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ia Złote I Diamentowe Gody w Gminie Mierzęcice

Miłość, wierność ale przede 
wszystkim zaufanie - to według 
małżonków obchodzących Złoty 
Jubileusz swego ślubu, przepis 
na udane życie u boku ukocha-
nej osoby.
Piękna i podniosła uroczystość 
miała miejsce 17 listopada 2012 
roku w Gminie Mierzęcice. Tego 
dnia obchodziliśmy Jubileusz 50-le-
cia oraz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego, czyli tzw. „Złotych Godów”. 
Dziesięć par  świętowało 50-lecie 
pożycia małżeńskiego, dwie pary 
obchodziły 60-lecie małżeństwa.
Tę niezwykle ważną uroczystość 
poprzedziła msza święta odpra-
wiona w kościele p.w. św. Mikołaja  
w Targoszycach, którą celebro-
wał ks. Łukasz Lisowski. W cza-
sie mszy świętej, dostojni Jubilaci  
ponownie po pięćdziesięciu latach 
przyrzekali sobie miłość i wierność.
- Wspólne przeżycie pięćdziesięciu  
lat to  symbol miłości i wierności, 

- wyraz wzajemnego zrozumienia 
oraz piękny przykład dla młodych 
pokoleń - podkreślił ks. Łukasz Li-
sowski.
Jubilaci otrzymali od księdza pa-
miątkowe obrazki oraz Ikony  
Św. Rodziny. W Eucharystii, oprócz 
szacownych par małżeńskich, 
uczestniczyły rodziny i znajomi 
oraz władze samorządowe Gminy 
Mierzęcice. Po nabożeństwie pary 
cieszące się długoletnim poży-
ciem małżeńskim udały się do sali 
bankietowej „Pol-Trans Catering”, 
gdzie odbyła się dalsza część uro-
czystości. 
Najserdeczniejsze życzenia dostoj-
nym Jubilatom złożył wójt gminy, 
Grzegorz Podlejski. Oprócz życzeń 
i gratulacji  były również słowa re-
fleksji i uznania. W swoim wystą-
pieniu podkreślił, że nie sztuką jest 
pokochać, sztuką jest wytrwać.  
W imieniu swoim, jak i całej lokal-
nej społeczności, podziękował Do-

stojnym Jubilatom za trud włożony 
w wychowanie dzieci, za troskę  
i pracę na rzecz naszej małej Oj-
czyzny oraz za przykład, jaki swoim 
godnym, pełnym zaangażowania  
i życzliwości życiem, dali obecnym  
i przyszłym pokoleniom.
- Jesteście solą tej ziemi i moral-
nym filarem dla tych, którzy przyszli 
po Was - powiedział wójt Gminy 
Mierzęcice.
Najlepsze życzenia Jubilatom zło-
żyli również m.in. kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego, Wiesława 
Rajewska, przewodniczący Rady 
Gminy, Tadeusz Twardoch oraz 
Alfreda Perczak, właścicielka firmy 
„Pol -Trans Catering”.
Podczas uroczystości, w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Wójt Gminy Mierzęcice uho-
norował Jubilatów „Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
wręczył listy gratulacyjne, kwiaty  
i nagrody pieniężne.  Po wręczeniu 

odznaczeń został wzniesiony uro-
czysty toast oraz wspólnie odśpie-
wano gromkie „Sto lat”.
Na Jubilatów czekał także słodki 
upominek od firmy „Pol -Trans Ca-
tering” - wspaniały tort, symbolicz-
nie pokrojony przez  wójta gminy. 
Prawdziwą niespodzianką dla Jubi-
latów była część artystyczna przy-
gotowana przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, 
podczas której młodzież zaprezen-
towała swoje zdolności taneczne 
oraz  odśpiewała najpiękniejsze 
polskie piosenki o miłości.  Ca-
łość dopełniła oprawa  muzyczna  
w wykonaniu Zespołu „Mierzęcan-
ki” i Kapeli Regionalnej „Mierzęci-
ce”.
Z okazji tak pięknego jubileuszu 
życzymy Wam, szczęścia wszelkiej 
pomyślności i zdrowia na dalsze 
lata wspólnego życia.

Milena Osowska

Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili:
Janina i Aleksy Białas z Sadowia, Władysława i Jan Cichoń z Boguchwałowic, Krystyna i Józef Cichoń z Przeczyc, Weronika i Jan Grzesik  
z Mierzęcic, Henryka i Mieczysław Kańtoch z Mierzęcic, Józefa i Stanisław Moroń z Przeczyc,Zofia i Antoni Piekarscy z Toporowic, Adolfa  
i Tadeusz Przybyła z Przeczyc, Teresa i Jan Sienkiewicz z Mierzęcic, Wanda i Zygmunt Wojdas z Mierzęcic
Jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodzili:
Józefa i Franciszek Skibińscy z Mierzęcic, Helena i Eugeniusz Sroka z Boguchwałowic.

17 listopada 2012 r., proboszcz parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego ks. Adam Mordalski obchodził swoje 50-te urodziny. Msza św. w intencji o Boże  
błogosławieństwo,  zdrowie i potrzebne łaski  Jubilata, odbyła się w sobotnie popołudnie. W Eucharystii udział wzięli licznie zgromadzeni parafianie, go-
ście, przedstawiciele Rady Parafialnej,  Ochotniczej Straży Pożarnej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich,  Emeryci i Renciści oraz  delegacja ministrantów.   
Po błogosławieństwie końcowym, wszyscy parafianie zaśpiewali swojemu proboszczowi „Sto lat”, składając najserdeczniejsze życzenia i wręczając piękne  
bukiety kwiatów oraz upominki. W imieniu władz samorządowych, życzenia jubilatowi złożył wójt gminy Mierzęcice, Grzegorz Podlejski.

Z okazji  50 urodzin  składamy Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia licznych łask Bożych i darów Ducha Świętego, 
satysfakcji z posługi duszpasterskiej,  nieustającego optymizmu i energii w działaniu.

Jednocześnie dziękujemy za trud i poświęcenie wkładane 
w codzienną opiekę nad rozwojem naszej parafii.

Szczęść Boże!

50  ROCZNICA  URODZIN  KSIĘDZA  ADAMA  MORDALSKIEGO

Parafianie
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WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112
(tylko dla posiadaczy telefonów komór-
kowych)
POLICJA 997
KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU 
32 674 13 07
STRAŻ POŻARNA 998     
PSP BĘDZIN 32 267 50 11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BĘDZIN 32 267 36 10
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992
ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00
32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
32 287 75 19
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ 
32 288 70 53
NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia)  
32 288 70 45
APTEKA 32 288 70 11
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
32 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ    
32 288 70 56
BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH  
32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15
SKOK Jowisz Mierzęcice  
32 391 01 00

BUDOWA K ANALIZ ACJI W GMINIE MIERZĘCICE
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Projekt kluczowy „Infrastruktura 
okołolotniskowa Międzynarodo-
wego Portu Lotniczego Katowi-
ce w Pyrzowicach – gospodarka 
wodno-ściekowa” ma na celu 
budowę sieci kanalizacyjnych na 
terenie gmin Mierzęcice, Ożaro-
wice oraz sołectwa Brynica gmi-
ny Miasteczko Śląskie, a także 
budowę biologiczno – mecha-
nicznej oczyszczalni ścieków.
Działania podejmowane w ramach 
projektu przyniosły pierwsze efekty. 
W chwili obecnej zaakceptowana 
została koncepcja dla prawie 95% 
projektów – prace nad akceptacją  
przebiegu kanalizacji trwają jedynie 
w obszarach, gdzie brak jest miej-
scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.
W ramach projektu uzyskano po-
zwolenia na budowę dla zadań 
położonych na terenie gmin Mie-
rzęcice i Ożarowice, a także dla 
budowy oczyszczalni ścieków. 
Zakres pozwolenia na budowę 
dla gminy Mierzęcice obejmuje: 
ul. Wojska Polskiego (od S-1 do 
DK78), ul. Zawadzkiego w miejsco-
wości Nowa Wieś, ul. Nowowiej-
ską w Zawadzie oraz ul. Topolową  
i ul. Tylną w Najdziszowie. Prace 
budowlane rozpoczęły się na te-
renie gminy 29 października, naj-
pierw w Najdziszowie przy ul. To-
polowej, a także w Nowej Wsi przy  
ul. Wojska Polskiego. W Najdzi-
szowie przy ul. Tylnej prace ruszyły  
15 listopada. 
Wykonawcą robót jest Konsorcjum 
firm: Zakład Robót Specjalnych Bu-
dowlanych Sp. z o.o., Zakład Robót 
Specjalnych Budowlanych A. Mo-
tyczka, Zakład Robót Wielobranżo-
wych “KRYZA - PLAST” Sp. z o.o . 

PRZEBUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOKÓŁ URZĘDU GMINY 
W ramach konkursu „Odnowa 
i rozwój wsi”, ogłoszonego  
w lutym tego roku przez Lokal-
ną Grupę Działania „Brynica 
to nie granica” Gmina Mierzę-
cice uzyskała dofinansowanie 
projektu, którego celem jest 
estetyczne i funkcjonalne za-
gospodarowanie przestrzeni 
wokół budynku Urzędu Gminy. 
Realizacja projektu przyczyni się 
do poprawy estetyki i funkcjonal-
ności przestrzeni oraz zwiększy 
bezpieczeństwo osób korzysta-
jących z odnowionych obszarów.  
-10 września br. ogłosiliśmy 
przetarg na wyłonienie wy-
konawcy zadania. Zgodnie  
z procedurami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych wybra-
na została firma, która spełnia 

wszystkie warunki określone  
w przetargu i zaoferowała naj-
niższą cenę- tłumaczy Dorota 
Kasprowicz, inspektor ds. pozy-
skiwania i wdrażania funduszy 
europejskich oraz promocji gmi-

ny z UG w Mierzęcicach.
Efekty prac będziemy mogli zo-
baczyć wkrótce.

