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Plac zabaw na terenie sołectwa Mierzecice IINowe miejsce zabaw w Mierzęcicach Osiedlu

oprócz zabawy, mają możliwość 
rozwijania także zdolności rucho-
wych i sprawność fizyczną.

Plac zabaw w Mierzęcicach 
Osiedlu został zlokalizowany obok 
budynku hali sportowej, natomiast 
w sołectwie Mierzęcice II znajduje 
się przy ulicy Szkolnej w sąsiedz-

twie Domu Ludowego.
Dzięki nowym miejscom do 

zabawy coraz więcej dzieci może 
miło i bezpiecznie spędzać wolny 
czas. Inwestycja ta spotkała się 
również z aprobatą i zadowole-
niem ze strony rodziców, którym 
w szczególności zależy na rozwo-

ju swoich pociech.
Przy okazji prosimy o korzysta-

nie z placów zgodnie z ich prze-
znaczeniem, a wszelkie akty wan-
dalizmu należy zgłaszać na policję 
oraz do Urzędu Gminy w Mierzę-
cicach.

Red.

Na terenie sołectw Mierzęcice 
– Osiedle oraz Mierzęcice II, ku 
uciesze naszych najmłodszych 
mieszkańców, zamontowane zo-
stały kolejne po Boguchwałowi-
cach, Przeczycach i Toporowicach, 
place zabaw. W ich skład wchodzą 
urządzenia, dzięki którym dzieci, 

NOWE PLACE ZABAW W NASZEJ GMINIE

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypenionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości

płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego 
       oraz smacznego święconego

życzą
Wójt Gminy Mierzęcice

Grzegorz Podlejski

Przewodniczący Tadeusz Twardoch

oraz Rada Gminy Mierzęcice
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nawczymi i zajęciami pozalek-
cyjnymi.
zwiększenie aspiracji edukacyj-• 
nych uczniów oraz promowanie 
i rozpowszechnienie informacji 
o barierach dotyczących kobiet 
i mężczyzn wynikających z kul-
turowego stereotypu postrze-
gania ról przypisanych konkret-
nej płci.
rozpowszechnienie informacji • 
w środowisku rodziców o tema-
tyce Gender w celu uwrażliwie-
nia na zagadnienia równości 
szans i płci.
W projekcie przez dwa lata tj. 

2011 i 2012 uczestniczyć będą 
wszyscy uczniowie szkół pod-
stawowych z Gminy Mierzęcice: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mie-
rzęcicach, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mierzęcicach, Szkoła Pod-
stawowa w Toporowicach, Szko-

ła Podstawowa w Przeczycach, 
Szkoła Podstawowa w Boguchwa-
łowicach.

Każdy z uczniów będzie mógł 
uczestniczyć w zajęciach z mate-
matyki i przyrody. Zdolni uczniowie 
będą mogli rozwijać swoje zainte-
resowania matematyczno - przy-
rodnicze, a uczniowie mający trud-
ności w nauce otrzymają wsparcie 
od nauczycieli, aby pokonać trud-
ności w uczeniu się matematyki 
i przyrody.

Innowacyjne programy do pro-
wadzenia zajęć opracowali na-
uczyciele z naszej gminy. Zajęcia 
będą prowadzone innowacyjnymi 
metodami, a zakup nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych np. tablic 
multimedialnych uatrakcyjni pro-
ces dydaktyczny.

Koordynatorem projektu zo-
stała Pani Izabela Dziurowicz Dy-

rektor Szkoły Podstawowej w To-
porowicach, która pełniła również 
funkcję koordynatora poprzednie-
go projektu, w którym brała udział 
Gmina Mierzęcice pt. „Matematy-
ka kluczem do sukcesu uczniów 
i wszechstronnego rozwoju wiej-
skiej szkoły”.

Władze naszej gminy docenia-
ją jak ważne jest dobre wykształ-
canie młodego człowieka dla jego 
prawidłowego funkcjonowania 
w otaczającej nas rzeczywistości. 
Dlatego składając wniosek o do-
finansowanie zajęć matematycz-
no – przyrodniczych i inwestując 
w edukację najmłodszych dzieci 
z naszej gminy, dokonały świetne-
go wyboru. To jest Dobra inwesty-
cja!

Izabela Dziurowicz

Od stycznia 2011 roku w naszej 
Gminie jest realizowany projekt 
edukacyjny „Inwestycja w eduka-
cję uczniów szkół podstawowych 
Gminy Mierzęcice” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego; Priorytet IX: Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w re-
gionach; Poddziałanie 9.1.2. Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniej-
szeniu różnic w jakości usług edu-
kacyjnych.

Celem ogólnym projektu jest:
zmniejszenie nierówności • 
w dostępie do oferty eduka-
cyjnej poprzez podniesienie 
jakości procesu edukacyjnego, 
wspomaganego pomocami dy-
daktycznymi, zajęciami wyrów-

DOBRA INWESTYCJA

„Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowym Gospodarstwem Le-
śnym Lasy Państwowe Nadleśnic-
two Siewierz w kwestii utrzymania 
czystości na terenach leśnych 
w granicach administracyjnych 
Gminy Mierzęcice.

Ponadto współdziała z Kołem  
nr 104 Polskiego Związku Węd-
karskiego w organizowaniu akcji 
sprzątania brzegów Zalewu Prze-
czycko - Siewierskiego i Powiato-
wym Zarządem Dróg w Będzinie 
z siedzibą w Rogoźniku przy usu-
waniu śmieci zalegających w pa-
sie drogowym dróg powiatowych 
na terenie gminy.

Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców Gminy Mierzęcice 
o troskę nad miejscem w którym 
żyjemy. Nie pozwólmy niszczyć 
środowiska, które nas otacza. Nie-
bawem rozpocznie się sezon tury-
styczny, a więc czas wzmożonej 
aktywności gości odwiedzających 
naszą gminy. Bądźmy miejscem 
ekologicznym i przyjaznym, które 
pozostawia wyłącznie pozytywne 
wrażenia i zachęca do ponownego 
odwiedzenia.

Drugi problem prześladujący 
już od długiego czasu gminę to 
akty wandalizmu na przystankach 
i przy hydrantach przeciwpoża-
rowych. Wiaty przystankowe już 
wkrótce po pojawieniu są nisz-
czone i dewastowane. Powybija-
ne szyby, powyrywane elementy 
konstrukcyjne, wulgarne napisy to 
obrazki bardzo często spotykane 
na przystankach.

Niszczone hydranty z kolei po-
wodują wzrost zagrożenia poża-

rowego. Ich brak lub niewłaściwe 
działanie utrudniają działanie stra-
żaków podczas akcji i tym samym 
stwarzają sytuacje zagrażające 
naszemu bezpieczeństwu.

Zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców naszej gminy o bez-
zwłoczne zgłaszanie wszelkich 
aktów wandalizmu, których są 
świadkami na policję lub do Urzę-
du Gminy w Mierzęcicach.

Red.

Wraz z nadejściem wiosny 
ukazał się naszym oczom za-
trważający widok. Ogromna ilość 
śmieci zalegających do tej pory 
pod warstwą śniegu ujrzała świa-
tło dzienne. Dzikie wysypiska po-
wstają wszędzie: w przydrożnych 
rowach odwadniających, na tere-
nie kompleksów leśnych czy na te-
renach wokół Zalewu Przeczycko 
– Siewierskiego. To widok psujący 
zarówno wizerunek gminy, jak i źle 
świadczący o nas samych. To nie 
tylko osoby przyjezdne zaśmieca-
ją naszą okolicę, ale także sami 
mieszkańcy gminy świadomie po-
pełniają tak naganne czyny.

Gdy tylko pogoda okazała się 
łaskawa, Gmina Mierzęcice pod-
jęła pierwsze działania mające na 
celu przystąpienie do prac porząd-
kowych.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach kontynuuje współpracę z Re-
gionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach w zakresie 
utrzymania czystości na obrze-
żach zbiornika wodnego Przeczy-
ce w sezonie letnim 2011r. oraz 

DBAJMY O NASZĄ GMINĘ!

