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Uroczyście obchodzono w gminie  Mierzęcice jubileusz 
50 i 60-lecia par małżeńskich. Uroczystość rozpoczęła msza św. w 
kościele w Targoszycach, następnie zebrani spotkali się w sali mar-
murowej fi rmy „Pol-Trans Catering”, gdzie w imieniu Prezydenta RP 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice wręczył Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie.

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów wykonane w kościele św. Mikołaja w Targoszycach.

Pary, które obchodziły 50 i 60-lecie zostały uhonorowane 
m.in. Medalami Prezydenta RP.

Medale w imieniu Prezydenta RP wręczył parom wójt Grzegorz Podlejski.

W sobotę 22 października 2011 
roku jubileusz 50-lecia małżeń-
stwa obchodzili: Teresa i Stanisław 
Cembrzyńscy z Zawady; Janina i 
Aleksy Dyszy z Mierzęcic; Irena i 
Tadeusz Garczyk z Boguchwało-
wic; Helena i  Piotr Kańtoch z Mie-
rzęcic; Donata i Franciszek Het-
mańczyk z Nowej Wsi; Henryka i 
Henryk Kułach z Mierzęcic; Teresa 
i Czesław Krzykawscy z Zawady; 
Zenona i Stanisław Madej z Mie-
rzęcic; Janina i Stanisław Misio-

Uroczystość rozpoczęła msza w 
kościele św. Mikołaja w Targoszy-
cach. Celebrował ją ks. Janusz 
Rakoczy, proboszcz targoszyckiej 
parafi i. Jubilaci otrzymali w pre-
zencie pochodzące z Rzymu, pa-
miątki z wizerunkiem papieża Jana 
Pawła II. Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się w sali marmurowej 
fi rmy „Pol-Trans Catering” w Mie-
rzęcicach – Osiedlu. W spotkaniu 
oprócz jubilatów i ich najbliższych 
brali udział przedstawiciele władz 

-Jesteście wzorem do naśladowa-
nia, tego że można przejść przez 
życie dbając o rodzinę, o dobro 
drugiego człowieka. Gratulując 
siły opierania się temu co prze-
mija, czasowi - dziękuję, za to, 
że jesteście współgospodarzami 
naszej gminy. Stanowicie bowiem 
moralny fi lar dla tych, którzy przy-
szli później – podkreślał w swoim 
przemówieniu do par małżeńskich 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 

Mierzęcice.
Najlepsze życzenia jubilatom zło-
żyli również m.in. Wiesława Ra-
jewska, kierownik USC, Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy i Alfreda Perczak, wła-
ściciel hotelu „Wilga”, fi rmy „Pol-
-Trans Catering”. 
W imieniu Prezydenta RP dostoj-
nym jubilatom Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice wręczył 

(c.d. na str. 3)

rowscy z Mierzęcic; Bogusława i 
Stanisław Sar z Nowej Wsi; Janina 
i Mieczysław Sarn z Mierzęcic; Te-
resa i Władysław Sobczyk z Topo-
rowic; Janina i Lucjan Twardoch z 
Sadowia; Leokadia i Jan Wyszyń-
scy z Przeczyc.  Jubileusz 60-lecia 
małżeństwa obchodzili: Janina i 
Wacław Cichoń z Mierzęcic; Wie-
sława i Tadeusz Sarn z Najdziszo-
wa.

gminy. Byli to m.in.: Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice, An-
drzej Cembrzyńśki, zastępca wójta 
gminy, Bogumiła Szymończyk, se-
kretarz gminy Mierzęcice, Bogu-
sława Tanhojzer, skarbnik gminy 
i Tadeusz Twardoch, przewodni-
czący Rady Gminy. W uroczysto-
ści uczestniczyli również sołtysi, 
miejscowości, z których pochodzą 
wyróżnione pary małżeńskie.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Obchody gminnego Dnia Edukacji Narodowej miały miejsce w czwartek, 13 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury. Na zapro-

szenie Grzegorza Podlejskiego, wójta gminy Mierzęcice, przybyli nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi gminnych placówek 
oświatowych.

Młodzież przekazała swoim nauczycielom wspaniałe kwiaty.

W części artystycznej wystąpiła młodzież z SP nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach.

Uroczystość, którą otworzyła Do-
rota Marciniak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, odbyła się w nie-
zwykle podniosłej i sympatycznej 
atmosferze. Składała się z trzech 
odsłon. Pierwsza odsłona to część 
artystyczna, w której zaprezen-
towali się uczniowie Gimnazjum 
w Mierzęcicach oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mierzęcicach. 
Uczniowie, pod kierunkiem na-
uczycieli, z ogromną pasją i za-
angażowaniem, zaprezentowali 
niezwykle interesujący program 
artystyczny. Były wiersze, piosenki 
oraz listy uczniów stanowiące po-
dziękowanie dla nauczycieli. Do-
pełnieniem uczniowskiej wdzięcz-
ności były kwiaty, które najmłodsi 
wręczyli wszystkim gościom.
Druga odsłona to część oficjalna. 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy, 
składając wszystkim nauczycielom 
i pracownikom placówek oświato-

Grzegorz Podlejski, wręczył Na-
grody Wójta Gminy, przyznawane 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
oraz gratulacje tym nauczycielom, 
którzy uzyskali kolejne stopnie 
awansu zawodowego. Nagrody 
zostały wręczone: Bożenie Jach 
– dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mierzęcicach, Małgo-
rzacie Drzewieckiej – dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Przeczy-
cach, Marcie Czapli – nauczycie-
lowi Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Mierzęcicach. Wójt poinformował 
również zebranych, że na jego 
wniosek Teresa Banaś – dyrektor 
Gimnazjum w Nowej Wsi, otrzy-
mała Nagrodę Śląskiego Kuratora 
Oświaty, za osiągnięcia dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze. Z kolei głos zabrali dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, którzy wręczyli 
Nagrody Dyrektora Szkoły, swoim 
pracownikom. Na koniec części 

wych życzenia, wyraził wdzięcz-
ność za trud nauczania i wycho-
wania, który owocuje wieloma 
sukcesami zarówno uczniów jak i 
nauczycieli.

oficjalnej, życzenia złożyli wszyst-
kim obecnym Tadeusz Twardoch, 
przewodniczący Rady Gminy oraz 
Jan Kraśkiewicz, prezes Międzyg-
minnego Oddziału ZNP.

Grzegorz Podlejski serdecznie gratulował pedagogom.

Występy najmłodszych zrobiły wrażenie na zebranych.

Ostatnia część uroczystości, spo-
tkanie przy kawie i słodkim poczę-
stunku, stało się okazją do roz-
mów w świątecznej atmosferze, 
szczególnie że wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się zarówno 
czynni zawodowo, jak i emeryto-

wani pracownicy gminnych placó-
wek oświatowych.

Red.
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ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

Występ uczniów SP nr 1 w Mierzęcicach.

Występ kapeli „Mierzęcice”. Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”.

W drugiej części spotkania jubilaci mogli spędzić czas w gronie najbliższych.

(dokończenie ze str. 1)
Medale za Długoletnie Pożycie, 
dyplomy, kwiaty i nagrody pienięż-
ne.
-Życie to marsz. Nie zawsze mamy 
szczęście dzielić je z drugą osobą, 
której możemy zaufać. Nasi jubi-
laci znaleźli takie drugie połowy. 
Ślubne obrączki, które sobie na-
łożyli w obecności rodziny i przy-
jaciół noszą do dziś. I choć życie 
niesie wiele trudności patrząc 
wstecz, nie żałują swojej decyzji. 
Wypada nam życzyć sobie, by 
wszystkie małżeństwa, były tak 
piękne i trwałe – mówiła Wiesława 
Rajewska, kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Mierzęcicach.
Jubilaci otrzymali też słodkie upo-
minki od firmy „Pol-Trans Cate-
ring”.
-Miło mi szczególnie, że wielu z 

naszych jubilatów znam osobiście 
i łączy nas wiele wspomnień. Mie-
liśmy też niejednokrotnie okazję 
wspólnie pracować – mówiła Alfre-
da Perczak.
Następnie, po wykonaniu pamiąt-
kowych fotografii jubilaci mogli 
usiąść wraz z najbliższymi przy 
poczęstunku, który dla nich przy-
gotowano.
-To bardzo wzruszająca uroczy-
stość. Taka rodzinna, w miastach 
nie obchodzi się jubileuszy poży-
cia małżeńskiego w tak serdecznej 
atmosferze – podkreśla Anna Mig-
za, córka państwa Hetmańczyk, 
która w uroczystości uczestniczyła 
wraz z mężem Robertem.
Także jubilaci Donata i Franciszek 
Hetmańczyk z Nowej Wsi, byli 
ogromnie wzruszeni atmosferą 
uroczystości.