Agnieszka Kołodziejczyk

Prace budowlane w ramach inwestycji „ Infrastruktura okołolotniskowa Mię-
dzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka 

wodno-ściekowa” rozpoczęły się 29 października tego roku.

____________________________________________________________________________________

Harmonogram projektu przewiduje 
zakończenie wszystkich prac do  
31 grudnia 2014 r.
Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013.

Agnieszka Kołodziejczyk

Teren przy urzędzie przed przystąpieniem do prac budowlanych.
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KONKURS NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI ROZSTRZYGNIĘTY
W następstwie podjęcia Uchwa-
ły Rady Gminy Mierzęcice z dnia 
29 sierpnia 2012r. w sprawie 
emisji obligacji komunalnych 
Wójt Gminy przystąpił do wybo-
ru Agenta Emisji Obligacji Ko-
munalnych.  
Przy wyborze zastosowano proce-
durę konkursową zmierzającą do 
wyłonienia podmiotu oferującego 
najkorzystniejsze warunki. 
Dnia 31 października w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu wybrana 
została oferta banku PKO BP, któ-
ra spełniła wszystkie wymagania 

określone w „Specyfikacji warun-
ków konkursu”.
Zadaniem Agenta jest  zorganizo-
wanie i obsługa emisji niepublicz-
nej obligacji komunalnych. Prace 
związane z emisją zostaną prze-
prowadzone w dwóch etapach. 
Etap I obejmuje prace związane 
z przygotowaniem emisji, a etap 
II obejmuje prace szeroko rozu-
mianej emisji m.in. obsługę płat-
ności związanych z obligacjami, 
prowadzenie depozytu obligacji  
i pośrednictwo w obrocie na rynku 
wtórnym.

Obligacje wyemitowane zosta-
ną w 4 seriach. Pierwsza seria 
zostanie wyemitowana jeszcze  
w 2012 roku, natomiast 3 pozosta-
łe w 2013 roku. Transze emisji ob-
ligacji zostały zaplanowane w taki 
sposób, aby gmina nie miała kło-
potów ze spełnieniem ustawowych 
wskaźników spłaty zadłużenia.
Emisja obligacji komunalnych po-
zwoli gminie zachować płynność 
finansową we wszystkich latach 
trwania emisji i gwarantuje bez-
pieczną spłatę całego zobowiąza-
nia. Środki pieniężne pozyskane 

z emisji obligacji komunalnych 
pozwolą bezpiecznie realizować 
zaplanowane inwestycje m.in. 
budowę kanalizacji oraz zostaną 
przeznaczone na spłatę zacią-
gniętych wcześniej zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek. Za-
ciągnięte zobowiązania w latach 
wcześniejszych przy realizacji tak 
dużej inwestycji jaką jest budowa 
kanalizacji stanowią bowiem dla 
gminy ogromny ciężar, z którym 
musi się zmagać.

Agnieszka Kołodziejczyk

 Przejrzysty Urząd - wyróżnienie dla Mierzęcic
W 2012 roku Fundacja Stańczyka z Krakowa i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” z Katowic zbadały przejrzystość urzędów miast 
i gmin w woj. śląskim i małopolskim. Mierzęcice znalazły się w czołówce najbardziej transparentnych urzędów w województwie Śląskim.

Fundacja Stańczyka w tym roku 
przeprowadziła monitoring do-
stępu do informacji publicznej na 
wniosek - w 182 urzędach gmin 
województwa małopolskiego.  
W tym samym czasie Stowarzy-
szenie Wzajemnej Pomocy „Bona 
Fides” z Katowic podjęło analogicz-
ne działania w gminach wojewódz-
twa śląskiego. Badaniem zostały 
objęte wszystkie gminy w obydwu 
województwach, czyli razem 349 
jednostek samorządu terytorial-
nego. Efektem tych działań są 
dwa raporty dostępne na stronie:  
www.stanczyk.org.pl Papierowe 
egzemplarze tego wydawnictwa 
otrzymali uczestnicy konferencji, 
które odbyły się 25 i 26 październi-
ka w Katowicach i Krakowie. 
Monitoring był pierwszym etapem 
projektu „Przyjazny Urząd – do-
stęp do informacji publicznej na 

wniosek w urzędach gmin i miast 
woj. śląskiego i małopolskiego”, 
który został zrealizowany przy 
wsparciu Szwajcarii w ramach 
szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Głównym 
celem dwuletniego projektu (paź-
dziernik 2011 – wrzesień 2013) 
jest poprawa standardów udo-
stępniania informacji publicznej 
na wniosek w 30 proc. urzędów 
gmin obydwu województw, a co 
za tym idzie – zwiększenie liczby 
rzetelnych odpowiedzi na wnio-
ski o informację publiczną oraz 
zmniejszenie liczby praktyk, które 
są niezgodne z ustawą o dostępie 
do informacji publicznej. W dru-
gim etapie projektu, przewidzia-
ne zostały działania informacyjne  
i szkoleniowe: publikacja raportów 
i broszury, organizacja w obu wo-

jewództwach konferencji na temat 
dostępu do informacji publicznej 
oraz serii szkoleń dla urzędników 
i mieszkańców gmin.
-Prawo obywatela do informacji 
publicznej jest jednym z podsta-
wowych praw człowieka, wynika 
z Konstytucji RP. Prawo to jest 
uregulowane także w Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności 
– podkreślają autorzy opracowa-
nia Grzegorz Wójkowski i Joanna 
Podgórska - Rykała. 
W przedstawionym rankingu Mie-
rzęcice znalazły się w czołówce 
17 najbardziej transparentnych 
urzędów miast i gmin zdobywając 
25 punktów ex aequo z Istebną, 
Mszaną i Pilchowicami i zajmując 
15 miejsce na 167 miast i gmin 
w Śląskim. Podczas monitorin-
gu sprawdzano, jak urzędy miast  

i gmin wywiązują się z obowiązku 
udostępniania informacji publicz-
nych, które są w ich posiadaniu 
oraz jaka jest jakość prawa lokal-
nego regulującego te zagadnienia. 
Na podstawie badania został stwo-
rzony ranking przejrzystości gmin, 
dzięki któremu każdy mieszkaniec 
województwa będzie mógł dowie-
dzieć się, jak prezentuje się jego 
urząd na tle pozostałych urzędów 
województwa. Autorzy zebra-
li dobre i złe praktyki z zakresu 
udzielania informacji publicznej na 
wniosek: pisemny, elektroniczny  
i telefoniczny. W raporcie opisano 
także strony internetowe BIP po-
szczególnych urzędów, wskazano 
złe praktyki i zaproponowano kilka 
rekomendacji w tym zakresie.

Agnieszka Kołodziejczyk

___________________________________________________________________________________________________________________

Szkoła przyjazna dla sześciolatka
Przeczycka podstawówka otrzymała tytuł „Szkoła przyjazna dla 
sześciolatka”, nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. To efekt 
wielkiego zaangażowania i pracy. Uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej ten fakt miało miejsce 12 października 2012 roku. 
W roku szkolnym 2011/12 Krystyna Szumilas, minister edukacji naro-
dowej ogłosiła konkurs dla Rad Rodziców pt. „Mam 6 lat”. Jego celem 
było upowszechnianie najciekawszych form aktywności Rad Rodziców 
umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkol-
nej, wsparcie współpracy między radami, a przede wszystkim zapre-
zentowanie - w jaki sposób szkoła jest przygotowana - pod względem 
wyposażenia sal - do przyjęcia dzieci najmłodszych.
Konkurs składał się z dwóch modułów. Pierwszy z nich przeznaczony 
był dla szkół - „Sześciolatek w przyjaznej szkole”, a drugi dla przed-
szkoli, zatytułowany „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”. W obydwu 
modułach szczególnie zachęcano do opisywania działań, w których 
uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz partnerzy ze środowiska. 
Chodzi o promowanie w społecznościach kwestii edukacji szkolnej sze-
ściolatków.

___________________________________________________________________________________________________________________

Do konkursu jako jedyna w gminie przystąpiła Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach, która prowa-
dziła wiele długofalowych działań mających na celu zachęcanie dzieci 
6 – letnich zarówno do rozpoczęcia edukacji w klasie pierwszej, jak  
i w oddziale „O”.
Działania szkoły mające na celu jak najlepsze przygotowanie się na 
przyjęcie dzieci sześcioletnich zostały docenione, czego wynikiem jest 
honorowy tytuł „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”. Odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej ten fakt odbyło się 12 października 2012 roku. Odsło-
nięcia dokonali: Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice oraz dyrek-
tor szkoły Małgorzata Drzewiecka. Wydarzenie było wielkim świętem 
dla całej szkolnej społeczności. W trakcie uroczystości miało miejsce 
także pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów szkoły.

Małgorzata Drzewiecka,
dyrektor SP w Przeczycach
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RUSZYŁY PRACE NAD KOLEJNYMI PLANAMI PRZESTRZENNYMI
W dniu 05.10.2012 r. została podpisana umowa z Pracownią Projektową Urbanistyki i Architektury „Ład” Sp. z o.o., która sporządzi trzy 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sumie ok. 310 ha.
Dwa projekty obejmować będą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Mierzęcice oraz Boguchwałowice. 
Trzeci projekt obejmować będzie swoim zakresem sporządzenie planu dla obszaru pod założenie cmentarza w Boguchwałowicach.
Zmiana planu w miejscowości Mierzęcice polegać będzie na poszerzeniu terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącymi 
usługami, po południowej stronie drogi krajowej DK 78. Natomiast po północnej stronie drogi planowane jest przeznaczenie gruntów pod zabudowę 
przemysłowo – usługową (patrz rys. nr 1).

rys. nr 1 Obszar wyznaczony do zmiany mpzp w miejscowości Mierzęcice.

Zmiana planu w miejscowości Boguchwałowice obejmować będzie poszerzenie gruntów znajdujących się po północnej stronie ul. Nadbrzeżnej, czę-
ściowo pod zabudowę mieszkaniową a częściowo pod letniskową. Ponadto zmianie podlegać będą grunty, dla których aktualne parametry i wskaźniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu nie pozwalają na jakąkolwiek zabudowę lub adaptację projektu typowego do wymogów planu miejscowego 
(patrz rys. nr 2)

rys. nr 2 Obszar wyznaczony do zmiany mpzp w miejscowości Boguchwałowice.