To niestety częsty widok obrzeży naszego zalewu
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Leszek Skrzypiec
Władysław Skubis
Andrzej Madejski
Przedstawiciele do Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Mie-
rzęcicach:
Grzegorz Cembrzyński
Leszek Skrzypiec

OSP Mierzęcice
Zarząd:
Prezes - Henryk Musialik
V-ce Prezes - Jerzy Tyrała
Naczelnik - Marek Kańtoch
Z-ca Naczelnika - Włodzimierz 
Płatek
Skarbnik - Marzena Kocot
Sekretarz - Marian Nowak
Gospodarz - Jerzy Nabrdalik
Gospodarz ds. bojowych - Mariusz 
Kocot
Członek – Marcin Dobrowolski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Włodzimierz 
Twardoch
Sekretarz - Czesław Kwoka
Członek - Adam Gwóźdź
Delegaci na Zjazd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Mierzęcicach:
Krzysztof Kobiałka
Marian Nowak
Marcin Dobrowolski
Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP 
w Mierzęcicach:
Henryk Musialik
Marek Kańtoch

OSP Nowa Wieś
Zarząd:
Prezes - Józef Gawron
V-ce Prezes - Mieczysław Czapla
Naczelnik - Władysław Kubinek
Z-ca Naczelnika - Adam Jastrząb
Skarbnik - Jerzy Jóźwik
Sekretarz - Grzegorz Gawron
Gospodarz - Józef Dyszy
Członek - Roman Król
Członek - Krystian Kubinek
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Zdzisław Maj-
cherczak
Sekretarz - Anatol Czapla
Członek - Krzysztof Dyszy
Delegaci na Zjazd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Mierzęcicach:
Stanisław Paks
Mieczysław Czapla
Zdzisław Majcherczak
Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP 
w Mierzęcicach:
Józef Gawron
Władysław Kubinek

OSP Przeczyce
Zarząd:
Prezes - Sławomir Lipiński
Prezes Honorowy - Antoni Kajdas
Naczelnik - Krzysztof Hyla
Skarbnik - Kazimierz Lis
Sekretarz - Stefan Folek
Gospodarz - Albin Pilarz 
Członek - Łukasz Salamon
Członek - Dariusz Czapla
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Zbigniew Kyrcz
Sekretarz - Dariusz Przewoźniak
Członek - Jerzy Pawełczyk
Delegaci na Zjazd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Mierzęcicach:
Marcin Lis
Łukasz Salamon
Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP 
w Mierzęcicach:
Sławomir Lipiński
Krzysztof Hyla

OSP Sadowie
Zarząd:
Prezes - Krzysztof Kajdas
V-ce Prezes - Władysław Engel-
hardt
Naczelnik - Leszek Pasamonik
Z-ca Naczelnika - Piotr Pasamo-
nik
Skarbnik - Andrzej Cembrzyński
Sekretarz - Mariusz Skupień
Gospodarz - Mieczysław Filipek 
Kronikarz - Marcin Engelhardt
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Stefan Kańtoch
Z-ca Przewodniczącego - Henryk 
Pasamonik
Członek - Kamil Kańtoch
Delegaci na Zjazd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Mierzęcicach:
Władysław Engelhardt
Mieczysław Filipek
Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP 
w Mierzęcicach:
Krzysztof Kajdas
Leszek Pasamonik

(c.d. na str. 4)

Dobiegły końca zebrania spra-
wozdawczo – wyborcze Ochotni-
czych Straży Pożarnych w naszej 
gminie. W poprzednim numerze 
„Panoramy Gminy Mierzęcice” 
pisaliśmy o nowo wybranych wła-
dzach w jednostce OSP Toporowi-
ce. W tym wydaniu czas na pod-
sumowanie zebrań w pozostałych 
sześciu jednostkach i prezentacja 
nowych Zarządów i Komisji Rewi-
zyjnych.

OSP Boguchwałowice
Zarząd:
Prezes - Grzegorz Cembrzyński
V-ce Prezes - Paweł Dobrowolski
Naczelnik Wiceprezes - Leszek 
Skrzypiec
Z-ca Naczelnika - Jacek Sroka
Sekretarz - Magdalena Gnacik
Skarbnik - Andrzej Madejski
Kronikarz - Bogusława Zalewska
Gospodarz - Grzegorz Swoboda
Członek Zarządu - Sylwester Do-
browolski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Marek Kijanka
Wiceprzewodniczący - Władysław 
Skubis
Sekretarz - Monika Swoboda
Członek - Włodzimierz Hanak
Członek - Zbigniew Górski
Delegaci na Zjazd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Mierzęcicach:
Grzegorz Cembrzyński

NOWE WŁADZE W OSP

Nowo wybrany Zarząd OSP Boguchwałowice

Wręczenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego
strażaka - ratownika ośmiu druhom OSP Mierzęcice
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nego ZOSP RP w Mierzęcicach:
Zdzisław Banaś
Henryk Serweciński
Zbigniew Morzycki
Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP 
w Mierzęcicach:
Emilian Kuczera
Henryk Kensy

Podczas wszystkich zebrań 
w których uczestniczył Wójt Gminy 
Grzegorz Podlejski, przedstawio-
no sprawozdania z pracy jedno-
stek za ubiegły rok oraz udzielono 
Zarządom absolutorium za okres 
sprawozdawczy. Przypomnijmy, 
iż na terenie Gminy Mierzęcice 
funkcjonuje aktualnie 7 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w szeregach których działa 360 
druhów strażaków.

W dniu 9 kwietnia 2011r. 
w Sławkowie w remizie miejsco-
wej OSP odbyło się uroczyste po-
siedzenie Zarządu Powiatowego 

ZOSP RP w Będzinie. W trakcie 
obrad m.in. przyjęto sprawozdanie 
z pracy Zarządu za 2010r. oraz 
wręczono odznaczenia.

Red.

była reprezentowana przez sied-
miu uczestników.

Ogromny sukces odniosła Anna 
Dyszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mierzęcicach, która w swojej ka-
tegorii po zaciętej rywalizacji i do-
grywce zajęła I miejsce. Sukces 
jest tym większy, iż nasza gmina 
po kilkuletniej przerwie dopiero 
drugi rok z rzędu bierze udział 
w turnieju.

Naszej finalistce gratulujemy 
zwycięstwa i trzymamy kciuki, bo-
wiem w kwietniu będzie reprezen-
towała Powiat Będziński w elimi-
nacjach wojewódzkich OTWP.

Red.

(dokończenie ze str. 3)
OSP Mierzęcice II

Zarząd:
Prezes - Emilian Kuczera
I V-ce Prezes - Henryk Serweciń-
ski
II V-ce Prezes - Zbigniew Morzyc-
ki
Naczelnik - Henryk Kensy
Z-ca Naczelnika - Sławomir Tracz
Skarbnik - Krzysztof Lubas
Sekretarz - Marcin Krok
Gospodarz - Zdzisław Pawula 
Gospodarz - Adam Blachliński
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Zbigniew Wa-
cławczyk
Sekretarz - Ireneusz Bański
Członek - Leszek Sar
Delegaci na Zjazd Oddziału Gmin-

W dniu 23 marca w Powiato-
wym Młodzieżowym Domu Kultury 
w Będzinie odbył się Finał Elimi-
nacji Powiatowych Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Konkurs zaszczycili swoją obec-
nością parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz powiatowych 
i gminnych, druhowie ze Związku 
OSP RP oraz przedstawiciele KP 
PSP w Będzinie.

Eliminacje przebiegały w trzech 
kategoriach: szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie. Po te-
stach pisemnych odbyła się część 
ustna finału. Gmina Mierzęcice 

SUKCES W FINALE POWIATOWYM OTWP

Zebranie OSP Mierzęcice II zaszczycił obecnością Senator Meres

Gratulacje dla laureatki finału powiatowego OTWP Anny Dyszy

NOWE WŁADZE W OSP

do którego wykorzystano zbiornik 
wodny „Korczak”.