-To bardzo piękne spotkanie. To 
takie uhonorowanie minionych 
50 lat, które bardzo szybko nam 
upłynęły. Poznaliśmy się z mężem 
w pracy, mieszkaliśmy wiele lat w 
Czeladzi, potem kupiliśmy dom 
w Nowej Wsi, z której pochodzi 
mąż. Bardzo dobrze się nam tutaj 
mieszka. To piękne miejsce. Mu-
szę się pochwalić, że mamy wspa-
niałego wnuczka – Michałka, który 
mówi, że robię najlepsze kluseczki 
z dziurką, na całym świecie – opo-
wiada pani Donata.
Wzruszeni spotkaniem byli też: Ja-
nina i Lucjan Twardoch, pochodzą-
cy z Sadowia.
-Mieszkaliśmy z mężem obok sie-
bie, tak się poznaliśmy. Zakocha-
liśmy się i... przeżyliśmy wspólnie 

50 lat. Zawsze podobało mi się, że 
mąż jest taki pracowity. On o mnie 
- mówił, że ja jestem po prostu mi-
łością – mówi z dumą pani Janina.
Swoje wspólne 60 lat wspominali 
państwo Wiesława i Tadeusz Sarn, 
którzy poznali się i już po pierw-
szej rozmowie wiedzieli, że chcą 
spędzić ze sobą życie. Teraz są 
bardzo dumni z dzieci i wnuków. 
Jeden z wnuków jest adwokatem.
Uczestnicy uroczystości nie kry-
li szacunku dla pogody ducha i 
energii jubilatów.
Na zakończenie przygotowa-
no część artystyczną. Obchody 
uświetnił występ: najmłodszych z 
SP nr 1 w Mierzęcicach, kapela 
„Mierzęcice” i Zespół Śpiewaczy 
„Mierzęcanki”.
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Jestem nauczycielem z 19-letnim stażem. Pracę zawodową roz-
poczynałam w Szkole Podstawowej w Toporowicach, ucząc języka 
polskiego i historii oraz prowadząc zajęcia teatralne. Obecnie od 10 
lat jestem dyrektorem III LO im. C. K. Norwida w Będzinie.

Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej nadawany za szczególne za-
sługi dla oświaty i wychowania to 
w pewnym sensie ukoronowanie 
mojej pracy na wielu polach. Spe-
cjalizuję się w twórczej aktywności 
dzieci i młodzieży oraz tzw. wycho-
waniu do wartości. 
Jestem autorką programu profi-
laktycznego „Wpływ mass mediów 
na młodego odbiorcę” oraz kilku 
książek i publikacji. Współpracuję 
jako konsultantka merytoryczna z 
Wydawnictwem Szkolnym PWN.
To wyróżnienie traktuję również 
jako wyróżnienie mojej szkoły, 
która jest niewątpliwie liderem w 
odkrywaniu młodych talentów, 
promocji zdrowia i działań wolon-
taryjnych. 
Jako nieliczni w województwie mo-
żemy się poszczycić złotą „Odzna-
ką Honorową za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego”. Medal to 
niewątpliwie bodziec do dalszych 
działań. 
Lubię swoją pracę, jestem dumna 

z mojej szkoły i wychowanków. 
Mam szczęście, że mój zawód po-
zwala na samorealizację i rozwija-
nie skrzydeł.
Najlepiej czuję się w działaniu, dla-
tego w mojej szkole wciąż coś się 
dzieje. 
Właśnie zaplanowaliśmy ofertę 
edukacyjną na najbliższe dwa lata.

TERESA BANAŚ
Nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, instruktor piłki 

ręcznej, od 2001 roku dyrektor Gimnazjum w Nowej Wsi 

Czym było dla mnie otrzyma-
nie nagrody Śląskiego Kuratora 
Oświaty?
To trudne pytanie. Trudne, bo nie 
jest łatwo jednoznacznie określić 
wszystkich odczuć, które towarzy-
szyły mi, kiedy dowiedziałam się o 
nagrodzie, i kiedy ją odbierałam.
Nagroda Śląskiego Kuratora 
Oświaty, to duże wyróżnienie.  
Były to dla mnie  równocześnie 
wielka radość i zaskoczenie, oczy-
wiście, a także, nie ukrywam – 
wzruszenie.
Jest to ogromna satysfakcja, kie-
dy po 21 latach intensywnej pracy, 

doskonalenia zawodowego i prób 
wprowadzenia  „dużego” sportu do 
małej szkoły, podejmowane wysił-
ki  zyskują uznanie - to znaczy, że 
jest się na właściwej drodze, że to, 
co się robi ma sens.
Nagroda  jest także dla mnie sil-
ną motywacją do dalszej pracy, a 
na pewno powodem częstszego 
uśmiechu na mojej twarzy.
Jako pedagog z dużym już sta-
żem pracy, wiem też to, co wiedzą 
wszyscy nauczyciele: ze wszyst-
kich nagród, największą jest 
uśmiech i radość dzieci.

WYRÓŻNIENIA DLA PEDAGOGÓW
W tym roku obchody Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej w 

czasie, których wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz 
nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty 
odbyły się w kilku miejscach. W Mysłowicach wyróżniono miesz-
kanki naszej gminy. 
W czasie uroczystości w Mysłowi-
cach (odbyła się 13 października) 
nagrodzono dwie mieszkanki na-
szej gminy. W mysłowickim spo-
tkaniu wzięli udział – Stanisław 
Faber, śląski kurator oświaty, Da-
riusz Wilczak, zastępca śląskiego 
kuratora oświaty oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych. Na-
szą gminę reprezentował Andrzej 
Cembrzyński, zastępca wójta gmi-
ny Mierzęcice. Uroczystość pro-
wadził: Grzegorz Raczek, dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w 
Sosnowcu.
Zebranych powitali Stanisław Fa-
ber oraz Edward Lasok, prezydent 
Mysłowic. Stanisław Faber, śląski 
kurator oświaty wręczył Medale 
Komisji Edukacji Narodowej, na-
grody Ministra Edukacji oraz na-
grody Śląskiego Kuratora Oświaty 
blisko 80 osobom. Miło nam poin-

formować, że nie zabrakło wśród 
nich naszych reprezentantów.  
Beata Polaniecka, dyrektor III LO 
im. Norwida w Będzinie, miesz-
kanka naszej gminy, zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy 
w Mierzęcicach otrzymała Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. Na-
tomiast Teresa Banaś, dyrektor 
Gimnazjum w Nowej Wsi otrzy-
mała nagrodę Śląskiego Kuratora 
Oświaty. Wyróżnionym pedago-
gom serdecznie gratulujemy.
W trakcie uroczystości panowała 
sympatyczna atmosfera. Na za-
kończenie spotkania zaproszeni 
goście mogli wymieniać się do-
świadczeniami dotyczącymi nie 
tylko pracy zawodowej - przy ka-
wie i słodkościach. W części arty-
stycznej z krótką prezentacją na 
scenie, wystąpił mysłowicki Zespół 
Muzyki Dawnej „Canta”.

W uroczystości w Mysłowicach wzięły udział m.in. panie Beata Polaniecka i 
Teresa Banaś oraz Andrzej Cembrzyński, zastępca wójta gminy Mierzęcice.

W całym regionie Dzień Edukacji Narodowej obchodziło w tym roku po-
nad 91 tys. nauczycieli oraz pracowników oświaty. Z tej okazji pedago-
gom serdecznie podziękowania i gratulacje złożyli Zygmunt Łukaszczyk, 
wojewoda śląski i Stanisław Faber, śląski kurator oświaty. Uroczystości 
odbyły się m.in. w Katowicach, Żywcu i Mysłowicach.
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WYBRALIŚMY POSŁÓW I SENATORÓW
W niedzielę 9 października odbyły się wybory parlamentarne. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w gminie Mierzęcice przebiegały bardzo 

spokojnie we wszystkich ośmiu siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

-Wybory do Sejmu RP i Senatu 
RP w  gminie Mierzęcice przebie-
gały bardzo spokojnie. W żadnej 
z ośmiu siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych nie odnotowano 
żadnych przypadków zakłócania 
przebiegu wyborów. Łącznie w 
gminie uprawnionych do głosowa-
nia było 6067 osób. Wydano 2806 
kart do głosowania, co daje  fre-
kwencję wyborczą w gminie Mie-
rzęcice - 46,25 proc. – tłumaczy 
Bogumiła Szymończyk, sekretarz 
gminy Mierzęcice. 
W wyborach do Sejmu gmina 
Mierzęcice postawiła na PO. Na 
kandydatów z tej listy oddano 840 
głosów (29,94 proc). Na PiS odda-
no 542 głosy (19,31 proc.). Trzecie 
miejsce zajęła lista PSL – 455 gło-
sów (16,22 proc.). Dalsze lokaty to: 
Ruch Palikota – 396 głosów, SLD 
– 248 głosów, Polska Jest Najważ-

niejsza – 32 głosy, „Polska Partia 
Pracy – Sierpień 80” i „Prawica” po 
19 głosów, również  przy wyborze 
senatora – kandydat PO Zbigniew 
Meres zdobył w gminie najwięcej - 
801 głosów (28,55 proc.). Powiaty 
będziński, zawierciański, oraz mia-
sta na prawach powiatu Dąbrowa 
Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec 
(okręg wyborczy nr 32) będą re-
prezentować w Sejmie: Ewa Malik 
(PiS), Waldemar Andzel (PiS), Wi-
told Klepacz (SLD), Jerzy Borkow-
ski (Ruch Palikota), Wojciech Sa-
ługa (PO), Beata Małecka – Libera 
(PO), Piotr van der Coghen (PO), 
Jarosław Pięta (PO), Anna Nemś 
(PO). Natomiast w Senacie naszą 
część regionu będzie reprezento-
wał Zbigniew Meres z PO.
-Składam serdeczne podziękowa-
nia członkom Obwodowych Ko-
misji Wyborczych, dzięki którym 

głosowanie w gminie przebiegało 
sprawnie i bez zakłóceń. Podzię-
kowania kieruję również do Dyrek-
torów Szkół Podstawowych w Bo-
guchwałowicach, w Przeczycach, 
w Toporowicach, Nr 2 w Mierzę-
cicach, Dyrektora Gimnazjum w 
Nowej Wsi, Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mierzęci-
cach oraz OSP Sadowie i Mierzę-
cice II za wzorowe przygotowanie 
lokali wyborczych w wyborach do 
Sejmu RP i Senatu RP – podkre-
śla Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice.

