof Lubas
Soł. Mierzęcice II

Grażyna Ogorzałek
Soł. Toporowice

Andrzej Madejski
Soł. Boguchwałowice

Irena Jakóbczyk
Soł. Przeczyce

Urszula Gądek
Soł. Nowa Wieś