Manewry Kompanii odbywa-
ją się co roku, na terenie jednej 
z gmin powiatu będzińskiego. 
Ćwiczenia mają na celu podno-
szenie umiejętności strażaków, 
sprawdzenie procedur oraz dosko-
nalenie współdziałania podczas 
dużych akcji.

Na terenie Powiatu Będzińskie-
go funkcjonują 42 jednostki OSP, 
z czego 20 jest w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo – Gaśniczym. 
Z nich wybrano 16 najlepszych 
jednostek, które wchodzą w skład 
kompanii. 1 Gaśnicza Kompania 
Odwodowa Powiatu Będzińskiego 
stanowi Odwód Operacyjny Ko-

pania brała udział w akcji gaśni-
czej dużych kompleksów leśnych 
w Gminie Ogrodzieniec.

Red.

W dniu 26 marca na terenie 
kompleksu leśnego w Siewierzu, 
odbyły się manewry 1 Gaśniczej 
Kompanii Odwodowej Powiatu Bę-
dzińskiego. W ćwiczeniach brała 
udział jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Mierzęcic.

Zgrupowanie jednostek biorą-
cych udział w ćwiczeniu odbyło 
się przy remizie OSP Piwoń, gdzie 
przeprowadzono krótkie szkolenie 
i omówiono taktykę działań. Na-
stępnie Kompania przemieściła 
się do lasu, gdzie odbyła się część 
praktyczna. Założono, iż pali się 
las na znacznym obszarze. Jed-
nostki podzielono na plutony, 
część z nich gasiła pożar, pozosta-
łe zabezpieczały zasilanie wodne, 

mendanta Wojewódzkiego PSP 
w Katowicach. W związku z czym, 
może być dysponowana na terenie 
całego kraju. Trzy lata temu Kom-

W czasie wspólnych manewrów dosknalono działania w terenie

ĆWICZENIA KOMPANII ODWODOWEJ
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INFORMACJA O TERMINACH ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ROKU 2011

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach:
- od 18 kwietnia 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r.
- od 5 września 2011 r. do 7 września 2011 r.

zostanie przeprowadzona akcja polegająca na zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133 
w godz. od 7:00 do 15:00.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice tel. (32) 288 79 00 wew. 221.
                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Mierzęcice

/-/mgr Grzegorz Podlejski

POWIATOWY URZĄD PRACY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W TARGACH PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE PRZY ULICY SĄCZEWSKIEGO 6

11 MAJA 2011 ROKU W GODZ. OD 10:00 DO 13:00

Współorganizatorem Targów Pracy i Przedsiębiorczości będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Zapewniamy:

aktualne oferty pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej w regionie,• 
oferty pracy za granicą połączone z uzyskaniem informacji o warunkach życia i pracy,• 
możliwość skorzystania z oferty szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej,• 
uzyskanie informacji o projektach realizowanych przez PUP Będzin współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-• 
skiego Funduszu Społecznego,
możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych dotyczących zakładania firmy, a także ekonomicznych i prawnych aspektów prowadze-• 
nia działalności , w tym z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
bezpłatne porady dotyczące wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej.• 

Honorowy Patronat nad Targami Pracy i Przedsiębiorczości objął Starosta Będziński Pan Krzysztof Malczewski oraz Prezydent Miasta Będzina 
Pan Łukasz Komoniewski”.

Mierzęcice, dnia 01.04.2011 r.  
Wójt Gminy Mierzęcice   
Znak sprawy:GK-7627-0006/10 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

 
Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości  

 
informację, że w dniu 31 marca 2011 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice Nr GK-7627-0006/10 o środowiskowych uwarunkowaniach  
dla przedsięwzięcia mogącego zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko nazwanego przez Inwestora jako „Budowa zakładu demontażu 
pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzęcice na działce nr 201/1 przy ul. Kolejowej”. 
Decyzja została wydana na wniosek P. Krzysztofa Kuźniar FHPU TRANS-KRZYCH ul. Siedliska 11, 42-463 Pyrzowice.  
 
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: 

 opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnym w Dąbrowie Górniczej w sprawie uzgodnienia środowiskowych 
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia (nr NS/ZNS/524/2/8/2/2011 z dnia 27.01.2011 r.),  

 postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (nr WOOŚ.4242.37.2011.IŁ z dnia 08.02.2011 r.) w sprawie 
uzgodnienia realizacji planowanego przedsięwzięcia, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Katowicach nie stwierdził 
konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na 
budowę oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem przedsięwzięcia,  

można zapoznać się w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (pok. nr 3) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 
15.30. 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95, 
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.bip.info.pl) 
 na tablicach ogłoszeń w sołectwie Mierzęcice oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, 
 w prasie lokalnej.  
 
 

                     Wójt Gminy Mierzęcice  
                                                                        /-/mgr Grzegorz Podlejski  
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Wójt Gminy Mierzęcice 
 

na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), 

 
 

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Sadowiu stanowiących własność Gminy Mierzęcice 

 

Lp Numer 
działki Położenie Pow. (m2) Numer 

KW Opis nieruchomości Cena 
wywoławcza Wadium 

 
1 

 
187/7 k.m. 2 

 
Sadowie, 
przy ulicy Zjazdowej 
(ok. 130 m od północnej 
strony ulicy Dworskiej) 
w sąsiedztwie zabudowy 
zagrodowej 
i niezabudowanych 
działek budowlanych 

 
1550 

 
48607 

 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
składająca się z działki 
o kształcie prostokąta 
o szerokości ok. 32 m 
i długości ok. 48,5 m, 
nie użytkowana, 
o niewielkim spadku 
w kierunku północno-
wschodnim 
 

 
79.000,- zł 

 
7.900,- zł 

 
2 

 
187/9 k.m. 2 

 
Sadowie, 
przy ulicy Zjazdowej 
(ok. 70 m od północnej 
strony ulicy Dworskiej) 
w sąsiedztwie zabudowy 
zagrodowej 
i niezabudowanych 
działek budowlanych 

 
1683 

 
48607 

 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
składająca się z działki 
o kształcie prostokąta 
o szerokości ok. 33 m 
i długości ok. 49 m, 
nie użytkowana, 
o niewielkim spadku 
w kierunku północno-
wschodnim 
 

 
88.000,- zł 

 
8.800,- zł 

 
O wysokości minimalnego postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że dla nieruchomości nr 1 nie może ono wynosić 
mniej niż 790,- zł, a dla nieruchomości nr 2 mniej niż 880,- zł. 
 
Obciążenia: wolne od obciążeń i zobowiązań. 
 
Przeznaczenie ww. nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym UCHWAŁĄ NR 
XLI/271/2006 RADY GMINY MIERZĘCICE z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru miejscowości Mierzęcice-Centrum: 
 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nowowyznaczone zespoły o cechach osiedli zabudowy podmiejskiej – ograniczenia 
wysokości budynków ze względu na wymogi eksploatacyjne lotniska - symbol na planie 3ML 

przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nowowyznaczone zespoły o cechach osiedli zabudowy podmiejskiej – ograniczenia 
wysokości budynków ze względu na wymogi eksploatacyjne lotniska dla określonych powierzchni ograniczających – nakaz 
realizacji nowych budynków „w cieniu” zabudowy istniejącej, usytuowanej na tej samej wysokości terenu (n.p.m.) lub 
usytuowanej powyżej planowanej inwestycji 
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 30 lipca 2010 r. Pierwszy przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 13 września 2010 r. Drugi przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 listopada 2010 r. 
Trzeci przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
 
Przetarg nieruchomości oznaczonej numerem działki 187/7 odbędzie się w dniu 9 maja 2011 r. (poniedziałek) o godz. 
1000, w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95. 
Przetarg nieruchomości oznaczonej numerem działki 187/9 odbędzie się w dniu 9 maja 2011 r. (poniedziałek) o godz. 
1100, w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95. 
 