Red.

PODZIĘKOWANIA DLA STAROŚCINY
Sesję Rady Gminy w Mierzęcicach, która odbyła się 26 paździer-

nika 2011 roku rozpoczęło uhonorowanie Teresy Serwecińskiej, 
którzy w tym roku wraz z Jackiem Barą pełniłi funkcje starostów 
Dożynek Powiatowo - Diecezjalnych w Targoszycach - 28 sierpnia 
tego roku.
W czasie tegorocznych Dożynek 
Powiatowo - Diecezjalnych Teresa 
Serwecińska, właściciel gospo-
darstwa rolnego i prywatny przed-
siębiorca wraz z Jackiem Barą, 
również rolnikiem i właścicielem 
dobrze prosperującej firmy pełniła 
funkcję starościny. 
-W imieniu władz gminy dzięku-
ję za honorowe pełnienie funkcji 

starosty dożynkowego. Dziękuję 
za wiele godzin pracy włożone w 
przygotowanie uroczystości i czas 
poświęcony temu przedsięwzięciu 
– powiedział Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice do pani Te-
resy podczas sesji Rady Gminy.
Uhonorowana starościna otrzyma-
ła grawerton i piękne kwiaty.

Red.
Teresa Serwecińska, która otrzymała podziękowania władz gminy, była 

bardzo wzruszona.

Wyróżnienie starościny, radni mierzęcickiej Rady Gminy nagrodzili oklaskami.

Starostowie dożynek 2011 roku, Teresa Serwecińska i Jacek Bara 
niosący chleb z tegorocznego ziarna.
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ODBYŁA SIĘ SESJA RADY GMINY
W środę 26 października w czasie sesji Rady Gminy w Mierzęcicach radni przegłosowali m.in. uchwały dotyczące zmian w budżecie 

gminy. Przyznano dofinansowanie dla OSP Mierzęcice II na zakup lekkiego samochodu ratowniczego.

Dofinansowanie lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki 
Mierzęcice II radni poparli jednogłośnie.

Projekt zmian w budżecie gminy 
dotyczy wprowadzenia do budżetu 
pozostałej kwoty „wolnych środ-
ków” w wysokości ok. 320 tys. zł 
i rozdysponowania jej głównie na 
wynagrodzenia dla pracowników 
oświaty oraz na uzupełnienie 
środków na akcję „Zima”; koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży oraz usługi związane z 
ewentualną koniecznością zapłaty 
za usługi z zakresu gospodarki ko-
munalnej.
Radni przyjęli także zmiany w te-
gorocznym budżecie, które doty-
czą przede wszystkim wprowadze-
nia do niego - dotacji uzyskanej z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
budowę boiska, która została za-
kończona w 2010 roku. Środki te 
przeznaczono na: wykonanie do-
datkowej dokumentacji niezbędnej 
do wniosku na dofinansowanie 
budowy targowiska; zakup i mon-
taż wiaty dla karetki pogotowia; 
dotacje dla OSP Mierzęcice oraz 
Mierzęcice II, i OSP Przeczyce na 
dofinansowanie zakupów sprzę-
tu oraz samochodu strażackiego. 
Pozostałe środki przeznaczono na 
zmniejszenie potrzeb kredytowych 
(zmniejszenie przychodów) na rok 
bieżący.
Dotacji celowej udzielono z budże-
tu gminy dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Mierzęcice II w wyso-
kości ok. 70 tys. zł. Na ten cel 
przyznano też dofinansowanie ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w wysokości 50 tys. zł. 
Jednostka mimo że istnieje od kil-
ku zaledwie lat (powstała w 2005 
roku) jest bardzo prężna. Skupia 
65 członków i drużynę młodzieżo-
wą (19 osób), którzy działają na-
prawdę aktywnie.

-OSP Mierzęcice II zwróciła się do 
mnie z prośbą o dofinansowanie 
lekkiego samochodu ratownicze-
go. Druhowie sami już poczynili 
wiele starań, zwłaszcza w tym 
roku, aby przygotować garaże dla 
nowego samochodu. Nowy po-
jazd zapewne usprawni działanie 
tej jednostki – tłumaczy Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.
Dotychczas na wyposażeniu dru-
hów był tylko samochód marki Żuk 
– co znacznie utrudniało prowa-
dzenie akcji ratowniczych. Nowy 
pojazd pozwoli na szybkie dotar-
cie na miejsce zdarzeń i udzielenie 
pomocy poszkodowanym. 
-Samochód będzie wielką pomocą 
w wypełnianiu naszych celów sta-
tutowych. Pomoże nam w usuwa-
niu skutków pożarów, klęsk żywio-
łowych, wypadków drogowych itd. 
Naprawdę chcemy, by mieszkańcy 
wiedzieli, że zawsze mogą na nas 
liczyć. Mimo że nasza jednostka 
nie ma kilkudziesięcioletniego do-
świadczenia - jak inne działające 
na terenie gminy, jestem przeko-
nany, że nie zawiedziemy zaufania 
mieszkańców – podkreśla Emilian 
Kuczera, prezes OSP Mierzęcice 
II, radny i przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej mierzęcickiej Rady 
Gminy.
Radni także jednogłośnie przyjęli, 
zawnioskowaną przez wójta gminy 
Mierzęcice Grzegorza Podlejskie-
go uchwałę o trybie udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu gmi-
ny dla szkół i przedszkoli publicz-
nych prowadzonych przez osoby 
prawne, nie będące jednostką sa-
morządu terytorialnego oraz tryb i 
zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 
Uchwała była zgodna z zapisami 
ustawy o systemie oświaty oraz z 

uchwałą mierzęcickiej Rady Gminy 
w sprawie przekazania Stowarzy-
szeniu na Rzecz Wspierania Roz-
woju i Promocji Wsi Boguchwało-
wice – prowadzenia Szkoły Pod-
stawowej w Boguchwałowicach 

od 1 lutego 2012 roku. (Uchwałę 
wcześniej zaakceptowali radni na 
posiedzeniu Komisji Wspólnej).

Red.

WYBRANO ŁAWNIKÓW
W czasie październikowej sesji Rady Gminy w Mierzęcicach wybrano ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015. Ław-

nikami zostały panie Teresa Banaś i Czesława Maria Dzierżanowska, Regina Lis i Emilia Krzyżanowska.

Ławników wybrano na sesji Rady 
Gminy, która odbyła się w Mierzę-
cicach 26 października. Wybory 
ławników do sądów powszechnych 
na kadencję 2012-2015, przebie-
gały: zgodnie z przyjętym „Regu-
laminem głosowania w wyborach 
ławników do sądów powszech-

nych”. Przedstawiono pozytywne 
opinie Zespołu ds. zaopiniowania 
zgłaszanych kandydatów na ław-
ników do sądów  powszechnych; 
przeprowadzono wybory w głoso-
waniu tajnym i podjęto stosowną 
uchwałę.
Radni wybierali spośród czterech 

kandydatek. Na ławników do Sądu 
Rejonowego w Zawierciu wybrano 
panie: Teresę Banaś i Czesławę 
Marię Dzierżanowską. Ławnikiem 
Sądu Rejonowego Sądu Pracy w 
Zawierciu została Emilia Krzyża-
nowska. Funkcję ławnika w Są-
dzie Okręgowym w Częstochowie 

będzie pełnić Regina Lis. Uchwałę 
o wyborze ławników przegłosowa-
no jednogłośnie. 

Red.