Pracownia projektowa „Ład” obecnie przygotowuje wstępną koncepcję projektów. Po zaakceptowaniu przez Gminę, projekty zostaną przedłożone 
do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy oraz instytucje. Zapewniona zostanie także możliwość zapoznania się z projektami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie wyłożenia ich do publicznego wglądu. O terminie wyłożenia projektów zainteresowani zostaną 
powiadomieni poprzez obwieszczenie, w którym zostanie również wskazany termin na składanie pisemnych uwag do projektów. Informuje Kinga 
Piróg podinspektor ds. planowania przestrzennego Urzędu Gminy Mierzęcice.
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Temat kolei powraca
Po sprawie związanej z plano-
wanym przebiegiem kolei du-
żych prędkości przez obszar 
gminy Mierzęcice, powraca 
temat związany z koleją, a mia-
nowicie z modernizacją Kato-
wickiego Węzła Kolejowego,  
w ramach której planowana jest 
m.in. modernizacja linii 182 na 
odcinku Tarnowskie Góry – Za-
wiercie.
13 listopada br. w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Będzi-
nie odbyło się spotkanie z udzia-
łem przedstawicieli władz samo-
rządowych, na którym poruszana 
była kwestia związana z przebie-
giem regionalnej linii kolejowej  
w ramach projektu „Budowa połą-
czenia kolejowego MPL Katowice 

w Pyrzowicach z miastami aglo-
meracji górnośląskiej”. 
Budowa, bądź modernizacja kolei 
to temat kontrowersyjny, budzący 
niepokój społeczeństwa, zwłasz-
cza mieszkańców gmin Bobrowni-
ki oraz Ożarowice. Z uwagi na licz-
ne protesty mieszkańców regionu 
Zagłębia najbardziej odpowiednim 
rozwiązaniem, wskazanym m.in. 
przez wójta gminy Ożarowice, za-
miast budowy nowej nitki kolejo-
wej, byłoby wytyczenie trasy z wy-
korzystaniem istniejącej infrastruk-
tury kolejowej w obiegu okrężnym 
z Pyrzowic przez Tarnowskie Góry, 
Bytom, Katowice, Sosnowiec, Bę-
dzin, Dąbrowę Górniczą, Zawier-
cie, Siewierz do Pyrzowic. 
Starostwo stoi na stanowisku wy-

stosowania do Donalda Tuska, 
prezesa Rady Ministrów petycji  
w przedmiotowej sprawie. 
Jak wynika z otrzymanych niedaw-
no pism skierowanych do gminy 
Mierzęcice przez firmy FPP Con-
sulting oraz KV Projekty Inżynie-
ryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. 
(obie z siedzibą w Warszawie), na 
zlecenie PKP PLK S.A. prowadzo-
ne są prace nad opracowaniem 
Studium Wykonalności moder-
nizacji Katowickiego Węzła Ko-
lejowego, które zawierać będzie 
analizę oraz wybór opcji moderni-
zacyjnych, jak również analizę śro-
dowiskową określającą wpływ po-
szczególnych opcji na środowisko. 
W czerwcu ubiegłego roku w trak-
cie spotkania, które odbyło się  

w Urzędzie Gminy w Mierzęci-
cach, ówczesny prezes PKP PLK 
S.A. Zbigniew Szafrański złożył 
deklarację, powołania zespołu 
współpracującego z władzami sa-
morządowymi i przeprowadzenia 
konsultacji nad zaplanowaniem 
przebiegu linii kolejowej. Miejmy 
nadzieję, że obietnica zostanie do-
trzymana, zwłaszcza w przypadku 
rezygnacji przez inwestora z budo-
wy nowej linii kolejowej do lotniska 
- w zamian za modernizację linii 
nr 182, która w częściowym stop-
niu przebiega przez obszar gminy 
Mierzęcice.
Więcej informacji na temat plano-
wanego przedsięwzięcia można 
uzyskać na stronie internetowej 
PKP PLK S.A. www.plk-sa.pl
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11 listopada  w całej Polsce obchodziliśmy Dzień Niepodległości. W gminie Mierzęcice uroczystości, które poprzedziła msza św. w kościele 
pw. św Mikołaja w Targoszycach, odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym odzyskanie niepodległości, przy Gminnym Ośrodku Kultury.
W niedzielę 11 listopada tego 
roku obchodziliśmy w całym kra-
ju  94. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 123 la-
tach niewoli. W gminie Mierzęci-
ce obchody Dnia Niepodległości 
rozpoczęły się uroczystą mszą 
św. za Ojczyznę celebrowa-
ną przez ks. kanonika Janusza 
Rakoczego, proboszcza parafii  
św. Mikołaja w Targoszycach.  
W homilii ks. Rakoczy podkre-
ślał, że wolność jest wpisana w 
naturę człowieka, w rozumieniu 
indywidualnym i społecznym.
We mszy św. uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminy Mierzęci-
ce, strażacy – ochotnicy, panie 
z KGW, reprezentanci placówek 
kultury i oświaty, młodzież. Nie 
zabrakło pocztów sztandaro-
wych jednostek straży pożarnej 
z terenu gminy Mierzęcice, Koła 
Gospodyń Wiejskich, górników  
i placówek oświatowych. 
Po mszy św. zebrani wraz  
z Gminną Orkiestrą Dętą im. 
Władysława Juszczyka przema-
szerowali pod pomnik upamięt-
niający odzyskanie niepodległo-
ści, przy GOK w Mierzęcicach.
Tu nastąpiła druga część gmin-
nych obchodów Dnia Niepodle-
głości, którą prowadziła Ewa Ku-
czera, dyrektor GOK. Po wysłu-
chanym koncercie pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu młodzieży 
z Gimnazjum im. Cz.Miłosza  
w Mierzęcicach głos zabrał Grze-
gorz Podlejski, wójt gminy Mie-
rzęcice mówiąc, że 11 listopada 
to symboliczny dzień przypomi-
nający zwycięstwo w wieloletniej 
walce o niepodległość. Dziś chy-
limy czoła przed ofiarą i trudem 
naszych przodków, szanujemy 
naszą przeszłość. 
Wspomniał także, że właśnie 11 
listopada 2012 roku w Warszawie 
podczas głównych uroczystości 
związanych z tym świętem nasz 
mieszkaniec Mateusz Skrzypiec, 
syn radnego Rady Gminy Leszka 
Skrzypca z Boguchwałowic peł-
nił wartę honorową przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Z takich 
mieszkańców gminy możemy być 
dumni. Na zakończenie swojego 
wystąpienia wójt podziękował 
wszystkim tym, którzy przybyli na 

Msza św. za Ojczyznę została odprawiona we wspaniale przystrojonej świątyni.

Po mszy św. zebrani przemaszerowali pod pomnik upamiętniający 
odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem w Mierzęcicach.

tegoroczną uroczystość.
Następnie głos zabrał Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy podkreślając rolę tożsa-
mości narodowej na przestrzeni 
wieków. 
Z towarzyszeniem orkiestry  
i z udziałem pocztów sztanda-
rowych gminne delegacje złoży-
ły kwiaty pod pomnikiem. Jako 
pierwsi kwiaty złożyli przedsta-
wiciele władz gminy: Grzegorz 

Podlejski, wójt gminy, Andrzej 
Cembrzyński, zastępca wójta 
gminy, Bogumiła Szymończyk, 
sekretarz gminy, Agnieszka Frą-
czek, skarbnik gminy, a w imieniu 
Rady Gminy: Tadeusz Twardoch, 
przewodniczący Rady Gminy, 
Beata Polaniecka, zastępca 
przewodniczącego oraz radni 
Tadeusz Szczepańczyk i Prze-
mysław Pasamonik. Następnie 
wiązanki kwiatów złożyli także 

przedstawiciele: OSP, KGW, 
placówek oświatowych i kultury, 
gminnych jednostek organizacyj-
nych. 
Do obchodów Dnia Niepodległo-
ści, włączyła się także młodzież 
z Gimnazjum im. Czesława Mi-
łosza oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Jana Pawła II. Zor-
ganizowany został wieczór pieśni 
patriotycznej „Wyśpiewana Nie-
podległość”.
Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele władz samorządo-
wych: wójt gminy Mierzęcice 
- Grzegorz Podlejski, zastępca 
wójta - Andrzej Cembrzyński, 
przewodniczący Rady Gminy 
Mierzęcice - Tadeusz Twardoch 
oraz przedstawicielki kół gospo-
dyń wiejskich, koła emerytów  
i rencistów z terenu gminy Mie-
rzęcice, dyrektorów placówek 
oświatowych oraz mieszkańców 
naszej gminy.
Zebrani mieli okazję obejrzeć 
filmy dokumentalne i kroniki opo-
wiadające o armii generała Józe-
fa Hallera, udostępnione przez 
mieszkańca gminy Czesława 
Banasia. Następnie chór złożo-
ny z gimnazjalistów z Mierzęcic 
oraz zaproszeni goście wspólnie 
wykonali utwory patriotyczne. 
Uczniowie  kolejno przybliżali 
autorów oraz historie poszcze-
gólnych utworów. Melodie i słowa 
„Roty”, „Wojenki” czy „Pierwszej 
Brygady” przypominały cza-
sy bohaterskich walk Polaków  
o niepodległość. Goście mieli też 
okazję podziwiać dwie wystawy. 
Pierwsza z nich przedstawiała 
historyczne dokumenty z czasów  
I wojny światowej, pochodzące 
ze zbiorów Czesława Banasia. 
Druga zatytułowana „Błyskiem 
szkolnego flesza”, stanowiła 
zbiór zdjęć dokumentujących 
szkolną rzeczywistość Gimna-
zjum w Mierzęcicach. Autorkami 
wystawy były dyrektor gimna-
zjum, Teresa Banaś oraz Ewa 
Kocot. 