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1. Wniesienie w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych wadium nie później niż do dnia 
4 maja 2011 r. 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 187/7 
w Sadowiu”, „wadium - przetarg na działkę 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 i oryginałem potwierdzenia wpłaty 
wadium, które podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Uczestnik przetargu zamierzający nabyć nieruchomość do małżeńskiego majątku wspólnego winien przedłożyć 
pisemną zgodę współmałżonka. 
Uczestnik przetargu będący osobą prawną lub prowadzący działalność gospodarczą winien złożyć aktualny odpis lub 
zaświadczenie z właściwego rejestru. 
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. 
Wpłacone wadium zostanie zwrócone przelewem na podane konto bankowe, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku 
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu 
o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu, to zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Cena uzyskana w wyniku przetargu ( + 23% VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w drodze aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych 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, tj. od 730 do 1530 lub telefonicznie 32 288 – 79 – 00, w. 216. 
 
 
 
 
Mierzęcice, dnia 29.03.2011 r.                                                      Wójt Gminy Mierzęcice 

                                                     (-) mgr Grzegorz Podlejski 
 

(c.d. na str. 7)
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ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

Urząd Gminy Mierzęcice informuje, iż na terenie gminy zorganizowano bezpłatną zbiórkę zużytych opon.

Zużyte opony z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych można dostarczać do Gminnego Zakładu Gospodarki 
Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133, w godzinach od 7:00 do 15:00.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NIE STANOWI JUŻ PROBLEMU !!!

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy, że na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzę-
cicach przy ul. Wolności 133 odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Punkt czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

W myśl zapisów Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, selektywnemu zbieraniu podlegają następujące 
urządzenia:

telewizory i monitory• 
wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego • 
(lodówki, zamrażarki, pralki itp.)
małogabarytowe urządzenia AGD • 
(np. tostery, roboty kuchenne)
elektronarzędzia, zabawki• 
świetlówki, lampy wyładowcze• 
sprzęt komputerowy i audiowizualny• 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1. Wniesienie w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych wadium nie później niż do dnia 

4 maja 2011 r. 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 187/7 
w Sadowiu”, „wadium - przetarg na działkę 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 i oryginałem potwierdzenia wpłaty 
wadium, które podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Uczestnik przetargu zamierzający nabyć nieruchomość do małżeńskiego majątku wspólnego winien przedłożyć 
pisemną zgodę współmałżonka. 
Uczestnik przetargu będący osobą prawną lub prowadzący działalność gospodarczą winien złożyć aktualny odpis lub 
zaświadczenie z właściwego rejestru. 
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. 
Wpłacone wadium zostanie zwrócone przelewem na podane konto bankowe, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku 
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu 
o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu, to zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Cena uzyskana w wyniku przetargu ( + 23% VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w drodze aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych 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, tj. od 730 do 1530 lub telefonicznie 32 288 – 79 – 00, w. 216. 
 
 
 
 
Mierzęcice, dnia 29.03.2011 r.                                                      Wójt Gminy Mierzęcice 

                                                     (-) mgr Grzegorz Podlejski 
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1. Wniesienie w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych wadium nie później niż do dnia 
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w Sadowiu”, „wadium - przetarg na działkę 187/9 w Sadowiu”. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższy rachunek bankowy. 
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Uczestnik przetargu zamierzający nabyć nieruchomość do małżeńskiego majątku wspólnego winien przedłożyć 
pisemną zgodę współmałżonka. 
Uczestnik przetargu będący osobą prawną lub prowadzący działalność gospodarczą winien złożyć aktualny odpis lub 
zaświadczenie z właściwego rejestru. 
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. 
Wpłacone wadium zostanie zwrócone przelewem na podane konto bankowe, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku 
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu 
o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu, to zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Cena uzyskana w wyniku przetargu ( + 23% VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w drodze aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych 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, tj. od 730 do 1530 lub telefonicznie 32 288 – 79 – 00, w. 216. 
 
 
 
 
Mierzęcice, dnia 29.03.2011 r.                                                      Wójt Gminy Mierzęcice 

                                                     (-) mgr Grzegorz Podlejski 
 

(dokończenie ze str. 6)
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ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

Gmina Mierzęcice współpracuje z Organizacją Odzysku REBA w zakresie zbiórki zużytych baterii. Utworzono już 16 punktów na terenie 
gminy.

Dotychczasowe punkty:
1. Gimnazjum w Nowej Wsi ul. Zawadzkiego 161, Nowa Wieś  – obsługuje Firma REBA 
2. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach ul. Buczka 1, Boguchwałowice – obsługuje Firma REBA 

Nowe punkty:
1. Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice 
2.Placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach ul. Wolności 68, Mierzęcice• 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach ul. Kolejowa 122, Mierzęcice• 
Szkoła Podstawowa w Przeczycach ul. Tysiąclecia 6, Przeczyce• 
Szkoła Podstawowa w Toporowicach ul. Czerwonego Zagłębia 6, Toporowice• 
Gimnazjum w Mierzęcicach ul. Wolności 68, Mierzęcice• 
Przedszkole w Mierzęcicach ul. Bankowa 24, Mierzęcicach• 
Przedszkole w Nowej Wsi ul. Zawadzkiego 159, Nowa Wieś• 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach ul. Wolności 62a, Mierzęcice 
4. Gminna Biblioteka Publiczna – Filia Nr 5 Mierzęcice Osiedle Osiedle Blok 29 
5. Społem - Sklep „Lux” ul. Wolności 92, Mierzęcice 
6. F.H.U Inter-Foto S.C. Grażyna Cyplińska, Artur Cypliński ul. Wolności 139a, Mierzęcice
7. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach ul. Wolności 133, Mierzęcice 
8. Apteka Gallena ul. Wolności 125, Mierzęcice

ODWRACZAMY POLSKĘ

Informujemy naszych mieszkańców, iż Gmina Mierzęcice została uczestnikiem Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno – Ekologicznej 
„Odwraczamy Polskę. Zaczynamy od Śląska” prowadzonej z inicjatywy Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska.

Jeśli masz niechciany wrak, ale nie wiesz co z nim zrobić?
Napisz: kontakt@odwraczamy.pl, zadzwoń: tel. 32 391 93 11 lub skontaktuj się z Urzędem Gminy Mierzęcice tel. 32 288 79 00 wew. 
221 (Referat Gospodarki).
W ramach kampanii zostanie odebrany wrak z terenu całego Śląska. Za przekazanie wraku otrzymuje się pieniądze, w wysokości za-
leżnej od ciężaru samochodu. Cennik jest dostępny na stronie www.olmet.pl lub w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pok. nr 3).

Właściciel lub upoważniona przez niego osoba, zobowiązany jest okazać:
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,• 
dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, • 
lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym,
dokument potwierdzający własność, w przypadku właściciela pojazdu innego • 
niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym,
dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, • 
jeżeli samochód został objęty zastawem,
akt zgonu, jeżeli właściciel zmarł, a osoba oddająca samochód do recyclingu • 
jest bezpośrednio z nim spokrewniona np. syn, córka, żona itd. 
(pod warunkiem, że nie zostało wszczęte prawo spadkowe)

A może przeszkadza ci wrak w twojej okolicy i nie wiesz co mógłbyś z nim zrobić?
Właściciel pojazdu jest nieznany. Wystarczy odrobina chęci i minimum wysiłku przy współpracy z lokalną władzą, aby pozbyć się zale-
gającego na ulicach złomu.
Wiesz gdzie znajduje się wrak? Powiadom nas! Zrób zdjęcie i prześlij adres. My zajmiemy się resztą.
Napisz: kontakt@odwraczamy.pl, zadzwoń: tel. 32 391 93 11 lub skontaktuj się z Urzędem Gminy Mierzęcice tel. 32 288 79 00 wew. 
221, gmina@mierzecice.pl

Odbiorem wraków zajmuje się Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „OLMET” w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 15.
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Ostatnia część przedstawienia 
miała wyrobić w dzieciach poczu-
cie odpowiedzialności i uczciwo-
ści względem rodziców. Podczas 
występu aktorzy wspólnie z dzieć-
mi śpiewali piosenki tematycznie 
związane z poruszanymi zagad-
nieniami.