Gminny Konkurs Matematyczny i Przyrodniczy w ramach projektu
„ Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mie-

rzęcice”
Zajęcia odbywające się w ramach projektu „ Inwestycja w edukację 
uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice” są kontynuowane po 
przerwie wakacyjnej. Praca z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi 
stanowi bardzo ważny element edukacyjny zarówno dla nauczycieli jak i 
dla uczniów. Nowoczesne pomoce motywują i zachęcają do pracy i na-
uki.
W miesiącu grudniu 2011 roku przed wszystkimi uczniami szkół podsta-
wowych pojawią się nowe wyzwania.  Gminny Konkurs Matematyczny i 
Przyrodniczy . Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w eliminacjach 
szkolnych,  a później na etapie gminy. Bardzo atrakcyjne nagrody z pew-
nością zachęcą dzieci do udziału w konkursie.
Wszystkim „geniuszom” matematycznym i przyrodniczym życzymy 
szczęścia podczas konkursu.  Regulamin i termin konkursu zostanie po-
dany na stronie internetowej gminy i szkół biorących udział w projekcie w 
terminie późniejszym.

Koordynator
Izabela Dziurowicz



In
fo

rm
ac

je

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 10/2011 - strona 7

W tym roku 11 listopada gmina Mierzęcice będzie świętować nie 
tylko Narodowe Święto Niepodległości, ale i 10. rocznicę nadania 
insygniów – herbu i flagi gminy Mierzęcice. Obchody będą bardzo 
uroczyste.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
I 10. ROCZNICY NADANIA INSYGNIÓW

Insygnia gminy Mierzęcice, herb i flaga, zostały nadane w 2001 roku.

Tegoroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości rozpocznie 
o godz. 9 uroczysta msza św. „Za 
Ojczyznę” w kościele w Targoszy-
cach. Następnie o godz. 10.30 
zaplanowano uroczystość pod 
pomnikiem przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury. O godz. 11 rozpocz-
nie się koncert poezji śpiewanej 
pt. „Świat w obłokach”, w którym 
wystąpi Barbara Lubos – Święs. 
Aktorka zaprezentuje repertu-
ar Jacka Kaczmarskiego, Marka 
Grechuty, Agnieszki Osieckiej i 
Ewy Demarczyk. Na fortepianie 
akompaniował jej będzie Adam 
Snopek. Barbara Lubos - Święs 
jest absolwentką Wydziału Aktor-
skiego i Pantomimicznego PWST 
we Wrocławiu i laureatką przeglą-
dów piosenki aktorskiej. To aktorka 
teatralna i filmowa. Adam Snopek 
jest absolwentem Wydziału Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej  w Katowicach. Ukoń-
czył też z wyróżnieniem warsztaty 
jazzowe w Danii w 1992 roku. Jest 
laureatem I nagrody Międzyna-
rodowego Konkursu Improwizacji 

Jazzowej    w Katowicach (1991 
roku), akompaniatorem i aranże-
rem.
-W tym roku uroczystościom z 
okazji Święta Niepodległości towa-
rzyszą obchody 10. rocznicy nada-
nia insygniów, herbu i flagi, gminie 
Mierzęcice. To bardzo szczególny 
jubileusz dla naszej gminy – pod-
kreśla Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice.
Pięknym herbem oraz flagą gmi-
na Mierzęcice może poszczycić 
się od 29 października 2001 roku. 
Uchwała o ustanowieniu herbu 
gminy Mierzęcice została podjęta 
na sesji 29 października 2001 roku 
- na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 
13 ustawy o samorządzie gmin-
nym. Symbolika herbu oparta jest 
bezpośrednio na tradycji lokalnej i 
jest jej odzwierciedleniem.
Uroczyste nadanie insygniów her-
bowych gminie Mierzęcice nastą-
piło 11 listopada 2001 roku, w 83 
rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści Rzeczypospolitej. 

Red.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK
W gminie Mierzęcice przygotowano atrakcyjne tereny pod inwe-

stycje, także budownictwo jednorodzinne. Pozwoli to na jej skutecz-
ne rozwijanie się. 

Przygotowano blisko 20 działek na 
sprzedaż. Na nabywców czekają 
działki budowlane (jedna o pow. 
1683 m kw., pozostałe pow. 1550 
m kw. każda) w Sadowiu przy ul. 
Zjazdowej w sąsiedztwie zabu-
dowy zagrodowej i innych działek 
budowlanych. 
Także pod zabudowę mieszka-
niową przeznaczone są 4 działki 
w Sadowiu przy ul. Dworskiej. Z 
kolei działka o powierzchni ok. 6 
tys. m kw. w Mierzęcicach przy ul. 
Gminnej, która czeka na inwesto-
rów, została przeznaczona na cele 
usługowe i rzemiosło produkcyjne. 
Cele usługowe i mieszkaniowe 
mogą być realizowane na działce 
przy ul. Wolności w sąsiedztwie 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Część działek w Toporowicach 

przy ul. Czerwonego Zagłębia zo-
stało przeznaczonych do zabudo-
wy mieszkaniowej. 
Także w Toporowicach znajdują 
się działki rolne na sprzedaż (do 
zalesienia). Na sprzedaż wysta-
wiono też działki, które są w ca-
łości lub części poza planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Znajdują się przy ul. Wolności i 
Widokowej w Mierzęcicach
Szczegółowych informacji udziela 
Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. 
Wolności 95, pokój nr 3, tel. 32 288 
79 00 wew. 216. Str. internetowa: 
www.mierzecice.pl

Red.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
W czwartek i piątek, 3 i 4 listopada 
tego roku, przy Ośrodku Zdrowia 
„PROMED”  w Mierzęcicach panie 
między 50 i 69 rokiem życia mo-
gły korzystać z bezpłatnych badań 
mammograficznych. Odbywające 

się w gminie od kilku lat badania 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem.  W tym roku z oferty skorzy-
stało ok. 80 osób.

„Mammobus” stacjonował w Mierzęcicach 3 i 4 listopada tego roku.



W
yd

ar
ze

ni
a

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 10/2011 - strona 8

NOWI UCZNIOWIE SP 
W TOPOROWICACH

W Szkole Podstawowej w Toporowicach odbyło się niedawno 
bardzo uroczyste pasowanie na ucznia, pierwszoklasistów. Naj-
młodsi szczerze ślubowali, że będą rzetelnie wypełniać obowiązki 
ucznia i obywatela.

Pierwszoklasiści czuli się bardzo wyróżnieni czekając na pasowanie na uczniów.

Bardzo uroczyście 6 października przyjęto do grona społecz-
ności szkolnej uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mierzęcicach, którzy są już teraz jej pełnoprawnymi członkami. 
Świadkami uroczystości byli najbliżsi dzieci i ich nowi koledzy.

PASOWANIE NA UCZNIA

6 października 2011 roku w naszej 
szkole odbyło się święto – „Pa-
sowanie na ucznia”. Z ogromną 
radością oficjalnie przyjęliśmy do 
grona uczniów naszej szkoły dwie 
pierwsze klasy: klasę I A – wycho-
wawca Ewa Rasztabiga i  klasę I B 
– wychowawca Alicja Wójcik. 
Na uroczystość przybyli zaprosze-
ni goście: Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice, Tadeusz Twar-
doch, przewodniczący Rady Gmi-
ny w Mierzęcicach, Iwona Kłys, 
przewodnicząca Komisji Oświaty.
Uroczystość rozpoczęto odśpie-
waniem hymnu państwowego. 
Następnie po wysłuchaniu prze-
mówienia Urszuli Sołtysik, dy-
rektora placówki uczniowie klas 

pierwszych przedstawili program 
artystyczny, w czasie którego z 
ogromnym zaangażowaniem recy-
towali wiersze i śpiewali piosenki. 
Kulminacyjnym momentem uro-
czystości było złożenie przez naj-
młodszych uczniów naszej szkoły 
uroczystej przysięgi uczniowskiej. 
Po ślubowaniu każdy z pierwsza-
ków został - symbolicznym piórem 
- uroczyście pasowany na ucznia 
przez dyrektora szkoły, Urszulę 
Sołtysik. Panie Ewa Rasztabiga 
i Alicja Wójcik wręczyły najmłod-
szym pamiątkowe „Akty pasowa-
nia na ucznia” i legitymacje szkol-
ne. Świadkami tej doniosłej chwili 
byli rodzice, dziadkowie, rodzeń-
stwo oraz młodsi i starsi koledzy, 

i koleżanki. Dzieci świetnie pre-
zentowały się w strojach galowych 
i uczniowskich biretach. Wzoro-
wo zdały swój pierwszy egzamin 
udowadniając, że zasłużyły na 
zaszczytne miano uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach.
Po części oficjalnej nastąpił mo-
ment wręczenia upominków od 
uczniów z klas 0, II, III. Nie zabra-
kło także prezentów od rodziców w 
postaci rożków obfitości - pełnych 
słodyczy.

Nie tylko dla pierwszoklasistów i 
ich rodziców, ale również dla nas 
nauczycieli była to chwila bardzo 
wzruszająca, wyjątkowa i ważna. 
Życzymy naszym milusińskim ra-
dosnego wkroczenia w fascynują-
cy świat nauki.
Ewa Rasztabiga, Alicja Wójcik
nauczyciele kształcenia zintegro-
wanego Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mierzęcicach.