Agnieszka Kołodziejczyk
Marcin Gala
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Akcja Zima 2012 - 2013
W związku ze zbliżająca się zimą 
przekazujemy Państwu informa-
cję o prowadzeniu „Akcji Zima” 
na terenie Gminy w sezonie 
2012-2013.
W zakresie odśnieżania i zapo-
biegania oblodzeniu na drogach 
gminnych, podpisaliśmy umowy  
z firmami, które będą odpowie-
dzialne za utrzymanie poszczegól-
nych dróg będących w zarządzie 
Gminy.
Firmy te dysponują odpowiednim 
sprzętem (pługi, piaskarki) oraz 
zabezpieczyły niezbędny materiał 

(piasek, sól) celem  prawidłowego 
wykonania zadania.
Interwencje w sprawie złych wa-
runków drogowych panujących 
na drogach gminnych należy 
zgłaszać do koordynatorów „Akcji 
Zima”: Pan Andrzej Cembrzyński 
– Zastępca Wójta Gminy Mierzęci-
ce – w godzinach od 7:30 do 15:30 
tel. (32) 288 79 00 wew. 24, po go-
dzinie 15:30 tel. 504 264 260
Pan Sebastian Siudyka – inspek-
tor ds. zamówień publicznych –  
w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. 
(32) 288 79 00 wew. 215, po go-

dzinie 15:30 tel.  600 912 321
Drogi będące w zarządzie Powia-
towego Zarządu Dróg w Będzinie 
z siedzibą w Rogoźniku, a znajdu-
jące na terenie Gminy Mierzęcice 
w zakresie zimowego utrzymania 
obsługiwane będą przez firmę 
Usługi Remontowo – Budowlane 
z Zawiercia. Wszelkie uwagi zgła-
szać można pod numerami telefo-
nów (32) 287 75 19, (32) 287 78 
72 lub 722 362 372 (całą dobę). 
Na terenie Gminy Mierzęcice  
znajduje się również część dro-
gi krajowej nr 78 relacji Siewierz 

- Tarnowskie Góry (ul. Wolności  
w Mierzęcicach, ul. 21 Stycznia  
w Przeczycach) oraz drogi S1. 
Jednostką odpowiedzialną za zi-
mowe utrzymanie tych dróg  jest 
GDDKiA -Obwód Drogowy w Woj-
kowicach Kościelnych, nr tel. 32 
61-41-050. 
Informacje o stanie drogi oraz 
wszelkie interwencje kierować 
można również do Rejonu w Za-
wierciu, nr tel. 32 67-234-27.

Sebastian Siudyka

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego
W ramach umowy, którą gmi-
na Mierzęcice zawarła z firmą 
„Tauron” S.A, wykonawca zobo-
wiązał się między innymi do wy-
miany niemal wszystkich opraw 
świetlnych (729 szt.) oświetlają-
cych nasze drogi wraz z wysię-
gnikami.
Nowe lampy zapewniają lepszą 
jakość światła, są  mniej awaryjne, 
ale przede wszystkim zużywają 
mniejszą ilość  energii elektrycznej 
(średnio o 17,14 proc.), co przy du-
żej ich liczbie w znaczący sposób 
obniży zużycie prądu, za który płaci 
gmina.
Ponadto umowa zobowiązuje firmę 
„ Tauron” do szybkiego  reagowa-
nia w przypadku wystąpienia awa-
rii oświetlenia, zerwania drutów, 
uszkodzenia opraw świetlnych itp.

Sebastian Siudyka

Myśliwi z „Sokoła”
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

3 listopada tradycyjnie swoje święto obchodzą myśliwi, których pa-
tronem jest św. Hubert, przypominamy historię świętującego w tym 
roku jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego „Sokół”, które działa na 
terenie gmin Mierzęcice, Ożarowice i Siewierz – skupiając 28 osób.

Koło powstało w 1952 r. Okres 
ten łączy się z historią powstania  
w Mierzęcicach 39. pułku lotnictwa 
myśliwskiego. Wraz z napływem 
kadry oficerskiej do pułku przy-
było trzech pasjonatów łowiec-
twa. Byli to oficerowie kpt. Feliks 
Dubiecki, por. Zbigniew Nowak,  
kpt. Kazimierz Czerwiński. To 
właśnie z inicjatywy kpt. Czerwiń-
skiego, lekarza jednostki  zostało 
powołane koło łowieckie, któremu 
nadano nazwę „Sokół”. Koło go-
spodarowało na obszarze ok. 10 

tys. ha należącym do gmin Mierzę-
cice, Tąpkowice, Bobrowniki, Sie-
wierz. Od początku prowadzono 
przemyślaną gospodarkę łowiec-
ką, myśliwi dokarmiali zwierzynę, 
budowali urządzenia łowieckie 
oraz prowadzili akcję zasiedleń 
obwodu w bażanty.
Na terenie obwodu Koła Łowiec-
kiego „Sokół” występują głównie: 
jelenie, dziki, sarny, zające, bor-
suki, jenoty, kuropatwy i bażanty. 
Ożywiona akcja zasiedlania ob-
wodu przypada na lata 80. Przy 

kole działała bażanciarnia, z któ-
rej odchowane młode bażanty 
wypuszczano potem na wolność. 
Akcja jest kontynuowana do dziś, 
praktycznie, co roku teren jest 
uzupełniany o 100 sztuk bażan-
tów. W akcji tej biorą udział wszy-
scy myśliwi koła pod patronatem 
łowczego koła Grzegorza Cofały. 
Znaczącym momentem historii 
koła był rok 2002, w którym ob-
chodzono jubileusz 50-lecia. Z ini-
cjatywy koła odbudowano kaplicz-
kę w Niwiskach i nadano jej imię 
św. Huberta – patrona myśliwych. 
Odbudowanie obiektu to symbol 
działalności koła na niwie tradycji  
i kultury łowieckiej. Drugim istot-
nym wydarzeniem 2002 roku było 

ufundowanie przez myśliwych 
sztandaru koła. Podczas tegorocz-
nego jubileuszu sztandar został 
uhonorowany Złotym Medalem 
„Zasłużony dla łowiectwa śląskie-
go”. 
Na co dzień myśliwi walczą  
z kłusownictwem, zimą dokarmia-
ją zwierzynę. Co roku zgodnie z 
tradycją organizują obchody „Hu-
bertusa”. Współpracują z Nadle-
śnictwem Siewierz i Świerklaniec, 
z placówkami oświatowymi. Pro-
wadzą działalność edukacyjną, 
tłumacząc młodym ludziom na 
czym polega dbanie o przyrodę  
i jej środowisko.

Tadeusz Rybak
Prezes KŁ „Sokół”

Montaż nowego oświetlenia.
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Honory dla nauczycieli i pracowników oświaty 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla mieszkańców gminy Mierzęcice miały podniosły charakter. Nauczyciele i pracownicy oświaty otrzy-
mali nagrody Wójta Gminy Mierzęcice, nagrody dyrektorów placówek. Była też Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty i Medal KEN.

Wręczanie nagród wójta.

Wszyscy pracownicy oświaty otrzymali symboliczną różę.

Bożena Jach, dyrektor SP nr 1 w Mierzęcicach otrzymała z rąk minister 
Szumilas Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.

W tym roku gminny Dzień Edu-
kacji Narodowej obchodzono 15 
października w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Mierzęcicach. Spo-
tkanie rozpoczęła Ewa Kuczera 
dyrektor GOK w Mierzęcicach. 
W uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej wzięli udział 
dyrektorzy, nauczyciele, pra-
cownicy placówek oświatowych 
a także liczna grupa emerytów 
związanych z mierzęcicką oświa-
tą, przedstawiciele władz gminy: 
Grzegorz Podlejski wójt gminy 
Mierzęcice, Andrzej Cembrzyń-

Następnie na scenę zostali za-
proszeni dyrektorzy, którzy wrę-
czyli wyróżnienia nauczycielom 
i pracownikom swoich placówek 
oświatowych.  Wyróżnienia wrę-
czały: Teresa Banaś, dyrektor 
Gimnazjum w Mierzęcicach, 
Dorota Sypniewska, dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Nowej Wsi, Bożena Jach 
dyrektor SP nr 1 w Mierzęcicach, 
Małgorzata Drzewiecka, dyrek-
tor SP w Przeczycach, Izabela 
Dziurowicz, dyrektor SP w Topo-
rowicach, Marta Czapla, dyrek-

dyrektor SP nr 1 w Mierzęcicach 
i Andrzej Cembrzyński, zastępca 
wójta gminy Mierzęcice.
W czasie obchodów 85. na-
uczycieli oraz osób związanych  
z oświatą z Delegatury Sosno-
wieckiej Kuratorium Oświaty  
w Katowicach otrzymało Meda-
le Komisji Edukacji Narodowej 
oraz nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i Śląskiego Kuratora 
Oświaty. Medale i nagrody wy-
różnieni odebrali z rąk minister 

dowca akademicki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, który 
właśnie kończy doktorat.
-Nagroda to dla mnie wielkie wy-
różnienie i ogromna satysfakcja 
– tłumaczy Bożena Jach. –Od 
zawsze jestem związana z gminą 
Mierzęcice. Najpierw pracowa-
łam w Ognisku Muzycznym dzia-
łającym w Mierzęcicach – Osie-
dlu, potem byłam nauczycielem 
wychowania wczesnoszkolnego  
i nauczycielem muzyki w SP nr 1. 

ski zastępca wójta gminy, Tade-
usz Twardoch przewodniczący 
Rady Gminy oraz radni. Obecny 
był również Jan Kraśkiewicz, 
prezes Międzygminnego Oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Pol-
skieg. Dla zebranych wystąpili 
najmłodsi z SP w Toporowicach, 
związani z Ogniskiem Pracy 
Pozaszkolnej w Mierzęcicach. 
Montaż słowno - muzyczny zo-
stał przygotowany pod opieką 
Anny Hudeckiej i Ilony Muc. Wójt 
Gminy Mierzęcice podziękował 
wszystkim za przyjęcie zaprosze-
nia i złożył życzenia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, życzenia 
złożyli również Przewodniczący 
Rady Gminy oraz prezes ZNP. 
Nagrody Wójta Gminy Mierzęci-
ce otrzymały w tym roku: Doro-
ta Sypniewska dyrektor Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego  
w Nowej Wsi, Izabela Dziurowicz 
dyrektor SP w Toporowicach oraz 
nauczyciele SP nr 1 w Mierzęci-
cach panie Beata Dzierżanowska 
– Kukuła i Anna Studentkowska 
– Tokarska. 