Dzieci z klas starszych szkoły 
podstawowej obejrzały spektakl 
„Nie dręcz mnie”, podejmujący 
problematykę przemocy i agresji 
w szkołach, wyłudzania pieniędzy 
od uczniów, zastraszania ich i znę-
cania się. W spektaklu zwrócono 
uwagę społeczności szkolnej na 
rosnący problem agresji słownej 
oraz na zjawisko cyberprzemocy, 
zyskujące wśród dzieci w ostatnim 
czasie coraz większą popularność. 
Szantażowanie i poniżanie rówie-
śników, poprzez rozpowszechnia-
nie w internecie obraźliwych treści 
i amatorskich filmów może prowa-
dzić do silnej depresji, wywołując 
załamania nerwowe a także próby 
samobójcze. W przedstawieniu 
podkreślano potrzebę współpracy 
rodziców i nauczycieli w rozwiązy-

szych czasach upijają się nie tylko 
chłopcy ale coraz częściej dziew-
czyny. Ma to swoje odzwierciedle-
nie w życiu rodzinnym, powodując 
konflikty na linii rodzic - dziecko 
oraz w życiu szkolnym objawiając 
się zaniedbywaniem nauki i waga-
rowaniem. Spektakl zwrócił rów-
nież uwagę społeczności szkolnej 
na marginalizowany w ostatnich 
latach problem „dopalaczy”.

Red

Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach po raz kolejny 
zorganizował dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej z terenu gminy 
Mierzęcice, spotkanie z teatrem 
profilaktycznym. Przedsięwzięcie, 
w ramach którego wystawiono trzy 
spektakle, zostało sfinansowane 
ze środków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Spektakle zagrali świetni 
i dowcipni aktorzy krakowskiego 
teatru „Kurtyna”.

Dla dzieci z klas od I do III 
wystawiono spektakl pn.: „Dy-
lematy małej Agaty”, opowiada-
jący o rozterkach małej Agatki, 
która jest zmuszona dokonywać 
ważnych wyborów. W pierwszej 
części przedstawienia poruszono 
problem bezpieczeństwa dzieci 
przebywających poza domem. Nie 
zawierania znajomości z przypad-
kowo spotkanymi osobami i nie 
ulegania ich namowom. W drugiej 
części przedstawienia podkreśla-
no wartość zdrowia, właściwego 
odżywiania oraz zapamiętania 
ważnych telefonów alarmowych. 

waniu uczniowskich problemów. 
Spektakl był bardzo dynamiczny 
i mimo trudnej problematyki nie był 
pozbawiony dobrego humoru.

Ostatnim spektaklem przygo-
towanym dla gimnazjalistów była 
„Droga bez powrotu”. Był to spek-
takl poruszający temat alkoholu 
i dopalaczy w środowisku mło-
dych ludzi. Przedstawienie miało 
ostrzec widzów przed problemami 
zdrowotnymi powstałymi w wyniku 
spożywania alkoholu. W dzisiej-

TEATR PROFILAKTYCZNY W GOK

Program uroczystości:
zbiórka pocztów sztandarowych oraz • 
przybyłych delegacji przy GOK 
w Mierzęcicach o godz. 11:00
złożenie kwiatów pod pomnikiem • 
niepodległości
przejazd do remizy OSP w Nowej Wsi• 
przemarsz do kościoła św. Antoniego • 
Padewskiego w Nowej Wsi
msza św. za ojczyznę oraz w intencji • 
strażaków

Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski

zaprasza w dniu 3 maja 2011r.
na obchody święta

KONSTYTUCJI 3 MAJA
oraz

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

Spektakl krakowskich aktorów z teatru „Kurtyna”
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oraz wręczył zwyciężczyni nagro-
dę za tak wybitne dokonanie.

W zmaganiach wzięli udział 
uczniowie ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powiatu 
będzińskiego, którzy mogli się 
wykazać dobrą znajomością jed-
nego z nowożytnych języków ob-
cych: angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego, rosyjskiego lub 
francuskiego oraz wiedzą i umie-
jętnościami z zakresu tematyki 
programowej.

Kinga Kańtoch została po-
nadto laureatką Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego 
z j.niemieckiego, a jej rówieśnik 
Gracjan Grela laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Fizyki i Geografii. Uzdol-

nazjum w Mierzęcicach. Stanowi 
więc realne niebezpieczeństwo dla 
miejscowych uczniów, którzy każ-
dego dnia pokonują trasę z domu 
do szkoły i z powrotem.

Zwracamy się z prośbą do ro-
dziców i opiekunów, aby uświada-
miali swoje pociechy, jak zachowy-
wać szczególne bezpieczeństwo 
i uwagę podczas codziennych 
wędrówek.

Z kolei do dzieci i młodzieży 
apelujemy o rozwagę i przestrze-
ganie zasad ruchu drogowego.

Red.

nionym uczniom listy gratulacyjne 
wręczył Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski podczas uro-
czystej Gali Laureatów Wojewódz-

kich Konkursów Przedmiotowych, 
która odbyła się 8 kwietnia w Cze-
ladzi.

Red.

W dniu 25 marca 2011r. odby-
ło się uroczyste podsumowanie 
jubileuszowego X Powiatowego 
Konkursu Języków Obcych orga-
nizowanego przez III Liceum Ogól-
nokształcące im. Cypriana Kamila 
Norwida w Będzinie. Wśród lau-
reatów znalazła się uczennica 
Gimnazjum w Mierzęcicach Kinga 
Kańtoch, która zajęła I miejsce 
z języka niemieckiego w kategorii 
szkół gimnazjalnych. Osiągnięcie 
Kingi jest też sukcesem jej nauczy-
cielki mgr Marioli Studniarz, która 
przygotowywała gimnazjalistkę do 
tego konkursu.

Obecny na rozstrzygnięciu  
konkursu Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski pogratulował 
zarówno laureatce, jak i opiekunce 

W związku z czasowym za-
mknięciem drogi DW 913 wzrosło 
natężenie ruchu drogowego na te-
renie Gminy Mierzęcice.

Wyznaczone przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Katowicach objaz-
dy prowadzą przez ulice Wolności 
oraz Gminną w kierunku węzła 
drogowego „Mierzęcice”.

Wzmożony ruch kołowy stwa-
rza poważne zagrożenie szczegól-
nie dla pieszych uczestników ru-
chu drogowego oraz rowerzystów.

Kłopotliwy objazd przebiega tuż 
obok szkoły podstawowej i gim-

Kinga Kańtoch i Gracjan Grela

Przejście dla pieszych przy szkole w Mierzęcicach

Marzanny miały przypominać o nadchodzącej wiośnie

ła się nią klasa Vb, której wycho-
wawcą jest Anna Studentkowska 
- Tokarska. Uczniowie klas piątych 
sprawdzali swoje wiadomości 
z mitologii w Szkolnym Konkursie 
Mitologicznym. Pierwszy dzień 
wiosny powitano więc zgodnie 
z tradycją – chociaż na wagary nikt 
nie poszedł ...

W szkole uczczono także 8 
marca wyjątkowy Dzień Kobiet 
i tradycyjnie wszystkim szkolnym 
Ewom zostały złożone życzenia 
i wręczone kwiaty z okazji ich 
święta. Uczniowie klas piątych po-
myśleli także o artystycznym prze-
kazie w formie uroczystej akademii 
muzyczno - poetyckiej.

Szczęścia, uśmiechu, dużo 
radości, spełnienia wszystkich 

najskrytszych marzeń życzyli 
wszystkim kobietom Wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski 
i Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Twardoch, składając na 
ręce dyrektora szkoły Bożeny Jach 
piękne bukiety kwiatów.

Beata Kukuła

Chodźmy, chodźmy
Marzannę wyrzucić! 
Niech śnieg z mrozem
już nie wróci.

Przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Mierzęcicach zakwitło Ma-
rzannami. Wyeksponowane kukły 
przypominały przejeżdżającym 
i przechodzącym obok, że wiosna 
już do nas przyszła, chociaż pogo-
da czasami płata nam figla. Ale... 
w marcu jak w garncu.