Najmłodsi ucznoiwie SP nr 2 w Mierzęcicach i przedstawiciele władz gminy.

Uroczyste ślubowanie jest dla milusińskich wielkim przeżyciem.

ZAANGAŻOWANIA I DOBRYCH 
POMYSŁÓW IM NIE BRAKUJE

W ramach inicjatyw oddolnych (Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich) na terenie gminy Mierzęcice 
złożono 10 wniosków o dofinansowanie unijne. 

Generalnie wnioski w ramach 
działania 9.5 dotyczą tworzenia 
i wsparcia działalności inicjatyw 
ukierunkowanych na pobudzenie 
świadomości środowisk lokalnych 
i ich zaangażowania w działania 
na rzecz rozwoju edukacji na te-
renach wiejskich i podnoszenia 
poziomu wykształcenia mieszkań-
ców tych obszarów. 
Projekty przyczyniają się też do 
podnoszenia poziomu wykształ-
cenia i kwalifikacji mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz rozwoju 
usług edukacyjnych na tych ob-
szarach. 
Przedsięwzięcia obejmują też 
działania informacyjno – promocyj-
ne, szkoleniowe, doradcze podno-
szące świadomość mieszkańców 
obszarów wiejskich w zakresie 
korzyści płynących z kształcenia i 
szkolenia.
W gminie Mierzęcice wnioski doty-

czą dodatkowych zajęć prowadzo-
nych w placówkach edukacyjnych  
dla dzieci i dla młodzieży. Oferta 
jest adresowana też do osób do-
rosłych.
-Tak znacząca liczba przygoto-
wanych wniosków świadczy o 
sporym zaangażowaniu ze strony 
działających w gminie Szkół Pod-
stawowych, Gimnazjów, ale także 
firm prywatnych, które chcą reali-
zować ciekawe przedsięwzięcia 
– komentuje Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice.
Co istotne połowa złożonych wnio-
sków ma być realizowana w syste-
mie partnerstwa. 

Red.
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SZKOŁA, KTÓRA ODKRYWA TALENTY
Szkoła Podstawowa w Przeczycach znalazła się na ministerial-

nej mapie „Szkół Odkrywców Talentów”, jako czwarta z placówek 
powiatu będzińskiego. To zaszczytne miano szkoła uzyskała dzięki 
sukcesom i zaangażowaniu uczniów i nauczycieli.

Pierwszoklasiści wraz z nauczycielami i Grzegorzem Podlejskim, 
wójtem gminy Mierzęcice.

-Tytuł „Szkoły Odkrywców Talen-
tów”, który uzyskała Szkoła Pod-
stawowa w Przeczycach świadczy 
o tym, że placówka przyczynia się 
do odkrywania, promocji i wspie-
rania uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży. Mam nadzieję, że umiesz-
czenie na polskiej mapie takich 
szkół przyczyni się do promocji 
przeczyckiej SP na forum regionu 
i społeczności lokalnych. Pozwoli 
też na wymianę dobrych praktyk z 
innymi ośrodkami, a także przynie-
sie satysfakcję z pomocy uczniom 

przy odnoszonych przez nich suk-
cesach – napisała Katarzyna Hall, 
minister edukacji narodowej.
W czwartek 20 października tego 
roku w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej uroczyście od-
słonięto tablicę informującą, że 
placówka jest „Szkołą Odkrywców 
Talentów”. (To zaszczytne mia-

no przeczycka SP uzyskała jako 
czwarta w powiecie będzińskim). 
Odsłonięcia tablicy dokonali Grze-
gorz Podlejski, wójt gminy Mie-
rzęcice i Małgorzata Drzewiecka, 
dyrektor placówki. W uroczystości 
uczestniczyli także m.in. radni gmi-
ny Mierzęcice: Anna Jaskólska i 
Adam Kieras, oraz sołtys Przeczyc 
– Irena Jakóbczyk. Uroczystość 
pilnie obserwowali uczniowie i ich 
rodzice, nauczyciele i mieszkań-
cy gminy Mierzęcice. Następnie 
odbyło się uroczyste pasowanie 

na uczniów szkoły – pierwszokla-
sistów.
W Przeczycach od dłuższego 
czasu realizowany jest bogaty 
program zajęć pozalekcyjnych. W 
ostatnim czasie były to zajęcia: 
wokalno – taneczne, plastycz-
ne, recytatorskie i szachowe. Ich 
efektem był udział najmłodszych 

w wielu konkursach na szcze-
blu: gminy, powiatu, wojewódz-
twa i kraju. Z sukcesami. Tylko 
w minionym roku szkolnym były 
to m.in. wyróżnienie dla Marty 
Góry w Ogólnopolskim Konkursie 
Recytatorskim; wyróżnienie dla 
zespołu tanecznego „Red - grey 
girls” w Ogólnopolskim Festiwalu 
Tanecznym „Róża 2011”; pierwsze 
miejsce Wiktorii Jaruszewskiej w 
Powiatowym Konkursie Plastycz-
nym „Ptaki”; pierwsze miejsce 
Aldony Glegoły w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Moja pla-
neta – Ziemia”. Natomiast Klau-
dia Jaruszewska i Wiktoria Jaru-
szewska zdobyły wyróżnienie w 
IV Diecezjalnym Konkursie „Moja 
Kapliczka” (prace przestrzenne). 
Uczniowie z Przeczyc odnieśli tak-
że sukces w Rejonowym Turnieju 
Szachowym (trzecie miejsce). Tu 
szkołę reprezentowały dziewczę-
ta, które na szczeblu gminnym i 
powiatowym zajęły pierwsze miej-

sce. W skład drużyny wchodziły: 
Aleksandra Balińska oraz Wiktoria 
Jaruszewska.
Szkolnym talentem okazała się 
również Julia Badiura, której opo-
wiadanie wygrało ogólnopolski 
konkurs zatytułowany „Sówka 
mądra główka”. Julia zdobyła też 
laury w Dekanalnym Konkursie 
Wiedzy Biblijnej i Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Języ-
ka Polskiego z Elementami Historii 
(I etap).
Opiekunami najmłodszych byli 
m.in.: Lidia Bańka, Ewa Jaru-
szewska, Małgorzata Drzewiecka, 
Justyna Szlufik, Małgorzata Hyla, 
Sławomir Gębica i Tomasz Bratek.
Informacje o „Szkole Odkrywców 
Talentów” można znaleźć na stro-
nie internetowej: www.roktalentow.
men.gov.pl

Red.

Odsłonięcia tablicy dokonali Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice i 
Małgorzata Drzewiecka, dyrektor SP w Przeczycach.

Na terenie woj. śląskiego tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” zdo-
były 132 placówki, w powiecie będzińskim 4 ośrodki. W powiecie 
będzińskim są to: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Będzinie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie, cze-
ladzki Zespół Szkół Specjalnych i Szkoła Podstawowa w Przeczy-
cach. 
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GOŁĘBIE NAJWYŻSZYCH LOTÓW
W październiku w Łubiankach hodowcy gołębi pocztowych z te-

renu gmin Psary i Mierzęcice - lotujący w Oddziale Piekary Śląskie 
1  - podsumowali sezon lotowy 2011. Najlepszym hodowcom wrę-
czono puchary i dyplomy za uzyskane tytuły mistrzowskie.

Hodowcy gołębi pocztowych z gmin Psary i Mierzęcice z przedstawicie-
lami władz gminy. Na fotografii:  Stanisław Jakóbczyk, Stanisław Barań-

ski, Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice; Andrzej Nabrdalik.

Wzorem lat ubiegłych w paździer-
niku hodowcy gołębi pocztowych 
z terenu gmin Psary i Mierzęcice 
- lotujący w Oddziale Piekary Ślą-
skie 1  - spotkali się na uroczystym 
zebraniu podsumowującym sezon 
lotowy 2011. Już po raz piąty miej-
scem spotkania był urokliwy dom 
myśliwego w Łubiankach. Uroczy-
stość rozpoczęła się 15 paździer-
nika o godz. 17. Zaproszenie przy-
jęli członkowie Zarządu oddziału w 
składzie: Henryk Kluszczyk wice-
prezes ds. lotowych, Tadeusz Woj-
tas, wiceprezes ds. finansowych 
oraz Jerzy Pach i Eugeniusz Ko-
tuła, członkowie Zarządu oddziału.
W uroczystości wzięli też udział 
gospodarze gmin: Mirosław 
Rabsztyn, zastępca wójta gminy 
Psary oraz Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice. Najprzy-
jemniejszym punktem zebrania 
było wręczenie pucharów i dyplo-
mów za uzyskane tytuły mistrzow-
skie - najlepszym hodowcom. W 
sekcji 7 – Strzyżowice – puchar 
„Supermistrza” z rąk Mirosława 

Rabsztyna, zastępcy wójta gminy 
Psary odebrał Eugeniusz Kotuła 
z Góry Siewierskiej. W sekcji 8 – 
Twardowice – puchar za najlepsze 
wyniki z rąk Grzegorza Podlej-
skiego, wójta gminy Mierzęcice 
odebrali Stanisław Barański z To-
porowic oraz Artur Król z Zawady – 
także mistrzowie Oddziału Piekary 
Śląskie 1. 
Nowością w tym sezonie był „Lot 
o Puchar Wójta Gminy Mierzę-
cice”. Pierwsze miejsca zdobyli: 
Stanisław Jakóbczyk, Stanisław 
Barański – obaj z Toporowic, oraz 
Andrzej Nabrdalik z Twardowic.
W swoich przemówieniach zapro-
szeni goście wyrazili uznanie za 
ogromny wkład pracy i poświęce-
nie hodowców gołębi pocztowych 
związane z hodowlą i lotowaniem, 
podkreślali walory sportowej rywa-
lizacji i koleżeńskiej współpracy. 
Sympatyczna atmosfera była też 
okazją do rozmów kuluarowych – 
nie tylko na temat hodowli gołębi.