tor SP nr 2 w Mierzęcicach oraz 
Małgorzata Rinkowska, dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Mie-
rzęcicach. W części artystycznej 
wystąpił zespół „Blu – Skay”, 
którego wokalistką jest Izabella 
Fojcik. Artystka  zaprezentowała 
przeboje „Eurowizji” wykonywa-
ne przez „Abbę”, Charlotte Nie-
lsen,  „Friends”. Poniedziałek 22 
października 2012 r. na długo 
pozostanie w pamięci nauczycieli 
i pracowników oświaty z całego 
regionu oraz zebranych, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie 
Bronisława Goraja, burmistrza 
Sławkowa oraz Stanisława Fa-
bera, śląskiego kuratora oświaty  
i wzięli udział w zorganizowa-
nych w Sławkowie uroczysto-
ściach Dnia Edukacji Narodowej. 
W spotkaniu brała udział Krysty-
na Szumilas, minister edukacji 
narodowej, posłowie Ewa Malik 
i Waldemar Andzel, senator Zbi-
gniew Meres oraz samorządowcy 
z terenu powiatu będzińskiego.  
Z terenu naszej gminy w uroczy-
stości wzięli udział Bożena Jach, 

Krystyny Szumilas i Stanisława 
Fabera. Wyróżnieni pedagodzy 
otrzymali gratulacje także od ze-
branych samorządowców i parla-
mentarzystów.
Bożena Jach, dyrektor SP nr 1  
w Mierzęcicach na wniosek wójta 
gminy Mierzęcice otrzymała Na-
grodę Śląskiego Kuratora Oświa-
ty za osiągnięcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze. 
Pani Bożena Jach z oświatą jest 
związana od 34 lat. Nauczycie-
lem był jej tata, a teraz w ślady 
swojej mamy poszedł także syn 
Tomasz Jach, na co dzień wykła-

Teraz jestem dyrektorem placów-
ki. Praca sprawia mi wiele satys-
fakcji, bo… kocham młodzież. 
Z kolei 20 października 2012 
roku uroczyście obchodzono  
X Dzień Związkowca, na którym 
dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Toporowicach, Pani Izabela 
Dzuiurowicz otrzymała medal 
Komisni Edukacji Narodowej. 

Agnieszka Kołodziejczyk
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Na terenie gminy Mierzęcice realizowanych jest wiele projektów ze 
środków unijnych, a wsród nich m.in. projekty współfinansowane  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Aktywni i przed-
siębiorczy – mieszkańcy Przeczyc” oraz „Chętni i kompetentni 
mieszkańcy gminy Mierzęcice”.
Od 1 lipca 2012 roku Stowarzyszenie 
Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce 
„Nad Czarną Przemszą” w partner-
stwie z Centrum Inicjatyw Lokalnych 
z Zawiercia realizują na terenie Prze-
czyc projekt pt. „Aktywni i przedsię-
biorczy – mieszkańcy Przeczyc”.  
Projekt otrzymał dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go; Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej integracji. 
Autorką projektu jest Edyta Kowal-
-Wencel (nauczycielka ze Szko-
ły Podstawowej w Przeczycach),  
a koordynatorem Anna Jaskólska - 
prezes Stowarzyszenia „Nad Czarną 
Przemszą”. Do projektu przystąpiło 
10 uczestników (9 kobiet i 1 męż-
czyzna) bezrobotnych i/lub uczących 
się, studiujących i zamieszkałych na 
terenie gminy Mierzęcice.
Projekt rozpoczął się zajęciami  

z podstaw przedsiębiorczości, które 
poprowadziła Jolanta Sosnowska. 
Podczas zajęć uczestnicy tworzyli 
biznes plany, wypełniali druk zgło-
szenia działalności gospodarczej, 
określali nr PKD, wymyślali logo  
i nazwę potencjalnej firmy. Następ-
nym elementem były warsztaty ar-
tystyczne. Uczestnicy rozpoczęli od 
malowania na szkle. Podczas zajęć 
powstały więc piękne witraże oraz 
ozdobne butelki i wazony. Podczas 
jednego ze spotkań uczestników do-
pingował sam wójt gminy Mierzęcice 
- Grzegorz Podlejski.
Kolejne zajęcia objęły zagadnienia 
florystyki. Efekt pozytywnie zasko-
czył nawet prowadzącą warsztaty 
– artystkę, Hannę Nandzik – Mar-
czyk. Okazało się, że uczestnicy 
świetnie radzą sobie z kwiatami  
i żadna kompozycja, czy bukiet nie 
są im straszne! Kolejne tematy to 
tworzenie ozdób świątecznych i oko-

licznościowych z papieru oraz biżu-
terii drewnianej. 
W ramach projektu: „Aktywni i przed-
siębiorczy – mieszkańcy Przeczyc”, 
uczestnicy spędzą również 12 go-
dzin w… kuchni, ucząc się przygo-
towywać tradycyjne potrawy i słod-
kości. 
Ostatnim elementem projektu będzie 
spotkanie wigilijne, przygotowane 
przez uczestników, na które zapro-
szone zostaną m.in. osoby starsze, 
samotne i niepełnosprawne. Będzie 
to doskonały moment na - z jednej 
strony – podsumowanie projektu,  
a z drugiej – pochwalenie się nabytą 
wiedzą i umiejętnościami. 
Więcej informacji: www.aktywniprze-
czyce.republika.pl
Liderem projektu pt. „Chętni i kom-
petentni mieszkańcy gminy Mierzęci-
ce”, realizowanego dla mieszkańców 
gminy Mierzęcice jest „OMEGA” Jo-
lanta Micińska, a partnerem gmina 
Mierzęcice. W projekcie uczestniczą 
kobiety i mężczyźni, osoby pracujące 
i bezrobotne, w wieku od 18 do 64 
lat. Szkolenie obejmuje dwa etapy: 
warsztaty       komputerowe – 40 h 

(nabycie lub doskonalenie umiejęt-
ności      obsługi komputera w wybra-
nych programach); kurs językowy -  
j. angielskiego – 100 h (2 razy/ tydz., 
po 3h lekcyjne). Utworzono grupy: 
dla początkujących i dla średnioza-
awansowanych.  Program koncen-
truje się na umiejętności swobodnej 
komunikacji w oparciu „o  Oxfordzkie 
podręczniki” dla dorosłych. Projekt 
obejmuje 20 osób. Zajęcia odbywają 
się w dwóch 10-osobowych grupach 
w GOK w Mierzęcicach. Rozpoczęły 
się w listopadzie i potrwają do końca 
lutego 2013.
Kurs językowy oraz kurs komputero-
wy zakończą się otrzymaniem przez 
uczestników - certyfikatu potwierdza-
jącego nabyte umiejętności. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
Więcej informacji: 
www.kompetentniwmierzecicach.pl

Edyta Kowal-Wencel
Agnieszka Kołodziejczyk

__________________________________________________________________________________________________________________________

Dzień Seniora w gminie Mierzęcice 
W kalendarzu pojawia się co-
raz więcej dni, które mają sta-
nowić okazję do celebrowania 
wieku dojrzałego.
1 października obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, 15 czerwca usta-
nowiono Światowy Dzień Praw 
Osób Starszych, 14 listopada 
przypada Światowy Dzień Se-
niora.
Dzień Seniora to wyjątkowy 
symbol pamięci i wdzięczno-
ści kierowany do ludzi, którzy 
pamiętają urok lat oraz dekad 
ubiegłego wieku. 15 listopa-
da w Szkole Podstawowej nr 2  
w Mierzęcicach odbył się uro-
czysty wieczór, na który zostali 
zaproszeni seniorzy gminy Mie-
rzęcice. Spotkanie zaszczyci-
ły również swoją obecnością 
władze gminy Mierzęcice oraz 
osoby, które od lat wspierają 
nasza szkołę. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli: Renaty 
Bakalarz oraz Anny Dyńskiej 
przygotowali program artystycz-
ny. Występ rozpoczęła grupa 
przedszkolna. 5 i 6-latki w prze-

pięknych, kolorowych strojach 
zachwyciły publiczność śpie-
wając i tańcząc. Uczniowie klas  
I – III i starszych wystąpili recy-
tując wiersze.
Kinga Niedbała i Alicja Latosiń-
ska zaśpiewały piosenkę „Pa-
rasolki” z repertuaru Marii Ko-
terbskiej, do której dziewczynki 
z klas młodszych zatańczyły 
„deszczowy taniec”. Zebra-
nych wzruszył również Kacper 
Tarnawczyk prezentując pio-
senkę „Przeżyj to sam” grupy 
„Perfekt”, gościnnie wystąpiły 
również uczennice Gimnazjum 
im. Janusza Kusocińskiego  
w Nowej Wsi. Anna Wojdas, 
Wiktoria Czapla oraz Weroni-
ka Dudek zaśpiewały piosenkę  
z repertuaru Anny Jantar „Ra-
dość najpiękniejszych lat.” 
Wszystkim występom towarzy-
szył chór szkolny.
Usłyszeliśmy także piękne wier-
sze w wykonaniu Julii Kłys, Ka-
mili Latos, Jakuba Drąg, Wikto-
rii Łuszczyk oraz Dominiki Pur-
chały. Na scenie zaprezentował 
się również zespół tańczący 

„Belgijkę”. Dziewczynki w kolo-
rowych sukienkach z tęczowymi 
kokardami wzbudzały zachwyt 
zgromadzonej publiczności. 
Piękny monolog poparty nie-
zwykłą grą aktorską wygłosiła 
gościnnie Monika Rasztabiga. 
Całość prowadził uroczy pro-
wadzący, uczeń lasy VI Rafał 
Małota. Kulminacyjnym mo-
mentem, kończącym program 
artystyczny był walc angielski 

w wykonaniu naszych uczniów  
i zaproszonych gości. Ach co to 
był za walc!
Miłym akcentem był też słodki 
poczęstunek. Cała społeczność 
szkoły ma nadzieję, że ten dzień 
na długo pozostanie w sercach  
i pamięci naszych Seniorów. 
Już dziś zapraszamy wszyst-
kich za rok.