Uczniowie jedynki 21 marca 
świętowali pierwszy dzień wiosny 
nie tylko Pannami Marzannami, 
ale zorganizowali w szkole turniej 
wiedzy i sportu RAMBIT, w którym 
zmierzyły się drużyny poszcze-
gólnych klas w walce o tytuł Naj-
wszechstronniejszej klasy. Okaza-

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I DZIEŃ KOBIET

MAMY LAUREATA W POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKÓW OBCYCH

APEL DO RODZICÓW
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ducha, spojrzenie na świat opty-
mistycznym okiem udzieliły się 
młodszym i starszym. Dlatego też 
wszyscy do wszystkich uśmiecha-
li się promiennie. Ku zdziwieniu 
gości, którzy po raz pierwszy od-
wiedzili mury naszej szkoły, każdy 
uczeń był aktorem, recytatorem, 
artystą na swój mały, własny spo-
sób. Każdy spełniał swe marzenia 
i pasje w tej dziedzinie, którą lubił.

A potem przyszedł czas na bal 
przebierańców. Nawet dorośli od-
wiedzili zaczarowany świat fanta-
zji i wyobraźni. Szkolny korytarz 
rozbrzmiewał głosami dojrzałych 
kowbojów, czarownic, księżniczek 
czy dam dworu. A obok nich do-
skonale bawiły się małe królewny, 
uśmiechnięte kotki, pieski i mi-

przebrania, ptaszki, pszczoły, bie-
dronki, motyle i kwiaty sprawiły, że 
w szkole zapanowała prawdziwie 
wiosenna atmosfera, pełna uśmie-
chów i radości.

Po przedstawieniu odbył się 
pokaz mody wiosennej pod opieką 
Katarzyny Koziorowskiej na którym 
uczniowie zaprezentowali swoje 
stroje. Najważniejsze, że wszyscy 
dobrze się bawili, a wykonawcy 
nagrodzeni zostali gromkimi bra-
wami. Na zakończenie mogliśmy 
podziwiać Marzanny wykonane 
przez uczniów klas młodszych. 
Jak więc widać ciepło i radośnie 
obchodziliśmy Święto Wiosny 
w naszej szkole, a po takim powi-
taniu wiosna na pewno pozostanie 
z nami na dłużej.

Iwona Musik

siaczki, a także inni bohaterowie 
znanych i lubianych baśni i bajek 
dla dzieci.

Dziecięca zabawa karnawało-

wa w Toporowicach na długo zo-
stanie w naszej pamięci. Jej echa 
rozbrzmiewają w naszej miejsco-
wości do dziś.

Jolanta Natkaniec – Sarnik 

Szkolna zabawa karnawałowa 
w Toporowicach to już tradycja. 
Już od wielu lat łączy wspólnotą 
serc najmłodszych i najstarszych 
mieszkańców Toporowic.

W tym roku dzieci i młodzież 
szkolna, rodzice oraz dziadkowie 
hucznie żegnali karnawał w so-
botnie popołudnie 26 lutego. Uro-
czystość rozpoczęła się szkolnym 
spektaklem teatralnym „Szewczyk 
Dratewka” na podstawie scenariu-
sza znanej bajki Janiny Poraziń-
skiej. Wszyscy podziwiali szew-
czyka, który musiał wykonać trzy 
trudne zadania, aby uwolnić pan-
nę zamkniętą na wieży przez złą 
czarownicę. Pomagały mu w tym 
zaprzyjaźnione zwierzęta.

Atmosfera życzliwości, pogody 

Tradycją naszej szkoły jest po-
żegnanie zimy i powitanie wiosny. 
Tegoroczne Święto Wiosny obcho-
dziliśmy w dniu 18 marca. Z nie-
cierpliwością wszyscy czekaliśmy 
na tą chwilę. Chociaż pogoda za 
oknem nie była wiosenna, to zapał 
i humor wszystkim dopisywał.

Impreza miała miejsce na sali 
gimnastycznej, a głównym punk-
tem jej obchodów była uroczysta 
inscenizacja o tematyce wiosen-
no – humorystycznej, przygoto-
wana przez uczniów klas 0 – III 
i koło teatralne Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej pod czujnym okiem 
wychowawców: Marty Czapli, Iwo-
ny Musik, Ewy Rasztabigi i Anny 
Cembrzyńskiej. Dowcipne teksty 
i wspaniała gra aktorska wywo-
łały uśmiech na niejednej twarzy. 
Porywające piosenki, kolorowe 

SZKOLNA ZABAWA KARNAWAŁOWA

Mali uczestnicy balu z przeuroczymi opiekunkami

Z dużą dawką humoru powitano wiosnę w SP nr 2

ŚWIĘTO WIOSNY
W SP NR 2 W MIERZĘCICACH SPOTKANIE

Z TEATREM
teatralnymi, kukiełkami, marionet-
kami, bunraku oraz jawajkami.

Opiekun teatralny zabrała dzie-
ci w miejsce, gdzie mogły zoba-
czyć, jak powstają kukiełki, gdzie 
szyje się dla nich specjalne ubra-
nia, a także pobawić się, dotknąć 
i zagrać własne role z lalkami i ku-
kiełkami, które już odeszły do przy-
słowiowego lamusa.

Warsztaty przybliżyły nie tylko 
samą terminologię teatru lalko-
wego, ale co istotne, dzieci miały 
możliwość samodzielnego wyko-
nania lalek Jasia i Małgosi, które 
przywieźliśmy do naszej szkoły. 
Dzieciaki były zachwycone taką 
formą poznania tajników teatru.

Marta Czapla

Środa 9 marca 2011 r. była dla 
uczniów klas I – III Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mierzęcicach wielkim 
przeżyciem. Dzieci pojechały wraz 
z wychowawcami do Teatru Dzieci 
Zagłębia w Będzinie na spektakl 
teatralny pt. „W dolinie Mumin-
ków”, gdzie mogły fantastycznie 
przeżywać wesołe przygody rodzi-
ny małych Muminków; cieszyć się 
z nimi, smucić, śmiać się, a nawet 
czasami troszkę bać.

Sam spektakl nie był jednak 
jedyną atrakcją tego spotkania. 
Największe emocje wzbudziły 
u dzieci warsztaty teatralne, które 
przybliżyły im pracę aktorów, ku-
lisy teatru, ale przede wszystkim 
bezpośrednie spotkanie z lalkami 

W czasie warsztatów teatralnych
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targoszyckiej mogło ewidentnie 
zwiększyć oddziaływanie Kościoła 
na ludność miejscową. W codzien-
nym życiu zmieszały się wówczas 
nowe treści chrześcijańskie z ele-
mentami dawnych form kultowych 
i praktykami obrzędowymi.

Religijność wiejska  przybiera-
ła typ pobożności cechujący się 
brakiem refleksji oraz dominacją 
obrzędowości. Na dawny sposób 
czyniono różne zabiegi magiczne 
dotyczące małżeństwa, obrzę-
du wesela. Istotne zmiany zaszły 
pod wpływem Kościoła w obrzę-
dzie pogrzebowym, polegające 
na przejście z pochówków ciało-
palnych na chowanie zmarłych 
w grobach. Podtrzymano zwyczaj 
wspominków po zmarłych, odpra-
wiając tzw. puste wieczory przy 
zwłokach. Pogański kalendarz 
obrzędowy związany z cyklem sło-
necznym zastąpił Kościół swoim 
kalendarzem czerpiącym z kultu 
świętych i Biblii. Tak więc chrześci-
jańskie święta Bożego Narodze-
nia chłopi po ludowemu nazywali 
Godami. Pogański kult zmarłych 
zachował się w Zaduszkach. Pod-
czas Wielkanocy kultywowano 
dawny zwyczaj magicznego od-
działywania przedmiotów, jak jajko 
kraszone (pisanka) czy urządzanie 

kłem tych, którzy nie przystępo-
wali do spowiedzi. Został także 
wprowadzony system karteczek, 
zmuszający parafian zaglądać do 
konfesjonału. W świadomości lu-
dowej obowiązkowym warunkiem 
osiągnięcia zbawienia stała się 
spowiedź w 2 poł. XIX w.