Red.

Zarządy Sekcji 7 i Sekcji 8 składają podziękowanie dla Tomasza Sa-
dłonia, wójta gminy Psary i Grzegorza Podlejskiego, wójta gminy 
Mierzęcice za życzliwe wspieranie naszej działalności.

APELUJĄ O ROZSĄDEK I ROZWAGĘ

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym zakłady kominiarskie otrzymują od administratorów budynków coraz więcej sygnałów o 
nieprawidłowym funkcjonowaniu wentylacji, gazowych podgrzewaczy wody przepływowej oraz pieców grzewczych na paliwo stałe.
Niestety montaż najbardziej popularnych okien z PCV bez specjalnych wywietrzników powoduje, że nasze mieszkania stają się „szczelnymi pusz-
kami”. Nadmierne uszczelnienie mieszkania wbrew pozorom nie wpływa na uzyskanie oszczędności. Odwrotnie, przy słabo działającej wentylacji z 
mieszkań nie jest odprowadzana para wodna, a powietrze o dużej wilgotności potrzebuje więcej ciepła do osiągnięcia pożądanej temperatury. Wielu 
mieszkańców stwarza zagrożenie dla własnego życia zalepiając lub zasłaniając kratki nawiewne. Tymczasem brak dopływu powietrza powoduje 
niedokładny proces spalania oraz osłabienie ciągu w przewodach - czego skutkiem jest m.in. występowanie wilgoci, czy gromadzenie się dwutlenku 
węgla. Zdarza się też, że podgrzewacze - „Junkersy” powodują zasysanie powietrza, w przewodach spalinowych powstaje tzw. odwrotny ciąg po-
wodujący wypychanie spalin bezpośrednio do mieszkania. Stwarza to zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Niepokojącym zjawiskiem jest również to, 
że instaluje się wentylatory mechaniczne w kuchni i łazience. Stosowanie wentylatorów mechanicznych może powodować przedostanie się spalin  
do pomieszczeń mieszkalnych, co zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Nie bez znaczenia dla prawidłowego procesu spalania jest stan techniczny, a tym 
samym sprawność samych urządzeń grzewczo-kominowych. Ostatnim aspektem, na jaki pragniemy zwrócić uwagę jest rodzaj stosowanego opału.
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie sprawności przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Natomiast wła-
ściwy napływ powietrza do mieszkań zależy tylko i wyłącznie od jego użytkowników.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu, w którym 
odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego spoczywa obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spali-
nowych z częstotliwością: od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co 
najmniej 2 razy w roku. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczo-kominowych oraz brak odpowiedniej wentylacji są najczęstszymi przyczynami 
pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych.
Porady dot. tlenku węgla oraz domowych czujek pożarowych znajdują się też na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Katowicach pod adresem www.katowice.kwpsp.gov.pl w dziale Bezpieczeństwo.
mł. bryg. Dariusz Zawadzki, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie i mistrz kominiarski Witold Domczyński

Hodowcy gołębi pocztowych z gmin Psary i Mierzęcice z przedstawicie-
lami władz gmin: Piotr Cichy, Mirosław Rabsztyn, zastępca wójta gminy 
Psary; Henryk Kluszczyk, Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.
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NIEWYBUCHY W NOWEJ WSI
W Nowej Wsi przy ul. Wojska Polskiego zostały ujawnione nie-

wybuchy z okresu II wojny światowej. O sprawie poinformowano 
policję i saperów. 

Ujawnione w Nowej Wsi niewybuchy pochodziły z okresu II wojny światowej.

ZJAZDOWA Z KONTROWERSJAMI
W październiku, wyłoniony w przetargu kontrahent, który miał wykonać pierwszy etap prac drogi Zjazdowej w Sadowiu porzucił nagle 

inwestycję.

-To dla nas trudna i niezrozumiała 
sytuacja. Prace miały być ukoń-
czone jeszcze w tym roku. Inwe-
stycja jest dofinansowywana z 
funduszy unijnych. W tej sytuacji, 
po dokładnej analizie problemu 
wystąpiłem do Marszałka Woje-

wództwa Śląskiego, by przedłużyć 
termin wykonania robót i gmina 
otrzymała zgodę, by roboty zostały 
zakończone i rozliczone do połowy 
2012 roku – tłumaczy Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.
Gmina rozpisała nowy przetarg na 

Właściciele posesji przy ul. Wojska 
Polskiego w Nowej Wsi, od dawna 
przypuszczali, że na terenie działki 
mogą znajdować się niewybuchy z 
czasów II wojny światowej. Bez 
ujawnionego jednak choćby frag-
mentu znaleziska ani policja, ani 
wojsko nie mogły interweniować w 
tej sprawie. Fragment niewybuchu 
ujawniły dopiero teraz prace ziem-
ne, które tu prowadzono. Miesz-
kańcy powiadomili Grzegorza 
Podlejskiego, wójta gminy Mierzę-
cice, który osobiście zaangażował 
się w sprawę.
-To bardzo niebezpieczne zna-
lezisko. Mieszkańcy mieli podej-
rzenie, że pod ich działką mogą 
znajdować się tak niebezpieczne 
przedmioty, ale dopóki problem nie 
został dokładnie rozpoznany, od-
powiednie służby nie mogły podjąć 
interwencji. Dopiero po ujawnieniu 
problemu wezwana na miejsce 

zdarzenia policja zajęła się spra-
wą – tłumaczy Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice.
Na miejsce został natychmiast 
wezwany patrol saperów z Gliwic, 
którzy zabezpieczyli i przewieźli 
znalezisko, by następnie je zneu-
tralizować.
-Dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Będzinie informację o 
znalezieniu niewybuchów przy ul. 
Wojska Polskiego w Nowej Wsi 
otrzymał w sobotę 8 października 
tego roku około godz. 15. Policjan-
ci zabezpieczyli teren przyległy 
do niebezpiecznego znaleziska 
– relacjonuje mł. aspirant Tomasz 
Czerniak, oficer prasowy Komen-
dy Miejskiej Policji w Będzinie.
Niewybuchy pochodziły z czasów 
II wojny światowej. W znalezisku 
znajdowało się ok. 15 przedmio-
tów. Były to m.in.: rakiety prze-
ciw samolotom o długości ok. 70 

cm, taśma z ciężkimi granatami, 
karabin snajperski, granaty i 2 
pancerfausty. Po usunięciu nie-
bezpiecznych przedmiotów  

mieszkańcy odetchnęli z ulgą.

Red.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
Dla rolników gminy Mierzęcice zorganizowano szkolenie, które 

odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej 26 października tego 
roku.  „Szkolenie z zakresu cross - compliance w Mierzęcicach” 
zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie. 
Spotkanie otworzył Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

- Zasady Wzajemnej Zgodno-
ści - cross – compliance -  mają 
przyczyniać się do ochrony środo-
wiska, poprawy bezpieczeństwa 
żywności, zdrowotności zwierząt i 
roślin oraz dobrostanu. Zasady te 
zobowiązują gospodarstwa rolne 
objęte systemem płatności bez-
pośrednich oraz płatnościami w 
ramach zrównoważonego gospo-
darowania na gruntach rolnych i 
leśnych – tłumaczy Iwona Kozłow-
ska z Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w Będzinie.

Spotkanie 26 października w Mie-
rzęcicach miało charakter teore-
tyczny, jego druga część wizyta 
studyjna (gospodarstwo rolne w 
Żelisławicach) odbyła się dzień 
później.

Red.

wyłonienie nowego wykonawcy ro-
bót, który zostanie rozstrzygnięty 
wkrótce. Planuje się także wystą-
pienie na drogę sądową wobec 
nieuczciwego wykonawcy o od-
szkodowanie za utracone przez 
gminę czas i korzyści materialne. 

Gdyby droga funkcjonowała (sta-
nowiłaby dojazd do nowo przygo-
towanych działek pod inwestycje) 
gmina mogłaby zarabiać na sprze-
danych inwestorom działkach. 

Red.