Anna Dyńska

Występy uczniów SP nr 2 podczas Dnia Seniora.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 8/2012 - strona 11

Piknik militarny po raz III

W
yd

ar
ze

ni
a

27 października w SP nr 2 w Mierzęcicach odbył się III Piknik Mili-
tarny, zorganizowany przez Wójta Gminy Mierzęcice, GOK Mierzę-
cice, Sołectwo Mierzęcice – Osiedle oraz przy współudziale SP nr 2  
w Mierzęcicach.

Lekcja chemii z Orlenem
9 listopada 2012r. uczniowie klasy III Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Nowej Wsi wzięli udział w lekcji chemii w ramach programu 
„Orlen Lekcja Chemii”. Lekcja ta to projekt mający na celu zaintere-
sowanie uczniów chemią.

Dzięki nowoczesnej formie prezentacji przedstawiające fakty łatwiej zapa-
dają w pamięć uczniów. Lekcja dotyczyła „czarnego złota” - ropy naftowej, 
czym jest, jakie są jej właściwości, kryteria podziału, jak się ją przerabia, 
gdzie się stosuje oraz jakie stanowi zagrożenia. Dla wszystkich uczniów 
oczywiste było, że z ropy naftowej produkuje się paliwo ale nie spodziewali 
się, że z ropa jest surowcem, z którego wykonuje się przedmioty codzien-
nego użytku.
Omówiono również destylację frakcyjną ropy naftowej i zastosowanie pro-
duktów tej destylacji.  W międzyczasie trwał pokaz destylacji mieszaniny 
zanieczyszczonego alkoholu a po jego zakończeniu uczniowie badali wła-
ściwości fizyczne otrzymanego produktu. 
Cieszymy się, że Trenerzy tego programu chcieli po raz kolejny do nas przy-
jechać. 

Marzena Wałęsa
______________________________________________________

V Festiwal talentów w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Wojkowicach „Talenty i Pasje”

30 października 2012 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojko-
wicach, odbył się piąty przegląd, łączący prezentacje przeróżnych 
talentów i uzdolnień.
Festiwal ten, od lat cieszy się 
ogromną popularnością, jest 
wyjątkowym doświadczeniem 
zarówno dla artystów prezentu-
jących swoje dokonania jak i dla 
publiczności, która po raz pierw-
szy spotyka się z często skrywa-
nymi talentami.
Na scenie tegorocznego festiwa-
lu zaprezentowali się uczniowie 
szkół oraz podopieczni placówek 
kulturalnych z całego powiatu. 
Liczba uczestników przekroczyła 
setkę!  Na scenie królował śpiew 
i taniec.  Trzyosobowa komisja 
konkursowa w składzie: Wojciech 
Kruż, Arek Malinowski i Dagma-
ra Szastak-Zięba, miała nie lada 
wyzwanie. Ocenie podlegało nie 
tylko wykonanie techniczne pre-
zentowanych umiejętności ale 

równie ważna okazała się eks-
presja  i dynamika występu, kon-
takt z publicznością, wizerunek 
sceniczny oraz ogólne wrażenia 
artystyczne jak i estetyczne po-
szczególnych prezentacji. Naszą 
gminę reprezentowali podopiecz-
ni  Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Mierzęcicach, pod kierunkiem 
Pani Anny Studentkowskiej-To-
karskiej oraz uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Mierzęci-
cach pod kierunkiem dyrektora 
Marty Czapli.
Patronat Honorowy nad imprezą 
sprawowali: Starostwo Powiato-
we w Będzinie oraz Urząd Miasta 
Wojkowice.

Milena Osowska

Na szkolnych korytarzach można było podziwiać przedstawicieli trzech 
grup rekonstrukcyjnych: 314 Dywizji Piechoty, GMH „Berliner Mauer”  
z Mikołowa i GRM „Powstaniec Śląski” z Wodzisławia Śląskiego. Przed-
stawiono dioramy zburzonej kamienicy w Berlinie z kwietnia 1945 roku, 
szpital polowy i punkt łączności oraz umundurowanie LWP, Armii Czer-
wonej, Wermachtu. Wszystkie z okresu II wojny światowej.
W czasie pikniku rozstrzygnięto konkurs na prospołeczną i estetyczną 
wspólnotę mieszkaniową. Komisja w składzie: Bożena Jach, Tadeusz 
Szczepańczyk, Jacek Malikowski, Andrzej Krzyśpiak oceniała z jednej 
strony działalność kulturalną i społeczną wspólnot, a z drugiej dbałość 
o otoczenie zewnętrzne i kwestie zagospodarowania odpadów. Konkurs 
odbył się po raz pierwszy, ale już wiadomo, że będzie kontynuowany. 
Wyróżnione wspólnoty mieszkaniowe (wspólnoty na terenie dawnego 
osiedla wojskowego obejmują całe budynki) nr 171, 172, 173 oraz 30  
i 89. Wyróżnieni otrzymali dyplomy i bony w wysokości 400 zł.
Rozstrzygnięto także konkurs na album wspomnień „Mierzęcice – moje 
osiedle – wczoraj, a dziś”. Nagrody wręczono w kategorii dzieci i doro-
słych. W kategorii dzieci nagrodzono: Julię Olszewską, I miejsce, Adrian-
nę Dolecką i Rafała Małotę – ex aequo II miejsce, Bartłomieja Majorka – 
III miejsce. W kategorii dorosłych nagrodzono: Annę Dyńską, Katarzynę 
Koziorowską i Barbarę Pluskotę. W komisji konkursowej znaleźli się: Ta-
deusz Szczepańczyk, Andrzej Krzyśpiak, Jacek Malikowski, Marta Cza-
pla. Przygotowane na konkurs albumy trafią do biblioteki. Ten konkurs 
także będzie kontynuowany.
W trakcie pikniku nie zabrakło występów najmłodszych. Można było 
skosztować też pysznej grochówki.

Agnieszka Kołodziejczyk

______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Występy uczniów Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy SP nr 1
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Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń
Do marca 2013 r. SP w Przeczy-
cach będzie brać udział w ogól-
nopolskim konkursie „Bezpieczna 
szkoła –bezpieczny uczeń”, który 
rozpoczęto we wrześniu tego roku. 
Patronat nad konkursem objęła 
Krystyna Szumilas, Minister Edu-
kacji Narodowej.
Zgodnie z regulaminem konkursu 
szkoła w wyznaczonym czasie re-
alizuje dziesięć wytypowanych za-
dań. Jednym z nich jest organizacja 
spotkania z przedstawicielami policji, 
straży pożarnej, pogotowia ratun-
kowego na temat: „Bezpieczne za-
chowanie w szkole, domu, na ulicy; 
zagrożenia, udzielanie pomocy, itp”. 
13 listopada naszą szkołę odwiedzili 
ratownicy medyczni Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Będzinie. Spotkanie 
to umożliwiła nam Katarzyna Piątek- 
pielęgniarka koordynująca pracę po-
gotowia. Celem zajęć było poznanie 

i uświadomienie zagrożeń płynących 
z niebezpiecznych zachowań w szko-
le, w domu i na ulicy, zrozumienie 
potrzeby zachowania się zgodnie  
z regulaminem szkoły, zasadami bez-
pieczeństwa na drodze, umiejętności 
bezpiecznej zabawy i przewidywania 
skutków swoich działań oraz utrwale-
nie podstawowych zasad korzystania 
z pomocy pogotowia ratunkowego, 
straży pożarnej, czy policji.
Pomocny w czasie szkolenia okazał 
się materiał zaprezentowany przez 
ratownika medycznego Grzegorza 
Stępień, który poprzez prezentację 
historyjek obrazkowych uświadomił 
uczniom, jak ważne jest w sytuacji 
zagrożenia - bezpieczeństwo każde-
go z nas. Dzieci z zainteresowaniem 
obejrzały przygotowany materiał, 
utrwaliły wiadomości i umiejętności 
dotyczące zachowania się w sytuacji 
zagrożenia.

Kolejna część szkolenia odbyła się w 
sali gimnastycznej. Wszyscy uczest-
nicy zostali podzieleni na trzy grupy. 
Każda z nich przy wykwalifikowanej 
kadrze w zakresie ratownictwa me-
dycznego wykonywała inne zadania. 
Najstarsi uczniowie naszej szkoły pod 
opieką Krzysztofa Kozub odbyła tre-
ning w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Bardzo 
przydatne okazały się tutaj fantomy. 
Łukasz Szuba, mający pod opieką 
najmłodszych, z wielkim zaangażo-
waniem prezentował sprzęt ratow-
nictwa medycznego, zaś  Grzegorz 
Stępień przedstawił elementy stroju 
ratownika medycznego.
Dużą atrakcją zorganizowanego 
szkolenia okazało się zwiedzanie ka-
retki. Dzieci mogły dokładnie obejrzeć 
wyposażenie takiego samochodu  
i usłyszeć charakterystyczny sygnał. 
Przeprowadzone zajęcia spotkały się 

z ogromnym zainteresowaniem nie 
tylko uczniów. Realizacja tego właśnie 
zadania uświadomiła nauczycielom  
i wychowawcom jak ogromne poten-
cjały aktywności drzemią w dzieciach 
i młodzieży, ile w nich otwartości oraz 
chęci pogłębiania wiedzy. Niewątpli-
wie charakter zajęć, otwartość ratow-
ników, ich spontaniczność spowodo-
wała, iż zajęcia były tak atrakcyjne.
Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna 
oraz Samorząd Uczniowski składają 
serdeczne podziękowania ratowni-
kom medycznym: Łukaszowi Szuba, 
Grzegorzowi Stępień, Krzysztofowi 
Kozub za spotkanie, tym bardziej, 
iż odbyło się ono w ramach godzin 
społecznych. Dziękujemy także Ka-
tarzynie Piątek za przychylne usto-
sunkowanie się do naszej prośby  
i organizację spotkania.