W dalszym ciągu, aż po XVIII 
w. modlitwa była dla chłopów cią-
giem słów i dźwięków, których 
znaczenie nie zawsze było zro-
zumiale. Wymawiano najczęściej 
bezmyślnie słowa. Zmieniać się to 
zaczyna pod koniec lat 80. XIX w. 
wraz z organizacją świąt z okazji 
Pierwszej Komunii Św. Pojawiają 
się wtedy pierwsze opisy z zasa-
dami tych uroczystości.  Katechi-
zacja dzieci cieszyła się dużym 
uznaniem wśród włościan. Do 
pierwszej spowiedzi mogły przy-
stąpić te, które złożyły księdzu, wi-
kariuszowi lub organiście egzamin 
z podstawowych zasad wiary. Jeśli 
nie powiodło się to, powtarzały to 
za rok.

Kościół parafialny jako insty-
tucja zajmował jedno z najważ-
niejszych miejsc, będąc integral-
ną częścią życia chłopskiego.

(c.d. na str. 13)

Trwający od środy popielcowej 
9 marca do Wielkanocy (24 kwiet-
nia) Wielki Post 2011 roku skłania 
do głębszej refleksji nad stosun-
kiem mieszkańców okolicznych 
wsi do religii i Kościoła w ciągu 
dziejów. Przystępując do rzeczy, 
warto prześledzić jego zmienność.

Chrześcijaństwo przyjęte na 
ziemiach polskich w 2 połowie X 
w., wnosząc ze sobą inny pogląd 
na świat, nowy system wierzeń 
i zasad moralnych zmieniło życie 
miejscowej ludności. Nie było to 
aktem jednorazowym, lecz proce-
sem trwającym  na opisywanym 
obszarze 300-400 lat. Organiza-
cja kościelna z parafiami zaczęła 
tworzyć się w okręgu siewierskim 
w XIII w., kiedy to erygowano ko-
lejne po Siewierzu (ok. 1140 r., fun-
dator Piotr Włost) parafie:  Sączów 
– 1225 r. (fundator – biskup kra-
kowski Iwo Odrowąż) , Siemonia – 
1225 r. (fundator – ród Nowinów), 
Wojkowice Kościelne – 1225/1226 
r. (fundator – ród  Nowinów), Gro-
dziec i Ciągowice – przed 1326 r. 
Był to okres, w którym prywatnym 
fundacjom sprzyjała także wielce 
polityka kościelna biskupa kra-
kowskiego Iwo Odrowąża, który 
wspierany przez kasztelana by-
tomskiego Andrzeja, od lat 20. XIII 
wieku wyraźnie dążył do pomno-
żenia ilości kościołów parafialnych 
w ówczesnym Księstwie Racibor-
skim.

Pierwsze zapiski o  parafii 
w Targoszycach pochodzą do-
piero z 1411 r. Kościół mógł więc 
powstać około 1400 r., na co 
wskazują zapiski o jego funda-
torze Janie Lintholdzie z tegoż 
roku. Wcześniej, a więc od drugiej 
połowy XII w., praktykujący chrze-
ścijanie zapewne  udawali się do 
kościoła p.w. Jana Chrzciciela 
w Siewierzu, natomiast po 1225 
r. również do Sączowa, Siemoni 
i Wojkowic Kościelnych. Dotyczyło 
to jednak górnej warstwy miejsco-
wej ludności – rycerzy z rodzina-
mi, właścicieli ziemskich, urzędni-
ków książęcych, wolnych chłopów 
o pozycji dziedziców. Większość 
ludu natomiast długo pozostawa-
ła poza istotnym wpływem wiary 
i żyła nadal swoją kulturą pogań-
ską. Dopiero powstanie parafii 

starosłowiańskiego śmigusa i dyn-
gusa w poniedziałek świąteczny. 
Symboliczne uśmiercanie zimy 
w postaci kukły Marzanny czy cho-
dzenie z gaikiem też było pozosta-
łością pogańską. Reasumując, aż 
do reformy gregoriańskiej XIII w. 
Kościół dla prostego ludu, także 
z powodu liturgii w łacinie był mało 
zrozumiały.

Kalendarz ludowy przejmował 
coraz więcej z kalendarza religij-
nego. W dorocznym cyklu życia 
i pracy wszystkie regularne zajęcia 
gospodarskie zostały określone 
w kalendarzu datami poszczegól-
nych świętych patronów. Ich dnie 
wyznaczały, kiedy można zacząć 
siać, wypędzać bydło, kosić tra-
wę, rozpoczynać żniwa, kąpać się 
w jeziorach i rzekach itd.

Wyzwolony z plejady bożków 
i demonów chłop, żył jednak nadal 
w mitologicznym świecie pogań-
skim pod formą zwyczajów i obrzę-
dów ludowych. W sytuacji ciągłych 
wojen, zagrożenia, uciemiężenia 
przez władzę feudalną, częstych 
pożarów i niszczących zaraz chłop 
znajdował w religii stałe oparcie 
i nadzieję.

Jeszcze w XVI-XVIII w. pleban 
groził chłostą i grzywną, straszył 
karą pośmiertną, czyśćcem i pie-

Pielgrzymka parafian targoszyckich do Częstochowy (1937)
Z archiwum Władysławy i Ireneusza Koziełów
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znaczenie w zakresie podkreśle-
nia i utrzymania statusu w spo-
łeczności wiejskiej. Parafianie 
rywalizowali między sobą, pokazu-
jąc się w nowym ubraniu i zabie-
gając o dogodne i uznane miejsce 
w kościele. W drugiej połowie XIX 
wieku włościanie, szczególnie 
młodzież zaczęła przychodzić do 

gramie Rozwoju Bibliotek z woj. 
śląskiego za aktywność i zaanga-
żowanie w proces planowania pra-
cy biblioteki.

Wśród nagrodzonych znala-
zła się również Gminna Biblio-
teka Publiczna im. Jana Pawła II 
w Mierzęcicach. Z rąk Prezesa 
Stowarzyszenia Centrum Wspie-
rania Aktywności Lokalnej CAL 
w Warszawie Bohdana Skrzyp-
czaka dyrektor biblioteki odebrała 
„Wyróżnienie specjalne dla Bi-
blioteki za pasję i zaangażowanie 
w edukacyjny proces planowania 
strategicznego Biblioteka - miejsce 
aktywne realizowany w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek”.

Grażyna Czapla

W ostatniej dekadzie tego wieku 
modne stają się pielgrzymki do 
Częstochowy.

Jacek Malikowski

Część druga powyższego ar-
tykułu w następnym numerze 
gazety.

(dokończenie ze str. 12)

Był on nie tylko miejscem modłów 
lecz również miejscem spotkań, 
przedstawienia siebie i poznania 
innych. Mieszkańcy schodzili się 
do kościoła z całej okolicy bez 
względu na płeć i wiek. Kontynu-
owane co tydzień spotkania miały 

W dniu 29 marca 2011r. w Sali 
Sejmu Śląskiego w Katowicach 
odbyła się konferencja podsumo-
wująca program edukacyjny skie-
rowany do bibliotek woj. śląskie-
go biorących udział w Programie 
Rozwoju Bibliotek. Program ten 
realizowany był pod hasłem „Bi-
blioteka – miejscem aktywności 
lokalnej”.

Szkolenia i warsztaty edukacyj-
ne dla bibliotekarzy prowadzone 
były w 2010r. przez Stowarzysze-
nie Centrum Wspierania Aktywno-
ści Lokalnej CAL. Konferencja ob-
jęta była honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Śląskie-
go, a w jej trakcie Stowarzyszenie 
CAL nagrodziło kilka bibliotek spo-
śród 32 biorących udział w Pro-

kościoła z modlitewnikami. Nieko-
niecznie znaczyło to, że opanowali 
oni już umiejętność czytania. Tym 
bardziej, że po 1885 r. wprowa-
dzono język rosyjski, zalecając 
głoszenie w nim kazań. Wcześniej, 
bo w 1869 r. kancelarii parafialnej 
targoszyckiej zakazano prowadze-
nia ksiąg metrykalnych po polsku. 

NAGRODA DLA BIBLIOTEKI
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei i radosnego, wiosennego nastroju

podczas serdecznych spotkań w gronie najbliższych 

oraz mokrego dyngusa życzy

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie składa

Życzenia pełnego radościi pokoju przeżycia

tajemnicy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

obfitości na świątecznym stole, smacznego święconego

oraz tradycyjnego „mokrego Dyngusa” składa

Życzenia świąteczne od parlamentarzystów

Zbigniew Meres

Senator RP

Beata Małecka - Libera

Poseł RP

Witold Klepacz

Poseł RP

ŚRODOWISKO LOKALNE WOBEC RELIGII I KOŚCIOŁA
NA PRZESTRZENI WIEKÓW  cz. I
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przebiegała w trzech kategoriach 
wiekowych: juniorzy – 6 osób, 
seniorzy – 10 osób i weterani – 2 
osoby. W wyciskaniu odważnika 
obowiązywała formuła open, a wy-
startowało 11 zawodników.

Prezentujemy poniżej najlep-
szych w poszczególnych katego-
riach.

Wyciskanie sztangi
na rekord leżąc – juniorzy:
Kamil Ostrowski z Zawiercia 1. 
wynik: 150 kg
Artur Lipiec z Zawiercia 2. 
wynik: 160 kg
Adam Kurpias z Zawiercia 3. 
wynik: 160 kg

Wyciskanie sztangi
na rekord leżąc – seniorzy:
Przemysław Kluk z Sosnowca  1. 
wynik: 192,5 kg
Łukasz Madej z Czeladzi 2. 
wynik: 170 kg
Tomasz Grzelak z Będzina 3. 
wynik: 180 kg

Wyciskanie sztangi
na rekord leżąc – weterani
Andrzej Lendo z Dąbrowy Gór-1. 
niczej – wynik: 160 kg
Marian Prokop z Bytomia 2. 
wynik: 127,5 kg

Wyciskanie odważnika jedną 
ręką siedząc – formuła open
Michał Hala z Poręby 1. 
wynik: 35 powtórzeń

Michał Czapla z Nowej Wsi 2. 
wynik: 34 powtórzenia
Tomasz Grzelak z Będzina 3. 
wynik: 31 powtórzeń
Nagrody dla najlepszych w po-

staci pucharów, medali i odżywek 
wręczył Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski. Organizato-
rem zawodów był Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach, a także 
miejscowi pasjonaci kulturystyki: 
Bogdan Brodziak oraz bracia Łu-
kasz i Dawid Warmuz. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy osią-
gniętych wyników i zapraszamy do 
udziału w kolejnym turnieju już za 
rok.

Red.

Po kilkuletniej przerwie Gmi-
na Mierzęcice gościła ponownie 
najlepszych siłaczy naszego re-
gionu. Okazją do rywalizacji naj-
silniejszych zawodników był tur-
niej w dwuboju siłowym „Herkules 
2011”. W niedzielne przedpołudnie 
27 marca zjawili się w hali spor-
towej mierzęcickiego Gimnazjum 
uczestnicy m.in. z Zawiercia, Po-
ręby, Sosnowca, Dąbrowy Górni-
czej, Będzina i Bytomia.

W skład dwuboju siłowego we-
szły dwie konkurencje: wyciskanie 
sztangi na rekord leżąc i wyciska-
nie odważnika jedną ręką siedząc. 
W wyciskaniu sztangi wzięło udział 
18 zawodników, a rywalizacja 

TURNIEJ W DWUBOJU SIŁOWYM „HERKULES 2011”

Najlepsi w konkurencji wyciskanie sztangi na rekord leżąc.
Od lewej: Andrzej Lendo, Przemysław Kluk i Kamil Ostrowski

Zwycięzca w konkurencji wyciskanie odważnika jedną ręką siedząc
Michał Hala

19 kolejka
MKS Poręba – Strażak Mierzęcice 0:5 (0:2)
Bramki: Sikora (34 i 70 min.), Piotrowski (38 min.), Marzec 
(51 min.), Dramski R. (59 min.)
Skład: Mańdok – Baran, Dzionsko, Marzec (80 Latos), Sikora 
(75 Jarka) – Bomba, Miśkiewicz, Dramski D. (65 Płoszański), 
Skupień (80 Dyraga D.) – Piotrowski, Dramski R.
20 kolejka
Strażak Mierzęcice – Jedność Strzyżowice 4:1 (2:0)
Bramki: Dramski R. (14 min.), Dzionsko (44 min.), Piotrowski 
(63 i 73 min.)
Skład: Mańdok – Baran (75 Jaskuła), Dzionsko (83 Dyraga R.), 
Marzec, Sikora – Bomba, Miśkiewicz, Dramski D. (65 Płoszań-
ski), Skupień (72 Dyraga D.) – Piotrowski, Dramski R.
18 kolejka (zaległa)
Strażak Mierzęcice – Łazowianka Łazy 1:1 (0:0)
Bramki: Jarka (81 min.)
Skład: Mańdok – Baran, Dzionsko, Marzec, Sikora – Bomba, 
Jaskuła (70 Płoszański), Dramski D. (33 Jarka), Skupień – 
Piotrowski, Dramski R.
21 kolejka
Przemsza Siewierz – Strażak Mierzęcice 0:2 (0:1)
Bramki: Sikora (16 min.), Piotrowski (75 min.)

Skład: Mańdok – Baran, Dzionsko, Marzec, Jaskuła (89 Dyraga 
R.) – Bomba, Jarka, Sikora, Skupień – Piotrowski, Dramski R. 
(85 Płoszański)

Wyniki
Tabela po XXI kolejkach

1. Strażak Mierzęcice 20 54 81 – 9
2. RKS Grodziec 20 46 65 – 15

3. Przemsza Siewierz 20 42 53 – 22

4. Niwy Brudzowice 19 35 45 – 27

5. Pionier Ujejsce 20 34 33 – 29

6. MKS Sławków 20 33 49 – 37

7. Warta Zawiercie 18 31 49 – 30

8. Łazowianka Łazy 20 28 34 – 34

9. Tęcza Błędów 20 26 40 – 52

10. Błyskawica Preczów 19 24 22 – 33

11. Jedność Strzyżowice 19 22 22 – 37

12. Sarmacja II Będzin 19 21 24 – 32

13. Zew Kazimierz 19 20 22 – 33

14. Błękitni Sarnów 20 18 23 – 55

15. MKS Poręba 19 12 18 – 50

16. Przemsza Okradzionów 19 10 23 – 59

17. Źródło Kromołów 19 8 16 – 65
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OFERUJE
WĘGIEL NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W SORTYMENTACH:

KOSTKA, ORZECH
GROSZEK, EKO-GROSZEK

EKO-GROSZEK WORKOWANY
MIAŁ WĘGLOWY, SÓL DROGOWA

oraz WĘGIEL BRUNATNY

RATY LUKAS BANK

Zapewniamy transport !!
SKŁAD: (32) 389-14-91, (32) 389-15-05

www.delfinradzionkow.pl

42-460 Mierzęcice, ul. Kolejowa 31
(obok Stacja Paliw RSP ŁUBNE)



z okazji beatyfikacji
Jana Pawła II

zapraszamy na

program obchodów:

28.04.2011 godz. 16:00
otwarcie wystawy obrazów zbigniewa krasonia „mój 
papież jan paweł ii” w gminnej bibliotece publicznej 
w mierzęcicach (wystawa potrwa do 14 maja, w czasie  
jej trwania możliwość nabycia prac malarskich autora)

01.05.2011 godz. 15:30
montaż słowno - muzyczny w kościele św. mikołaja 
w targoszycach w wykonaniu młodzieży ze szkół 
podstawowych gminy mierzęcice

organizatorzy: 
gok mierzęcice, gbp mierzęcice, parafia św. mikołaja w targoszycach, 
szkoły podstawowe gminy mierzęcice.

„Dni z Ojcem Świętym”
28.04. - 01.05.2011