Wizyta studyjna w Żelisławicach.
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Z DRZEWA WYCZAROWANE
Rzeźbiarka Irena Wojdas, to druga po maratończyku Grzegorzu 

Gąsiorowskim postać, którą prezentujemy na naszych łamach w 
cyklu pokazującym wielkich pasjonatów żyjących obok nas. Pani 
Irena pochodzi z południa Wegier, ale to Polska stała się jej domem. 
Tu odnalazła pasję tworzenia. Mąż wykonał dla niej nową pracownię, 
w której mogą powstawać piękne rzeźby natury - ptaków, kwiatów, 
elementów folkloru.

Artystka w nowej pracowni wraz z mężem Arturem.

Artystka najchętniej prezentuje motywy ludowe - węgierskie - i naturę, 
ptaki, kwiaty, drzewa.

Wystawa prac rzeźbiarki w GBP w Mierzęcicach była pierwszą 
kompleksową prezentacją jej dzieł.

Irena Wojdas jest rodowitą Wę-
gierką (pochodzi z południa tego 
kraju), zamieszkałą w Mierzęci-
cach już od 15 lat.
-Wcześniej mieszkałam w dużym 
mieście i nie czułam się tam szczę-
śliwa. Pewnie dlatego, w Polsce, 
w Mierzęcicach jest mi tak dobrze. 
Tutaj mamy z mężem dom z pięk-
nym ogrodem. Mogę obserwo-
wać ptaki za oknem, to jak rosną 
kwiaty, krzewy i drzewa. W domu 
z wielką pasją uprawiam ogród. 
Mam w nim wiele rzadkich roślin, 
np. kiwi, które u mnie naprawdę 
dobrze się czuje. Lubię przebywać 
w otoczeniu przyrody, mieć z nią 
kontakt. Zresztą to właśnie natura 
często pojawia się w moich dzie-
łach – tłumaczy artystka.
Oprócz niej, pani Irena rzeźbi tak-
że ludowe motywy węgierskie. (To 
wyraz jej tęsknoty za ojczyzną). Z 
wykształcenia jest ceramikiem, a 
z zamiłowania rzeźbiarką - ama-
torką. Rzeźbi w drewnie i w korze. 
Lubi topolę, olchę, lipę. Wszystkie 
gatunki drewna. Kawałki pni i inne 
fragmenty drzewa przynoszą jej 
znajomi, wyszukuje je sama, do-
staje od męża. To mąż Artur zresz-
tą właśnie przygotował dla niej 

nową pracownię rzeźbiarską.
-I jeszcze dostałam komplet kilku-
nastu dłutek – tłumaczy. –Proszę 
napisać, że mój mąż jest napraw-
dę wspaniałym, kochanym czło-
wiekiem. Zresztą córki Violetta 
i Adrianna także są wyjątkowe. 
Violetta także jak ja, lubi rysować 
i malować. 
Irena Wojdas tworzy od bardzo 
wielu lat, ale najczęściej rozdaje 
swoje prace. Np. wykonała kom-
plet rzeźbionych mebli dla córki 
Violi, gdy tamta była maleńką 
dziewczynką. (Teraz Viola jest na-
stolatką). Pani Irena obdarowywa-
ła rzeźbami także wielu przyjaciół i 
znajomych. Dlatego, gdy zapropo-
nowano jej przygotowanie wysta-
wy w mierzęcickiej Gminnej Bibio-
tece Publicznej musiała prace wy-
konać specjalnie na tę ekspozycję. 
Pracowała nad nimi pół roku. Wy-
stawę można było oglądać w GBP 
na przełomie maja i czerwca tego 
roku. Ekspozycja została zorgani-
zowana w ramach zadania „Biblio-
teka - przestrzeń dla mieszkańców 
z inicjatywą” mieszczącego się 
w polsko -amerykańskim projek-
cie noszącym nazwę Program 
Rozwoju Bibliotek. Wśród przy-

byłych na wystawę gości znaleźli 
się m.in. Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice, Andrzej Cem-
brzyński, zastępca wójta, Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy, Dorota Marciniak dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, radni, 
sołtysi, mieszkańcy gminy. Nie za-
brakło też oczywiście najbliższych 
pani Ireny.
-To była pierwsza wystawa moich 
prac. Choć na pewno nie ostatnia. 
Mam wiele planów na przyszłość. 

Teraz właśnie, coś za mną chodzi, 
jakiś pomysł. Denerwuje mnie, 
uwiera jak kamyk w bucie. Jesz-
cze nie powiem, co to będzie, ale 
jestem przekonana, że wkrótce 
powstanie coś nowego – opowia-
da rzeźbiarka.
Pani Irena na co dzień jest panią 
domu, w czasie wolnym lubi czyta-
nie książek.  

Red.

Irena Wojdas rzeźbi w drewnie i korze. 
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Przez dwa lata w Szkołach Podstawowych w Toporowicach, Prze-
czycach, Boguchwałowicach oraz nr 1 i 2 w Mierzęcicach będzie 
realizowany projekt edukacyjny „Inwestycja w edukację uczniów 
szkół podstawowych gminy Mierzęcice”. Wyznacza on nowe kie-
runki rozwoju edukacji.

INWESTYCJA W EDUKACJĘ

Wielką atrakcją „Jesiennego pikniku rodzinnego” w Toporowi-
cach okazało się puszczanie latawców, a także pokaz  „latających 
maszyn”. Zebranych częstowano domowymi wypiekami i smaczny-
mi pieczonkami.

JESIENNY PIKNIK RODZINNY

Spotkania rodzinne w Toporowi-
cach są  już tradycją.  „Jesienny 
piknik rodzinny” to pierwsza z im-
prez zaplanowanych w kalendarzu 
uroczystości środowiskowych w 
toporowickiej Szkole Podstawo-
wej. Jak co roku - święto to sku-
piło zaproszonych gości, rodziców, 
przedstawicieli organizacji spo-
łecznych, dzieci i młodzież.
Dla organizatorów - Stowarzysze-
nia Społeczno - Kulturalnego Przy-
jaciół Toporowic, pracowników 
szkoły, rodziców i dziadków rozpo-
częło się ono bardzo wcześnie. Już 
od rana wszędzie rozbrzmiewały 
głosy osób przygotowujących uro-
czystość. W pracy pomagały też 
dzieci i młodzież, które zaprezen-
towały program artystyczny „Na 

dożynki nadszedł czas” i „Bitwę na 
głosy”. Wielką atrakcją okazało się 
również puszczanie latawców, a 
także pokaz  „latających maszyn”, 
przygotowany przez modelarzy z 
Będzina. Zachwyt wzbudziła też 
akcja samorządu uczniowskiego 
pod hasłem: „Balonik dla każdego 
– dla małego i dużego”...  Dzięki 
niej młodzież szkolna zdobyła fun-
dusze na organizację „Dnia Chło-
paka” w swojej szkole.
Dzień pikniku okazał się również 
„Dniem łasucha”, gdyż wszyscy 
miłośnicy domowych wypieków 
mogli smakować je do woli. Sporą 
atrakcją były również tradycyjne 
pieczonki - jak to na „Święto pie-
czonego ziemniaka” przystało.
Dzień upłynął w Toporowicach 

w bardzo miłej atmosferze. Ze-
brani wspólnie przyrzekli sobie,  

że kolejne spotkanie - już za rok. 
Red.

„Jesienny piknik rodzinny” w Toporowicach obfitował w wiele atrakcji.

Nowy projekt pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów z matematy-
ki i przyrody, m.in. w ramach kół zainteresowań z tych przedmiotów.

W  pięciu szkołach podstawowych 
w gminie Mierzęcice realizowany 
jest projekt edukacyjny „Inwe-
stycja w edukację uczniów szkół 
podstawowych gminy Mierzęcice”, 
którego współautorem i koordyna-
torem jest Izabela Dziurowicz, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w To-
porowicach. Będzie on trwał dwa 
lata, stwarzając uczniom Szkoły 
Podstawowej w Toporowicach, 
Szkoły Podstawowej w Przeczy-
cach, Szkoły Podstawowej w 
Boguchwałowicach, Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i 2 w Mierzęcicach 
nowe kierunki rozwoju i wspierania 
kształtujących się osobowości.
Projekt pozwoli na rozwijanie zain-
teresowań uczniów z matematyki i 
przyrody w ramach kół zaintereso-
wań z tych przedmiotów oraz wy-
równanie szans edukacyjnych dla 
uczniów mających problemy w na-
uce. Wszystkie dzieci z radością 
uczestniczą w zajęciach, ponie-
waż korzystają z nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, takich jak 
filmy, czy programy multimedialne. 