Małgorzata Drzewiecka

Jastrzębie, sokoły i sowy
20 października 2012 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum  
im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach 
odbyły się „Odlotowe lekcje”, 
podczas których uczniowie mogli 
na chwilę oderwać się od szarej, 
szkolnej rzeczywistości.
Uczniowie oglądali zachowania pta-
ków i inne zjawiska przyrodnicze, 
które w naturze zdarzają sie bardzo 
rzadko. Była to ciekawa forma edu-
kacji poprzez zabawę. Ptaki, które od-
wiedziły naszą szkołę to sowy, sokoły 
i jastrzębie z hodowli Joanny Sularz  
z Myszkowa.

-Dowiedzieliśmy się czym się różnią 
- między sobą te grupy ptaków oraz 
uzyskaliśmy wiele ciekawych i po-
żytecznych informacji o ich biologii, 
zwyczajach oraz ich roli w przyrodzie 
– mówią uczniowie
-Widzieliśmy loty ptaków i mogliśmy 
sami je puszczać do lotu – dodają.
Na koniec panie prowadzące zajęcia 
zadawały pytania, a za dobre odpo-
wiedzi nagradzały słuchaczy możli-
wością zrobienia sobie zdjęcia z jed-
nym z ptaków.

Agnieszka Kołodziejczyk
Uczniowie doskonale się bawili w trakcie „Odlotowych lekcji”.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Święto Pieczonego Ziemniaka
W tym roku tradycyjne jesienne Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się 
już po raz XX i miało miejsce 19 października w remizie OSP w Przeczy-
cach.
Święto to jest okazją do spotkania się w gronie przyjaciół i równocześnie dowo-
dem na to, że wszyscy lubimy wspólne biesiadowanie nawiązując do tradycji 
przyrządzania przez naszych przodków posiłków na otwartym ogniu. Pieczonki 
zostały przygotowane według tradycyjnej receptury pochodzącej z terenu Za-
głębia Dąbrowskiego.
Tegoroczne pieczonki pod hasłem integracji środowisk miejsko – wiejskich były 
okazją do wzajemnego poznania się  i wspólnego spędzenia wolnego czasu, 
w którym udział wzięły przedstawicielki biznesu: Izabela Paprotna – dyrektor 
Oddziału Operacyjnego BGŻ S.A. w Sosnowcu i Bogusława Niewęgłowska, 
manager BGŻ S.A. w Sosnowcu, Jolanta Sonik dyrektor finansowy spółki 
METALCO Katowice, Jolanta Szymonek – prezes Zarządu INCOMET Kato-
wice, Aldona Pytel z DL INWEST GRUP Katowice, Zofia Mrozińska, dyrektor 
Cechu Rzemiosł Różnych, Małych i Średnich Przedsiębiorczości w Sosnow-
cu, Klementyna Drapacz – dyrektor FIRMY BROKERSKIEJ, Beata Waroń-
ska – pełnomocnik Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutniczego w Katowicach. 
Nie można by było zorganizować tego święta  bez naszych Pań z KGW które 
przygotowały smaczne pieczonki,  a jednocześnie wspaniale prezentowały się 

w tradycyjnych strojach  uświetniając naszą gminną uroczystość jak podkreślił 
w swoim wystąpieniu wójt gminy Grzegorz Podlejski. Natomiast  niezawodni 
druhowie  OSP zadbali aby ogień pieczonych ziemniaków nie był zbyt duży. Po-
śród zaproszonych gości byli również obecni Andrzej Cembrzyński - zastępca 
wójta gminy, Tadeusz Twardoch - przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice oraz 
radni Władysław Engelhardt, Przemysław Pasamonik, Adam Kieras, Tadeusz 
Szczepańczyk, Jacek Biedroń a także dyrektorzy placówek oświatowych Marta 
Czapla,Teresa Banaś, Bożena Jach, Izabela Dziurowicz
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury zadbali o oprawę całej gminnej uroczy-
stości. Dla zebranych wystąpili wspaniale przygrywając Gminna Orkiestra Dęta 
im. Władysława Juszczyka, Kapela Regionalna Mierzęcice, Zespół Śpiewaczy 
z Toporowic, a grupa „Eminens” czyli Zbigniew i Aleksandra Konieczniak bawili 
wszystkich do późnych godzin wieczornych. Dużą dawkę humoru dla zebra-
nych dał występ Pań z Toporowic - Kabaretu „Głucha Marysia”  
Zabawa była przednia. Na twarzach gości przez cały czas malował się uśmiech. 
Tym bardziej, że nie zabrakło też zabawnych konkursów np. wybierania grochu 
z ryżu oraz zrobienia najdłuższej ziemniaczanej obierki.
Dziękujemy również tym wszystkim, którzy wsparli nasze spotkanie finansowo.

Agnieszka Kołodziejczyk
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to nadal cichy, ale skuteczny zabójca!Czad

Tłumaczy st. bryg. Paweł Frąt-
czak, rzecznik prasowy Komen-
danta Głównego PSP
-Niedawno rozpoczął się kolejny se-
zon grzewczy. To moment, w którym 
strażacy ostrzegają przez możliwo-
ścią zatrucia tlenkiem węgla.
-Statystyki są zatrważające. Tlenek 
węgla w statystykach zatruć zajmu-
je trzecie miejsce po zatruciach le-
kami i alkoholem. Prawie 3 700 zda-
rzeń związanych z tlenkiem węgla,  
w tym prawie 1.800 poszkodowa-
nych i 106 ofiar śmiertelnych – to 
liczby pokazujące żniwo, jakie czad 
zebrał w poprzednim okresie grzew-
czym, czyli od listopada 2011 do 
marca 2012 r. 
Tylko od września 2012 r. do 5 listo-
pada 2012 r. na skutek zaczadzenia 
zginęło już 10 osób! Tragedie ludz-
kie są często konsekwencją niewie-
dzy. Sposoby na uniknięcie zatrucia 
tlenkiem węgla są bardzo proste. 
Do zatruć dochodzi, bo często nie 
zdajemy sobie sprawy, co może 
stać się, gdy nie przestrzegamy 
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa. Nie mamy świadomości, że 
tak naprawdę niewiele potrzeba, 
aby nasze mieszkania i domy stały 
się bardziej bezpieczne. 
Problem wzrasta szczególnie  
w okresie jesienno-zimowym, cho-
ciaż do akcji ratowniczo-gaśniczych 
związanych z tlenkiem węgla stra-
żacy wyjeżdżają w ciągu całego 
roku. 
-Jak bezpiecznie ogrzewać nasz 
dom?
-Warto w domu lub mieszkaniu za-
instalować czujkę dymu oraz czujkę 
tlenku węgla. Podstawową funkcją 
czujki tlenku węgla jest wykrywa-
nie czadu i generowanie sygnałów 
alarmowych w sytuacji wykrycia 
jego nadmiernego stężenia w po-
wietrzu. Podnosi ona poziom bez-
pieczeństwa w pomieszczeniach, 
zmniejsza ryzyko zaczadzenia, po-
zwala na szybką reakcję w sytuacji 

zagrożenia życia. Tego typu czujki 
powinny znaleźć się w pokojach  
z kominkiem lub piecem kaflowym, 
w pomieszczeniach z kuchenkami 
gazowymi, w łazienkach z gazowy-
mi podgrzewaczami wody, w ko-
tłowniach, garażach, warsztatach. 

Czujka odpowiednio wcześnie za-
sygnalizuje niebezpieczeństwo, wy-
dając bardzo głośny dźwięk. Nawet 
śpiącego sygnał ten potrafi obudzić 
i postawić na nogi. Mamy wtedy 
szansę na opuszczenie zagrożo-
nego obszaru. Nie należy monto-
wać czujek przy oknie, kratkach, 
przewodach wentylacyjnych czy 
w miejscach zbyt zawilgoconych. 
Niewłaściwie dobrane ustawienie 
czujki może negatywnie wpłynąć na 
jej pracę i skuteczność. Zalecane 
umiejscowienie czujek, jak również 
lokalizacje, których należy unikać, 
znajdują się w instrukcjach dołą-
czonych do tych urządzeń. Akcja 
społeczna „NIE dla czadu!”, którą 
kolejny już rok prowadzi Państwo-
wa Straż Pożarna, ma właśnie za 
zadanie uświadomić istnienie tego 
zagrożenia. Patronat honorowy nad 
akcją objął Jacek Cichocki, minister 
spraw wewnętrznych. 
-Do kogo ta akcja jest adresowana?
-Nie ma jednego typu jej odbiorcy. 
Informacje, które przekazujemy, 
powinny trafić bowiem do każdego 
– zarówno do tych najmłodszych 
(powinniśmy uczyć ich bezpiecz-
nych zachowań, właściwego po-
stępowania), jak i osób starszych, 
zarówno użytkowników urządzeń 
grzewczych, jaki i tych, którzy takich 
urządzeń nie posiadają, bowiem 
świadomi zagrożenia mogą zadbać 
o zdrowie i życie swoich bliskich.
Celem akcji jest przede wszyst-
kim uświadomienie społeczeństwu 
istnienia niebezpieczeństw zwią-
zanych z tlenkiem węgla oraz po-
kazanie, jak można zapobiegać 
zatruciom czadem. Dochodzi do 
nich, bo nie zdajemy sobie sprawy, 
jak bardzo niebezpieczne mogą być 
stosowane przez nas od lat prak-
tyki dotyczące np. uszczelniania 
okien czy też zaniedbania związane  
z przeglądem stanu technicznego 
przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych.
-Porozmawiajmy szerzej o problemie 
tlenku węgla. Skąd się bierze czad  
i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

-Tlenek węgla, potocznie zwany 
czadem, jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym i bezwonnym, nieco 
lżejszym od powietrza, co powodu-
je, że łatwo się z nim miesza i w nim 
rozprzestrzenia. Potencjalne źródła 
czadu w pomieszczeniach miesz-

kalnych to kominki, gazowe pod-
grzewacze wody, piece węglowe, 
gazowe lub olejowe i kuchnie gazo-
we. Powstaje w wyniku niepełnego 
spalania wielu paliw, m.in.: drewna, 
oleju, gazu, benzyny, nafty, propa-
nu, węgla, ropy, spowodowanego 
brakiem odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnej do zupełnego spalania. 
Może to wynikać z braku dopływu 
świeżego (zewnętrznego) powietrza 
do urządzenia, w którym następuje 
spalanie albo z powodu zanieczysz-
czenia, zużycia lub złej regulacji pal-
nika gazowego, a także przedwcze-
snego zamknięcia paleniska pieca 
lub kuchni, czy też zapchanego  
i nieszczelnego przewodu komino-
wego lub uszkodzonego połączenia 
między kominami i piecami. 
Szczelnie pozamykane okna (cza-
sami jeszcze dodatkowo uszczel-
nione), pozaklejane kratki, brak 
otworów wentylacyjnych w drzwiach 
łazienkowych, jak również brak 
regularnych kontroli drożności 
przewodów wentylacyjnych i komi-
nowych sprawiają, że w naszych 
mieszkaniach lub domach możemy 
nie być bezpieczni. W niewietrzo-
nych pomieszczeniach bardzo łatwo 
może dojść do tragedii. 
Do zatruć często dochodzi w nowo 
wyremontowanych mieszkaniach, 
z nowymi piecami, nie mającymi 
indywidualnych przewodów napo-
wietrzających i gdzie z przyczyn 
oszczędnościowych zlikwidowano 
(zasłonięto) przewody wentylacyj-
ne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. 
Mieszkanie doskonale szczelne „nie 
oddycha”; brak dostępu tlenu może 
doprowadzić do tragedii. Czad może 
powstać także podczas pożaru. 
-Dlaczego zatrucia tlenkiem wę-
gla są tak tragiczne w skutkach?
-Brak bowiem sygnałów, które alar-
mowałyby ludzi o obecności tlenku 
węgla stanowi istotny czynnik, który 
przyczynia się do zatrucia czadem. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla jest 
gazem niewyczuwalnym dla czło-
wieka. Dostaje się do organizmu 

przez układ oddechowy, a następ-
nie jest wchłaniany do krwioobiegu. 
W układzie oddechowym człowieka 
tlenek węgla wiąże się z hemoglo-
biną 210 razy szybciej niż tlen, blo-
kując dopływ tlenu do organizmu. 
Stwarza to poważne zagrożenie dla 

zdrowia i życia czło-
wieka. Uniemożliwia 
prawidłowe rozpro-

wadzanie tlenu we krwi i powoduje 
uszkodzenia mózgu oraz innych 
narządów wewnętrznych. Następ-
stwem ostrego zatrucia może być 
nieodwracalne uszkodzenie ośrod-
kowego układu nerwowego, nie-
wydolność wieńcowa i zawał albo 
nawet śmierć. 
-Kto narażony jest najbardziej na 
jego działanie?
-Na działanie tlenku węgla narażo-
na jest każda osoba przebywająca 
w środowisku nim skażonym. Efekty 
działania czadu, przy takim samym 
stężeniu, mogą się jednak różnić.
Do grupy największego ryzyka nale-
żą m.in. noworodki i niemowlęta, ko-
biety ciężarne, osoby w podeszłym 
wieku. Cięższym zatruciom ulega-
ją także osoby wykonujące prace 
związane z dużym wysiłkiem fizycz-
nym, które znacznie szybciej, niż 
podczas odpoczynku, ze względu 
na zwiększoną częstość i głębokość 
oddechu, pochłaniają dawki trujące, 
a nawet śmiertelne.
-Jak więc zapobiegać zatruciu? 
-Podstawową przyczyną zatruć 
jest niepełne spalanie, do którego 
może dojść np. gdy zbyt szczelnie 
zamknięte są okna, brak jest wła-
ściwej wentylacji. Powoduje to po-
wstawanie tlenku węgla i utrudnia 
jego odpływ. Tyle spalin wypłynie 
na zewnątrz, ile świeżego powietrza 
napłynie do pomieszczenia. Przede 
wszystkim należy więc zapewnić 
możliwość stałego dopływu świe-
żego powietrza do paleniska (pieca 
gazowego, kuchenki gazowej, kuch-
ni węglowej lub pieca) oraz swobod-
ny odpływ spalin. Ponadto należy 
regularnie sprawdzać prawidłowość 
działania urządzeń mogących być 
źródłem tlenku węgla, szczelność 
wewnętrznych instalacji gazowych, 
przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych oraz kanałów nawiewnych.
-Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Kołodziejczyk
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Najlepsi w Zagłębiu

Zakończenie sezonu lotów 2012

W Sosnowcu rozegrano V Mistrzostwa Zagłębia Dąbrowskiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Gimnazjalnych. W turnieju uczestniczyli za-
równo mieszkańcy miast jak i mniejszych miejscowości. Drużyna z Nowej Wsi po zaciętej walce - zdobyła mistrzostwo turnieju.

30 października 2012 r. w hali 
widowiskowo - sportowej MOSiR 
„Zagórze” w Sosnowcu odbyły 
się V Mistrzostwa Zagłębia Dą-
browskiego w Piłce Nożnej Ha-
lowej Szkół Gimnazjalnych. W 
tym roku turniejowi patronowało 
hasło: „People football”. W zawo-
dach wzięły więc udział zarówno 
szkoły z dużych miast: Sosnow-
ca, Dąbrowy Górniczej, czy Bę-
dzina, jak i z mniejszych miejsco-
wości: Mierzęcic i Nowej Wsi.
Skład drużyny z Nowej Wsi: Ka-
rol Barański, Daniel Gawron, 
Bartosz Czapla, Mateusz Ko-
złowski, Mateusz Czapla, Fabian 
Klama, Dominik Trefon. Trener:  

Mateusz Mańdok.
Nasza drużyna trafiła do grupy 
„A” i rywalizowała z Gimnazjum 
nr 7 w Sosnowcu, Gimnazjum 
nr 5 w Dąbrowie Górniczej oraz 
Gimnazjum w Mierzęcicach.  
W pierwszym meczu piłkarze 
z Nowej Wsi pokonali swoich 
rówieśników z Sosnowca 4:0, 
bramki strzelali Kozłowski 2, Kla-
ma i Czapla Mateusz. W drugim 
spotkaniu rywalizowali z ucznia-
mi z Dąbrowy, pokonując ich 5-1, 
a gole strzelali dwukrotnie Ko-
złowski i Mateusz Czapla, jedne-
go gola strzelił Klama. Ostatnim 
przeciwnikiem w rozgrywkach 
grupowych była drużyna z Mie-

rzęcic. Po końcowym gwizdku 
ze zwycięstwa cieszyli się nasi 
uczniowie pokonując przeciw-
ników 6:2, a łupem bramkowym 
podzielili się Mateusz Czapla -2, 
Klama - 2, Bartosz Czapla i Ko-
złowski.
Gimnazjum w Nowej Wsi zaję-
ło pierwsze miejsce w grupie  
i pewnie awansowało do półfina-
łu, gdzie zmierzyło się z Gimna-
zjum nr 2 w Czeladzi (jest Akade-
mią Piłki Nożnej). Piłkarze grali 
z meczu na mecz coraz lepiej  
i również w tym spotkaniu nie 
znaleźli pogromcy. W efektow-
nym stylu awansowali do finału 
wygrywając 7:1. Strzelcy goli  
w tym meczu to Kozłowski 2, Kla-
ma 2, Gawron, Mateusz Czapla, 
Bartosz Czapla. 
W wielkim finale drużyna z Gim-

nazjum w Nowej Wsi spotkała 
się z Gimnazjum nr 16 w So-
snowcu. Ten mecz pokazał, że 
w tym dniu na naszych piłkarzy 
nie było mocnych. Zagrali z wiel-
kim zaangażowaniem i rozgromili 
rywali 11:0 zostając Mistrzami 
Zagłębia Dąbrowskiego w piłce 
nożnej halowej szkół gimnazjal-
nych. Strzelcy goli w meczu fina-
łowym Mateusz Czapla 6, Klama 
2, Kozłowski 2, Bartosz Czapla. 
Drużyna została nagrodzona 
okazałym pucharem, medalami, 
strojami sportowymi oraz gadże-
tami związanymi z Zagłębiem 
Dąbrowskim. Ponadto Mateusz 
Czapla strzelając 11 goli został 
królem strzelców turnieju. Jed-
nak na jego sukces zapracowała 
cała drużyna.

Mateusz Mańdok

3 listopada 2012 r. odbyło się zebranie polskiego związku hodowców 
gołębi pocztowych sekcji Przeczyce, na którym podsumowano za-
kończenie lotów gołębi starych i młodych, sezonu 2012 r. W zebraniu 
uczestniczył wójt gminy Grzegorz Podlejski, który podziękował ho-
dowcom za osiągnięte wyniki, a najlepszym wręczył puchary.

Młodzi mieszkańcy Nowej Wsi pokazali, że o „halówce” wiedzą wszystko.

Na parkiecie drużyna z Nowej Wsi nie miała sobie równych.



O
gł

os
ze

ni
a 

pł
at

ne

Komunie od 99 PLN 

Wesela  od 169 PLN 

Chrzciny  od 89 PLN  

Roczki      od 79 PLN 

Stypy       od 40 PLN   

Hotel DeSilva Inn Katowice Airport 
ul. Równoległa 2,  
42-625 Pyrzowice  

tel: +48 32 393 88 88  
e-mail: katowice@desilva.pl 
www.desilva.pl/Katowice facebook.com/HoteleDeSilva 

Udane imprezy w przyjaznych cenach 

32 393 88 61 



w Gminnym Ośrodku Kultury