Przedmioty, które kiedyś nudziły, 
są już teraz fascynującą przygodą.
Tak wzbogacony proces dydak-
tyczny wymaga również od na-
uczycieli  pozyskania wielu wiado-
mości i nabycia nowych umiejęt-
ności, stawiając  nowe wyzwania, 
co niejednokrotnie pozwala na 
rozwijanie własnych pasji. W gmi-
nie Mierzęcice już dawno lekcje 
- tylko z kredą w ręku -  przeszły 
do historii, gdyż wszystkie szkoły 
podstawowe wzbogaciły się o ta-
blice multimedialne i wiele nowo-
czesnych pomocy dydaktycznych 
za ponad 70 tys. zł. Nowoczesne 
metody dydaktyczne wykorzysty-
wane są  nie tylko na zajęciach 
w ramach projektu, lecz na wielu 
innych przedmiotach takich jak: 
język angielski, język polski, histo-
ria, przyroda, technika, a także w 
nauczaniu zintegrowanym.
Projekt stwarza warunki wszech-
stronnego rozwoju dziecka, pobu-
dzania kreatywności, ciekawości 
poznawczej i otwartości na wie-
dzę. Wpływa na poprawę jakości 

edukacji poprzez modernizację 
treści i metod kształcenia. Pozwa-
la też na podnoszenie kompeten-
cji i wiedzy uczniów w zakresie 
nauk o znaczeniu kluczowym dla 
edukacji naszej gminy, co zadecy-
duje o przyszłych losach ucznia, 
wyznaczy jego stosunek do nauki, 
dostarczy  wiedzy o sobie i świe-
cie.
Podczas zajęć odbywających się 
z pomocą nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych bawią się ucznio-

wie i nauczyciele. Dzieci z wiel-
kim zainteresowaniem korzystają 
z nowych pomocy naukowych, 
nauczycielom pozwalają one pro-
wadzić zajęcia w ciekawy sposób i 
nowoczesnymi metodami.

Red.

Gospodarze zabawy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnie-
nia uroczystości składają serdecznie podziękowania.
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Prezentujemy kolejne kroki GKS „Strażak” Mierzęcice w lidze 
okręgowej. Po 13 kolejce drużyna zajmuje wysokie 6 miejsce w ta-
beli z 20 punktami na koncie. W ciągu ostatnich kilku tygodni naj-
bardziej emocjonujące były remis z „Ciężkowianką” i wygrana z 
„Grodźcem”.  

W DOBREJ FORMIE

Po 13 kolejce „Strażak” Mierzęcice zajmuje 6 miejsce w tabeli.

„Strażak” zawsze może liczyć na wierne grono kibiców.

Mimo że „Strażak” gra pierwszy sezon w „okręgówce” wygrywa większość spotkań.

Obecnie po 13 kolejce „Strażak” 
z 20 punktami na koncie, jest na 
6 pozycji tabeli katowickiej ligi 
okręgowej, z niewielką stratą do 
poprzedników LKS „Orzeł” Na-
kło Śląskie i KS „Unia” Dąbrowa 
Górnicza. Tabelę ligową otwie-
rają MKS „Gwarek” Tarnowskie 
Góry, AKS „Niwka” Sosnowiec, KS 
„Unia” Ząbkowice.
Wielkich emocji GKS „Strażak” 

stępnej kolejce „Strażak” przegrał 
z MKS Siemianowice Śląskie 2:1, 
potem była wygrana z LKS „Zgo-
dą” Byczyna 4:1 i przegrana z AKS 
„Niwką” Sosnowiec. 1 październi-
ka „Strażak” zremisował z MCKS 
Czeladź 3:3. Kolejny remis tym 
razem 2:2 odnotowano 8 paździer-
nika z LKS „Orzeł” Nakło Śląskie. 
W tym spotkaniu dla Mierzęcic 
dwa gole strzelił Sebastian Barto-

nam nerwów w końcówce spotka-
nia. A okazji do strzelenia bramki 
mieliśmy kilka. Kropkę nad „i” po-
stawiliśmy dopiero w doliczonym 
czasie gry. Pięknym strzałem po-
pisał się Rafał Dramski. Warto do-
dać, że bardzo ładną asystę przy 
tym golu zaliczył debiutujący w 
naszych barwach 19 -letni Michał 
Jochym. Kluczem do zwycięstwa 
było dzisiaj wyeliminowanie z gry 
kapitana przeciwnej drużyny Da-
miana Kocha, co udało nam się 
w stu procentach. Do tego należy 
dodać super zaangażowanie i am-
bicję. Takiego „Strażaka” chciał-
bym widzieć zawsze. Brawa dla 
całego zespołu – dodał Mateusz 

schodziliśmy do szatni przegrywa-
jąc 0-3! Po przerwie widzieliśmy 
już innego „Strażaka”, jednak stra-
ta okazała się zbyt duża, by ją od-
robić – ocenia trener Mańdok.
Mecz (29 października 2011 roku) 
GKS „Wawel” Wirek - GKS „Stra-
żak” Mierzęcice zakończył się 2:5 
(1:2). Gole dla „Strażaka” strzelili 
Tomasz Bomba, Zbigniew Jarka, 
Sebastian Bartoszek. Gole dla 
„Wawelu” zdobył Tomasz Pożoga.
-„Liczy się wynik, który drużyna 
osiąga będąc beniaminkiem 20 
punktów. Szacunek”  - skomento-
wał internauta „~strazak”.
-„Brawo Strażak! Emocji oprócz 
bramek dodawał też sędzia... Tak 

Mierzęcice dostarczył swoim kibi-
com w meczu z LKS „Ciężkowian-
ką” Jaworzno (3:3), który rozegra-
no we wrześniu.
-Horror. Tak można chyba opi-
sać to spotkanie. W 80. minucie 
przegrywaliśmy 0-2 i chyba nikt 
nie wierzył w to, że osiągniemy 
korzystny wynik. Pokazaliśmy dzi-
siaj prawdziwy charakter, z którym 
utożsamiają się zawodnicy  „Stra-
żaka”. Nasza wiara i ambicja zo-
stały nagrodzone. Po raz kolejny 
„jokerami” okazali się Zbigniew 
Jarka i Rafał Sikora, którzy mieli 
udział we wszystkich golach. Je-
stem dumny dzisiaj z naszej dru-
żyny, która mimo beznadziejnej 
sytuacji, potrafiła wywalczyć punkt 
– skomentował grający trener 
„Strażaka” Mateusz Mańdok.
Internauta „gavinw” napisał o swo-
jej drużynie: - „Niepokonani. I tak 
do końca.” A kibic o pseudonimie 
„lolo82” podsumował: „Brawo 
Strażak - oby w każdym meczu 
było takie 10 minut”.
Choć fortuna bywa zmienna, dru-
żyna nie daje za wygraną. W na-

szek, a dla przeciwników po jednej 
bramce odnotowali Łukasz Skiba i 
Rafał Zientek.
-Uważam, że remis jest sprawiedli-
wy. Choć zarówno jedna, jak i dru-
ga drużyna mogła przechylić sza-
lę zwycięstwa na swoją korzyść. 
Z naszej strony szkoda, przede 
wszystkim, okazji Janusza Pio-
trowskiego w końcówce spotkania. 
„Jokerem” dzisiaj okazał się Barto-
szek, który dwa razy świetnie zna-
lazł się w polu karnym. Co do gry, 
to trzeba powiedzieć, że mogło 
być lepiej. Jednak jeżeli chodzi o 
zaangażowanie i ambicję, jestem 
bardzo zadowolony z chłopaków – 
podkreślał Mateusz Mańdok.
15 października drużynie z Mie-
rzęcic przybyły 3 punkty. Mecz 
RKS „Grodziec” Będzin - GKS 
„Strażak” Mierzęcice zakończył się 
0:2. Po jednym golu strzelili dla na-
szych zawodników Rafał Dramski i 
Sebastian Bartoszek.
-Wygraliśmy zasłużenie. Szkoda 
tylko, że wcześniej nie zapew-
niliśmy sobie większej przewagi 
bramkowej, co zaoszczędziłoby 

Mańdok.
Trzecią porażkę w lidze okręgowej 
zespół odnotował 22 październi-
ka. Wynik meczu GKS „Strażak” 
Mierzęcice - KS „Unia” Ząbkowice 
to 2:3. Dwa gole dla „Strażaka” 
strzelił Sebastian Bartoszek, zwy-
cięstwo „Unii”  zapewnili Kamil 
Głośny i Hubert Gmaj.
-15 minut niewytłumaczalnego dla 
mnie przestoju kosztowało nas 
dziś stratę punktów. Po pierwszej 
połowie powinniśmy prowadzić a... 

trzymajcie i bramki strzelajcie” 
– wtórował mu inny kibic „jarek-
skret71”.
-„Liczymy na niespodziankę z 
Gwarkiem” – napisał kibic „~AKS”.
Najbliższe spotkanie GKS Strażak 
„Mierzęcice” zagra z liderem tabeli 
MKS „Gwarek” Tarnowskie Góry 
już 5 listopada 2011 roku.

Red.



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.delfi nradzionkow.pl

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



11
listopada

Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski

i Gminny Ośrodek Kultury
zapraszają na uroczyste obchody 

 Święta Niepodległości

Program obchodów:

09:00  - Msza św. w kościele pw. św Mikołaja 
             w Targoszycach
10:30 - Uroczystość pod pomnikiem przy GOK
11:00 - Recital Barbary Lubos - Święs, 
            przy akompaniamencie Adama Snopka 
            w sali Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury
 w Mierzęcicach

,
NARODOWE ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI


