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Roztańczeni
Wojciech Sar z Nowej Wsi tańczy od pięciu lat, specjalizuje się  
w tańcach latynoamerykańskich. Taniec to jego pasja, sposób na 
życie, pomysł na karierę zawodową. Nic dziwnego, że wraz z part-
nerką Moniką Pasek zdobywają kolejne laury na turniejach, także 
międzynarodowych.
Wojciech Sar, w tym roku zdał maturę w technikum hotelarskim w Tar-
nowskich Górach i zamierza studiować taniec na uczelni w Kielcach lub 
wybrać na krakowskiej AWF podobną specjalizację.

-Dobry taniec wymaga solidnych podstaw teoretycznych, zwłaszcza jeśli 
myśli się o karierze zawodowej w tym kierunku tak jak ja. Wiem czym 
chcę się w życiu zajmować i nie zrezygnuję z tego. Tańczę od pięciu lat. 
Trafiłem na lekcje tańca właściwie przypadkowo. Zawsze interesowałem 
się sportem. Grałem w piłkę nożną w „Strażaku”. Poszedłem na kilka 
lekcji tańca, bo chciałem dobrze wypaść jako drużba na weselu, na które 
zostałem zaproszony i już wiedziałem, że taniec stanie się celem mojego 
życia – tłumaczy Wojciech Sar.
Od początku związał się ze Szkołą Tańca i Ruchu „Mistral” w Tarnow-
skich Górach. Tu wraz z partnerką odbywają codzienne treningi. Zaję-
cia trwają po kilka godzin dziennie, obejmują soboty, niedziele. Także  
w czasie świąt spędzają czas w sali treningowej. Dobre przygotowanie 
taneczne obejmuje zajęcia kondycyjne, ruchowe, balet i modern jazz, 
który wnosi elementy nowoczesności, aktorstwo. W tańcu liczy się prze-
cież nie tylko profesjonalne wykonanie figur, kroków, ale i estetyka, pięk-
no. Każdy z tańców opowiada jakąś historię, wzbudza emocje, tancerze 
muszą to pokazać w taki sposób, by zrobić wrażenie na widzach i juro-
rach w czasie turniejów.
-Tańczymy tańce latynoamerykańskie, sambę, cha-chę, rumbę, passo-
doble, jive. Moim ulubionym gatunkiem jest najmłodsza z tańców latyno-
amerykańskich cha-cha. Każdy z gatunków prezentuje inną opowieść, 
passodble to historia torreadora, rumba wyraża namiętność itd. Trzeba to 
przekazać. Taniec wymaga pracowitości, odpowiedzialności, dojrzałości 
i wytrwałości, czasami jeden ruch, gest trzeba wykonać tysiąc razy, by 
zrobić to właściwie. Co istotne taniec uczy również szacunku dla kobiet, 
piękna. Kobieta nie jest obiektem pożądania jest równorzędnym partne-
rem, z którym wspólnie idzie się przez życie tworząc sztukę – dodaje 
Wojciech Sar. 
Wojtek tańczył najpierw z Pauliną Szmidt, potem Anną Ponomar, a teraz 
z Moniką Pasek. Z każdą z pań odnosili sukcesy. Mają na swoim kon-
cie m.in. wicemistrzostwo Polski kategoria B (2009), mistrzostwo Polski 
Południowej zdobyte w 2010 roku. W ub. roku brali udział w półfinałach 
IDSF Giour Open na Węgrzech, gdzie na 130 par zajęli wysokie 8. miej-
sce. W 2012 zdobyli Mistrzostwo Okręgu Śląskiego i I miejsce w Turnieju 
o Puchar Mariana Wieczystego (założyciel ruchu tanecznego w Polsce), 
który odbył się w Krakowie. (Wojtek i Monika mają kl. A, najwyższą kra-
jową klasę taneczną). Teraz przygotowują się do turnieju German Open 

w Stuttgarcie (weźmie w nim udział ok. 500 par) i  turnieju International 
Open w Anglii.

Para ma dobrych szkole-
niowców. Są to: klubowy 
trener Aleksandra Karpiń-
ska, Marek Fiksa z War-
szawy, reprezentujący 
Słowenię Matej Krajcer  
i Iwona Golczak oraz Mi-
chał Malitowski, jeden  
z jurorów polsatowskiego 
show „Got to dance. Tylko 
taniec”, tancerz o między-
narodowej sławie, popular-
ny m.in. w Japonii.
-Na razie wraz z Moniką 
tańczymy w ruchu ama-
torskim. Uprawianie tańca 
nie jest tanie, kosztowne 
choćby są stroje, wyjazdy. 
Taniec wymaga też moc-
nego charakteru, wiążą się 

z nim porażki, zazdrość. Na szczęście zawsze mogę liczyć na moich 
bliskich, pomagają rodzice, którzy są ze mnie dumni. Wspiera mnie także 
starszy brat Tomek, student budownictwa w Warszawie. Także w naszym 
klubie panuje serdeczna, przyjacielska atmosfera. Taniec daje ogromne 
możliwości, tancerze zawodowi to na forum międzynarodowym, w Azji,  
a zwłaszcza w Japonii, wielkie gwiazdy – podkreśla Wojtek.

Agnieszka Kołodziejczyk
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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

Zalew Przecz ycko – Siewierski już cz yst y
Przez blisko miesiąc władze gminy 
Mierzęcice walczyły o rozwiązanie 
problemu prawie 3 ton martwych 
ryb nad Zalewem Przeczycko – Sie-
wierskim. Gminę wspierało Koło 
Wędkarskie z Siewierza. Woda jest 
już z powrotem zdatna do kąpieli.
Problemy na terenie zalewu pojawiły 
się na przełomie czerwca i lipca. Nad 
wodą unosił się fetor, przy brzegu 
pojawiło się dużo śniętych ryb. Grze-
gorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice 
skierował w tej sprawie pisma do Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, 
do Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach i Okręgu Polskie-
go Związku Wędkarskiego w Katowi-
cach z prośbą o podjęcie działań zmie-
rzających do usunięcia zaistniałego 
zjawiska już 29 czerwca br.. Kolejne 
pismo skierowano do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Dąbrowie Górniczej 2 lipca, aby  
pilnie wykonać badania jakości wody 
przy ul. Nadbrzeżnej i w pobliżu pola 
namiotowego przy ul. Swobody w Bo-
guchwałowicach. 
-Występowanie tak dużej ilości śnię-
tych ryb podczas panujących upałów 
może grozić epidemią. Do urzędu 
zgłaszają się mieszkańcy pobliskich 
nieruchomości, którzy skarżą się na 
unoszący się nad zbiornikiem fetor – 
napisał Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice.
Kolejne pismo skierowano do Woje-
wody Śląskiego. Zjawisko narastało. 
Jedynie Okręg PZW w Katowicach 
(Koło PZW nr 104 w Siewierzu) 
w miarę swoich możliwości wykonywał 
prace usuwania śniętych ryb. 
Grażyna Matusz, Powiatowy Inspektor 
Weterynarii w Będzinie wyjaśniła, że 
śmiertelność ryb zarażonych tasiem-
cem, bo to on był główną przyczyną 
problemów, wynosi nawet 50 proc. 
Choroba zaatakowała głównie ryby 
spokojnego żeru, czyli leszcze, któ-
re zarażają się pasożytem zjadając 
widłonogi. Tasiemiec przechodzi trzy 

fazy rozwoju. Do wody trafi ają zapłod-
nione jaja tasiemca wraz z odchodami 
ptaków wodnych, które żywią się ryba-
mi. Na chorobę zapadają ryby, które są 
żywicielem pośrednim. W ciele ryby ta-
siemiec może osiągnąć długość nawet 
500 mm. Dla człowieka nie jest inwa-
zyjny. Aby poradzić sobie z problemem 
w przyszłości należy usunąć zakażone 
pasożytem ryby i wpuścić do zbiornika 
inne gatunki, które nie będą przez ta-
siemca atakowane, np. szczupaki.
Po monitach władz gminy Mierzęci-
ce, Grażyna Wieczorek, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dą-
browie Górniczej skierowała pisma do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska i Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach, informując 
o katastrofalnej sytuacji na terenie 
zbiornika. Po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych okazało się, że woda 
w zbiorniku nie może być wykorzy-
stywana do kąpieli z powodu zakwitu 
sinic. Orzeczono również o ustawieniu 
tabliczek zakazu kąpieli.
-To o wiele za mało. Zwróciłem się 
o pomoc do Polskiego Związku Węd-
karskiego, do Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, do Sanepi-
du, Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
Gmina także sfi nansowała badania 
wody przez Sanepid. Ale problem cią-
gle istnieje. Nie wystarczy ustawienie 
tabliczek, bo to go nie rozwiąże. Mam 

wrażenie, że zostaliśmy sami na polu 
bitwy – mówił wójt Grzegorz Podlejski, 
w rozmowie z dziennikarzem „Dzienni-
ka Zachodniego” Katarzyną Kapustą. 
(materiał został opublikowany 19 lipca 
br.).
Gminie w sukurs przyszły ekipy sprzą-
tające, wyznaczone przez Okręg PZW 
Katowice (Koło PZW nr 104 z Siewie-
rza) i Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. Usunięto ok.  3 
tony martwych ryb.
O problemach na terenie Zalewu Prze-
czycko – Siewierskiego szeroko infor-
mowały media, m.in. „Dziennik Zachod-
ni”, „Fakt”, TVS i TVP Katowice chwaląc 
władze gminy Mierzęcice za determina-
cję w dążeniu do usunięcia problemu.
23 lipca 2012 r. gmina Mierzęcice po-
nownie zleciła Państwowemu Powia-
towemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Dąbrowie Górniczej badanie próbek 
wody pochodzących z Zalewu Prze-
czycko - Siewierskiego. Cztery dni 
później gmina otrzymała informację, 
że woda spełnia wymagania rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 
2011r w sprawie prowadzenia nadzoru 
nad jakością wody w kąpielisku i miej-
scu wykorzystywanym do kąpieli.
Próbki były pobrane przy polu namio-
towym w Boguchwałowicach oraz 
przy stacji WOPR w Przeczycach.

Agnieszka Kołodziejczyk

W powiecie będzińskim wzrasta 
liczba rozbojów. Tylko w ostatnim 
czasie odnotowano kilka takich 
przypadków.
W nocy z 30 na 31 lipca policjanci za-
trzymali 27-latka z Mierzęcic podejrza-
nego o rozbój. Do zdarzenia doszło 
przy ulicy Małobądzkiej w Będzinie. 
Agresor dotkliwie pobił 39-letniego 
mężczyznę, a następnie skradł ofi e-
rze pieniądze oraz telefon komórkowy. 
Napastnik został szybko zatrzymany, 
w przeszłości był już karany za podob-
ne przestępstwa. 39-letni mieszkaniec 
Będzina przebywa w szpitalu. Obecnie 
policjanci ustalają drugiego ze spraw-
ców.

23 lipca przy ul. Małobądzkiej policjan-
ci zatrzymali 39-letniego mieszkańca 
Psar, który pobił swojego 29-letniego 
kolegę, mieszkańca Boguchwałowic. 
Przebywając w jego towarzystwie na-
gle zaatakował go bijąc pięściami po 
twarzy i żebrach. Ponadto zabrał pobi-
temu koledze dowód osobisty. Spraw-
ca ataku odpowie za uszkodzenie ciała 
i kradzież dokumentu.
22 lipca przy ul. Modrzejowskiej stróże 
prawa zatrzymali 30-letniego mieszkań-
ca Będzina, który wraz z dwoma kom-
panami pobił 36-letniego mieszkańca 
powiatu będzińskiego. Po doprowadze-
niu swojej ofi ary do stanu bezbronności 
mężczyźni skradli jego portfel z zawar-

tością pieniędzy w kwocie 300 złotych. 
Na wniosek prokuratora 23 lipca br. 
Sąd Rejonowy w Będzinie tymczasowo 
aresztował sprawcę rozboju.
5 lipca Będzińscy policjanci zatrzymali 
trzech mężczyzn w wieku 40, 50 i 53 lat 
oraz kobietę w wieku 34 lat – sprawców 
rozboju z dnia 2 lipca br.. Napastnicy 
podczas wspólnej imprezy alkoholowej 
pobili innego mężczyznę, a następnie 
przy użyciu kluczy zabranych ofi erze 
dostali się do pomieszczeń fi rmy w 
której pracował. Z jej terenu skradli 
elektronarzędzia o wartości 3000 zł. 
O dalszym losie zatrzymanych zdecy-
duje teraz prokurator.

(ak)
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je Nie tylko młodzi mogą się uczyć
W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obsza-
rach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina Mie-
rzęcice złożyła 5 wniosków o dofi nansowanie. Dzięki nim nie tylko 
uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli, ale i osoby dorosłe 
z terenu gminy będą mogły się uczyć m.in. języków obcych.

Pierwszy z projektów to: „Podstawa języka obcego – wiedzą dla przed-
szkolaka”. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych 
metodą PROTI dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego  
w Mierzęcicach.  Wartość projektu to 48 478,00 zł – tłumaczy Dorota 
Kacprowicz, Inspektor ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europej-
skich oraz promocji gminy UG w Mierzęcicach. Kolejny projekt nosi tytuł 
„Angielskiego się uczymy i dobrze się bawimy”. Jego celem jest pod-
niesienie umiejętności językowych metodą PROTI dzieci uczęszczają-
cych do Przedszkola Publicznego  w Nowej Wsi. Wartość projektu to 
48 186,00 zł. Kolejny projekt „Gimnastyka umysłu” realizowany jest przez 
gminę Mierzęcice w partnerstwie z „Centrum edukacyjnym PROTEUSS” 

z siedzibą w Jaworznie. Projekt, którego celem jest zapoznanie uczniów 
z nowoczesnymi technikami uczenia się jest adresowany do uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toporowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 2  
w Mierzęcicach. Projekt opiewa na kwotę 49 990,00 zł. Projekt pn. „Jak 
się uczyć w nowoczesnej szkole” także realizowany jest przez gminę 
Mierzęcice w partnerstwie z „Centrum edukacyjnym PROTEUSS” z sie-
dzibą w Jaworznie, a skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej 
w Przeczycach  oraz  Szkoły Podstawowej nr 1  w Mierzęcicach. Wartość 
projektu to 49 990,00 zł.
Ostatni z projektów nosi nazwę „Chętni i kompetentni mieszkańcy gminy 
Mierzęcice”.  Projekt realizowany jest przez gminę Mierzęcice w partner-
stwie z fi rmą „OMEGA Jolanta Micińska” z siedzibą w Porębie. Jego ce-
lem jest podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Mierzęcice w za-
kresie języka angielskiego oraz obsługi komputera. Wartość projektu to 
48 750,00 zł. Projekty są w 100 proc. fi nansowane z funduszów unijnych.

Agnieszka Kołodziejczyk

___________________________________________________________________________________________________________________

Powstał Zespół Szkolno – Przedszkolny
Po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Rady Pedagogiczne łączo-
nych placówek Rada Gminy Mie-
rzęcice 27 czerwca 2012 r. pod-
jęła uchwałę Nr XVIII/143/2012 
w sprawie utworzenia od 1 wrze-
śnia br. Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Nowej Wsi poprzez 
połączenie Przedszkola Publicz-
nego w Nowej Wsi i Gimnazjum 
im. Janusza Kusocińskiego 
w Nowej Wsi.
-Wójt Gminy Mierzęcice ogłosił 
konkurs na stanowisko dyrektora 
nowo zakładanego zespołu – tłu-

maczy Izabela Blachlińska, inspek-
tor ds. oświaty UG w Mierzęcicach. 
Konkurs został przeprowadzony 8 
sierpnia br. przez Komisję Konkur-
sową powołaną przez Wójta Gmi-
ny Mierzęcice zgodnie z art. 36a 
ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 200 
4r., Nr 256, poz. 2572). Na stawi-
sko dyrektora placówki wyłoniono 
kandydata na dyrektora dotychcza-
sową dyrektor przedszkola Dorotę 
Sypniewską.

Agnieszka Kołodziejczyk

Postępowanie w toku
Gmina Mierzęcice wystąpiła na dro-
gę sądową w sprawie odzyskania 
przedmiotu dzierżawy – Ośrodka 
Wczasowego „Gminiec” w Bogu-
chwałowicach od byłego już dzier-
żawcy. Postępowanie egzekucyjne 
o eksmisję jest w toku.
Mimo toczącego się postępowania 
egzekucyjnego w Internecie nadal 
możemy przeczytać ofertę Ośrodka 
Wczasowego „Gminiec” w Bogu-
chwałowicach, którą zamieścił były 
już dzierżawca: „Posiadamy domki 
kempingowe 4-osobowe, w domku: 
lodówka, umywalka. W obiekcie: ogól-
nodostępne WC, prysznic, parking, 
możliwość wędkowania, organizacja 

imprez plenerowych, ośrodek położo-
ny 50 metrów od brzegu Zalewu Prze-
czycko - Siewierskiego”.

Radcy prawni gminy Mierzęcice 
wskazują, że toczy się postępowanie 
egzekucyjne o eksmisję byłego dzier-
żawcy Ośrodka Wczasowego „Gmi-
niec” w Boguchwałowicach. Dzierżaw-
ca mimo wygaśnięcia umowy nie chce 
opuścić ośrodka. Gmina Mierzęcice 
wypowiedziała umowę po tym, gdy 
okazało się, że dzierżawca ma spore 
zaległości fi nansowe i nieuregulowane 
faktury z poprrzednich lat wobec gmi-
ny, dlatego konieczne było wystąpienie 
na drogę sądową.

(ak)
Mieszkańcy Mierzęcic uczcili św. Wawrzyńca
W niedzielę 12 sierpnia od-
był się odpust przy kapliczce 
św. Wawrzyńca w Mierzęci-
cach. Ważnym punktem uro-
czystości była msza św. polo-
wa, którą odprawili ks. kanonik 
Janusz Rakoczy i ks. Włodzi-
mierz Machura. Na później za-
planowano występy artystycz-
ne i wspólną zabawę.
-W sołectwie Mierzęcice odpusty 
przy kapliczce św. Wawrzyńca to 
już tradycja. Mieszkańcy dbają 
bowiem, by uroczystości związa-
ne ze wspomnieniem tego świę-
tego odbywały się systematycz-
nie. 12 sierpnia tego roku uro-
czystość odpustową rozpoczął 
przemarsz mieszkańców, straża-
ków – ochotników i pań z KGW 
z towarzyszeniem Gminnej Or-
kiestry Dętej spod siedziby OSP 
w Mierzęcicach pod kapliczkę  - 
tłumaczy Jerzy Tyrała, prezes 
OSP w Mierzęcicach. 

O godz. 14.30 rozpoczęła 
się msza św. którą odprawili 
ks. kanonik Janusz Rakoczy, 
proboszcz parafi i św. Mikołaja 
w Targoszycach i ks. Włodzi-
mierz Machura, pochodzący 
z Mierzęcic, na co dzień związa-
ny z jedną z parafi i zagłębiow-
skich. 
Po mszy św. zebrani w barwnym 
korowodzie przemaszerowali do 
GOK w Mierzęcicach, gdzie od-
była się dalsza część uroczysto-
ści.
Tu dla zebranych przygotowano 
smaczny poczęstunek, występy 
artystyczne i zabawę taneczną. 
Na scenie zaprezentowali się: 
Kapela „Mierzęcice”, Zespół 
Śpiewaczy „Mierzęcanki” i Gmin-
na Orkiestra Dęta. Wieczorem 
odbyła się wspólna zabawa ta-
neczna, która trwała do późnych 
godzin nocnych.
Gospodarzami uroczystości byli 

Rada Sołecka w Mierzęcicach, 
KGW i OSP z Mierzęcic. (Miesz-
kańcy sami zebrali pieniądze na 
organizację zabawy, pomogli 
też sponsorzy). Spotkanie mia-
ło otwarty charakter. Do udziału 
w nim zaproszono mieszkańców 
Mierzęcic, strażaków – ochotni-

ków i panie z KGW z całej gminy. 
Zabawa była udana, zebrani byli 
zgodni – żałując, że kolejne uro-
czystości będą dopiero za rok...

Agnieszka Kołodziejczyk

12 sierpnia barwny korowód uczestników obchodów w Mierzęcicach prze-
szedł ulicami sołectwa.
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Warto zamieszkać w naszej gminie
Walory krajobrazowe i rekreacyjne, infrastruktura 
umożliwiająca łatwy dojazd do aglomeracji miej-
skich Śląska i Zagłębia, spokój i cisza to tylko 
niektóre korzyści z zamieszkania w gminie Mie-

rzęcice. Gmina przygotowała atrakcyjne działki 
budowlane na sprzedaż.

- P r z y g o t o w a n o  
działki budowlane 

znajdujące się w róż-
nych sołectwach. Ich lokalizacja 
i infrastruktura sprostają oczekiwa-
niom najbardziej wymagających 
klientów. Każda miejscowość jest 
wyjątkowa. Zainteresowani na-
byciem działek mają możliwość 
wyboru lokalizacji nieruchomości 
w zależności od indywidualnych 
oczekiwań. Oferowane działki 
mają zróżnicowane powierzchnie 
i ceny.
Osobom, które pragną spokoju 
w miejscu zamieszkania, a jed-
nocześnie chcą łatwo i szybko 
dotrzeć do aglomeracji miejskich 
Zagłębia i Śląska proponujemy 
zapoznanie się z ofertami działek 
budowlanych w Sadowiu i Mierzę-
cicach. Osobom preferującym uro-
ki życia na wsi z dala od miejskiego 
zgiełku proponujemy zainwesto-
wanie w  Toporowicach – tłumaczy 
Eugeniusz Niedbała, inspektor 
ds. gospodarki nieruchomościami 
Urzędu Gminy w Mierzęcicach.
Na sprzedaż przygotowano m.in. 
działki budowlane: 

- nr 187/9 (wymiary 34 m x 49,5 m) 
o pow. 1683 m kw., 
- nr 187/7, 187/6, 187/5, 187/4, 
187/3 (każda o wymiarach 32 m 
x 48,5 m) o powierzchniach 1550 
m kw., położone w Sadowiu przy 
nowo wybudowanej ul. Zjazdowej. 
Nowa ulica ma chodnik i urządzone 
zjazdy. Działki posiadają doprowa-
dzoną sieć wodociągową oraz są 
przygotowane do przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej. Położone są w 
sąsiedztwie już istniejącej zabudo-
wy zagrodowej i niezabudowanych 
działek budowlanych z atrakcyjnym 
widokiem na panoramę północnej 
części gminy. W miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego tereny są przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną. Kolejne działki:
- nr 1085/12 (wymiary 31,5 m x 35 
m) o pow. 1106 m kw., 
- nr 1085/13 (wymiary 30 m x 30,5 
m) o pow. 918 m kw. 
położone są w Mierzęcicach przy 
ul. Widokowej, w sąsiedztwie tere-
nów rolnych. W miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzenne-
go przeznaczone są pod zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną. 
Działki: 
- nr 740/5 i 741/3 (wymiary 37,5 m 
x 26 m) o łącznej pow. 971 m kw. 
- nr 740/6 i 741/4 (wymiary 40,5 m 
x 26 m) o łącznej pow. 1056  m kw.; 
położone w Toporowicach przy 
ul. Czerwonego Zagłębia znajdują 
się w sąsiedztwie zabudowy za-
grodowej i mieszkaniowej jedno-
rodzinnej. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości będą zbywane 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego. Termin przetargu jest zapla-
nowany na jesień br.. Wójt Gminy 
Mierzęcice wszczął procedurę 
sprzedaży dwóch innych nierucho-
mości. Pierwsza z nich, położona 
jest w Toporowicach przy ul. Czer-
wonego Zagłębia w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej, zagro-
dowej i terenów rolnych, natomiast 
druga znajduje się w Mierzęcicach 
przy ul. Gminnej w sąsiedztwie 
luźnej zabudowy mieszkanio-
wej i drogi ekspresowej S1 – do-
daje Eugeniusz Niedbała 24 lipca 
2012 r. na tablicy ogłoszeń urzędu 
oraz na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej  www.mierzecice.bip.
info.pl został wywieszony wykaz 
tych nieruchomości.
Nieruchomość przeznaczona do 
sprzedaży, położona w Toporowi-
cach, składa się z siedmiu dzia-
łek (nr.: 277, 278, 279, 280, 308, 

310/2, 311) tworzących pas gruntu 
o szerokości 13 m przy ulicy, 7 m 
w najwęższym miejscu i 25,5 m 
w najszerszym miejscu, o łącznej 
pow. 1,7465 ha. 
Jest zabudowana parterowym bu-
dynkiem mieszkalno - gospodar-
czym. W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego na 
odcinku o długości ok. 60 m od uli-
cy jest przeznaczona pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 76 000 zł.
Niezabudowana nieruchomość 
przeznaczona do sprzedaży, poło-
żona w Mierzęcicach składa się 
z dwóch działek (nr 3090/4 
i nr 945/17) o łącznej pow. 5494 kw. 
Ok. 35 proc. powierzchni działek 
o kształcie zbliżonym do trapezu, 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego jest 
przeznaczona na usługi rzemiosła 
produkcyjnego. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi 184 700 zł.
Wójt Gminy Mierzęcice zaprasza 
do zapoznania się z ofertą gminy 
Mierzęcice i uczestnictwa w prze-
targach. Aktualne informacje na 
temat ogłaszanych przetargów 
znajdują się na stronie internetowej 
urzędu, na tablicy ogłoszeń w urzę-
dzie oraz na tablicach ogłoszenio-
wych w sołectwach.

Agnieszka Kołodziejczyk

Warto zamieszkać w naszej gminie

- P r z y g o t o w a n o  
działki budowlane 

Dzięki monitom władz gminy 
Mierzęcice na skrzyżowaniu 
ul. Wolności i Gminnej w Mie-
rzęcicach katowicki Oddział 
GDDKiA na czas remontu pobli-
skiego skrzyżowania przygoto-
wał sygnalizację świetlną, która 
została niedawno zdemontowa-
na. Trwają zabiegi o jej przywró-
cenie.
-Na skrzyżowaniu występuje duże 
natężenie ruchu, zwłaszcza samo-
chodów ciężarowych, które często 
aby uniknąć opłaty pobieranej na 
bramkach umieszczonych przy 

drodze krajowej S1 skracają 
drogę, przejeżdżając przez 

Przeczyce i Mierzęcice. W pobli-
żu znajdują się również przystanki 
autobusowe, z których korzystają 
dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Przed 
zainstalowaniem sygnalizacji do-
chodziło tu do wielu wypadków 
i kolizji – podkreśla wójt Grzegorz 
Podlejski.
W sierpniu ub. roku, po wielo-
krotnych monitach Grzegorza 
Podlejskiego, wójta gminy Mie-
rzęcice, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach na czas rozbudo-

wy i remontu pobliskiego skrzy-
żowania wprowadziła sygnaliza-
cję świetlną. 17 lipca tego roku, 
po zakończeniu prac, właściciel 
wynajętych świateł przez GDD-
KIA zdemontował sygnalizację. 
To, że w czasie gdy funkcjonowała 
sygnalizacja było tu bezpieczniej 
udowadniają także funkcjonariu-
sze z Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Będzinie.
-Szczegółowo przeanalizowaliśmy 
dane dotyczące zdarzeń drogo-
wych w tym rejonie. Analizie pod-
dano okresy od 17 sierpnia 2011 
do teraz oraz okres od 17 sierpnia 
2010 do 16 sierpnia 2011 czyli 

czas poprzedzający zainstalowa-
nie sygnalizacji. Dane są jedno-
znaczne. Gdy funkcjonowały świa-
tła odnotowano mniej zdarzeń dro-
gowych – tłumaczy podinspektor 
Monika Francikowska, naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Będzinie.
Władze gminy Mierzęcice skiero-
wały do GDDKiA w lipcu tego roku 
pisma z prośbą o przywrócenie 
sygnalizacji. GDDKiA jeszcze nie 
podjęła decyzji w tej sprawie.

Agnieszka Kołodziejczyk

Zdemontowane światła

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

WÓJT GMINY MIERZĘCICE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice,
 przy ul. Wolności 95 (od dnia 21.08.2012 r. do 11.09.2012 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Mierzęcicach 

przy ul. Widokowej przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

__________________________________________________________________________________________________________________
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Gościnnie w Mierzęcicach II
W sobotę 28 lipca br. odbyło się przekazanie OSP w Mierzęcicach II 
samochodu ratowniczo – gaśniczego i jego poświęcenie.
Gospodarzami uroczystości byli m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna Mierzę-
cice II i Koła Gospodyń Wiejskich sołectwa Mierzęcice II. W obchodach 
uczestniczyli delegaci jednostek OSP z terenu gminy z pocztami sztan-
darowymi, przedstawicielki KGW oraz mieszkańcy. Nie zabrakło także 
parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli policji, straży pożar-
nej. W obchodach brali udział m.in.: Waldemar Andzel poseł na Sejm RP,  
gen. brygadier Zbigniew Meres senator RP, wiceprezes Zarządu Głów-
nego ZOSP RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Ka-
towicach, Zdzisław Banaś wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Katowicach, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Będzinie, 
Grzegorz Podlejski wójt gminy Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński zastępca 
wójta gminy Mierzęcice, Tadeusz Twardoch przewodniczący Rady Gminy 
Mierzęcice wraz z radnymi. W obchodach uczestniczyli też m.in. Stanisław 
Paks, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mierzęcicach, radny Rady 
Powiatu Będzińskiego, mł. bryg. Marek Woźniak, zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Będzinie, podinsp. Arkadiusz Miśta, komendant Ko-
misariatu Policji w Siewierzu.

-W ubiegłym roku w lipcu na terenie przy remizie OSP w Mierzęcicach II 
obchodziliśmy nadanie naszej jednostce sztandaru i jego poświęcenie. Te-
raz mam zaszczyt ponownie powitać zebranych na naszej gościnnej ziemi 
– mówił Emilian Kuczera, prezes OSP Mierzęcice II witając zebranych.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, z udziałem pocztów sztanda-
rowych, którą celebrował ks. kanonik Janusz Rakoczy, proboszcz parafii 
św. Mikołaja w Targoszycach, duszpasterz strażaków powiatu będzińskie-
go. Ks. Janusz Rakoczy dokonał poświęcenia nowego pojazdu. Po mszy 
św. Grzegorz Podlejski wójt gminy Mierzęcice, gen. bryg. Zbigniew Meres 
dokonali przekazania pojazdu jednostce, którą reprezentowali Emilian Ku-
czera prezes OSP Mierzęcice II i Henryk Serweciński wiceprezes jednost-
ki. Pojazd ratowniczo - gaśniczy - Fiat Ducato - został zakupiony z fundu-
szy gminy i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.
Chrzestną matką samochodu została Zofia Potasińska.

Mszę św. celebrował ks. Janusz Rakoczy.

Zebrani złożyli strażakom z okazji ich święta serdeczne życzenia. Grze-
gorz Podlejski, życzył ochotnikom, by jak najrzadziej musieli interwenio-
wać ratując życie i mienie ludzi, oraz by zawsze szczęśliwie wracali z akcji
-Na terenie woj. śląskiego działa ok. 950 jednostek straży ochotniczych. 
Do niedawna dysponowały w jednej trzeciej pojazdami ciężkimi i średnimi, 
które miały po kilkadziesiąt lat. W ciągu minionych 5 lat udało się zmienić 
tę sytuację. Strażacy otrzymali ok. 500 wozów, które sfinansowano z bu-
dżetu samorządu i ze środków zewnętrznych, tak jak w przypadku gminy 
Mierzęcice. To wielka radość dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP  
w Katowicach. Tym bardziej, że liczba interwencji straży wzrasta. Ochot-
nicy gaszą pożary, usuwają skutki powodzi, wichur i trąb powietrznych – 
mówił gen. bryg. Zbigniew Meres.
Także poseł Waldemar Andzel gratulował władzom gminy Mierzęcice za-
angażowania w sprawy jednostek OSP.
Najbardziej aktywni druhowie otrzymali brązowe medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” i odznaki „Strażak Wzorowy”. Gospodarze obdarowali spon-
sorów uroczystości symbolicznymi figurkami pojazdów pożarniczych.
Obchodom towarzyszyła impreza kulturalno – rekreacyjna, która została 

Matką chrzestną pojazdu była Zofia Potasińska.

Najbardziej aktywni druhowie otrzymali brązowe medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” i odznaki „Strażak Wzorowy”.

dofinansowana z funduszów unijnych w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Przygotowano także poczęstunek i ciekawy program artystyczny. Na sce-
nie wystąpili Kapela Regionalna „Mierzęcice”, Zespół Śpiewaczy „Mie-
rzęcanki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Toporowicach wraz z kabaretem 
„Głucha Marysia”, Kapela Regionalna „Sami Swoi” z Tąpkowic, a także 
kabaret „Tenor Art”. Oprawę muzyczną w trakcie mszy oraz poświęcenia 
wykonała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowic. Uroczystość 
zakończyła się wspólną zabawą taneczną. 

Agnieszka KołodziejczykGrzegorz Podlejski wójt gminy Mierzęcice, gen. bryg. Zbigniew Meres doko-
nali przekazania pojazdu jednostce.
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BS wywodzi się z założonej 
w 1913 roku „Kasy Stefczyka” 
i od samego początku był zwią-
zany z mieszkańcami gminy 
Mierzęcice. Teraz Bank Spół-
dzielczy w Mierzęcicach zmie-
nił swoje oblicze. Mieści się 
w nowoczesnym budynku. 
Bank wprowadził wiele nowych 
usług bankowych na miarę XXI 
wieku.
Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach 
czerpie swój rodowód z założo-
nej w 1913 roku w Targoszycach 
„Kasy Stefczyka”. Przechodząc 
różne koleje losu, bank 
usamodzielnił się 
w 1962 roku roz-
p o c z y n a j ą c 
działalność w 
dzierżawio-
nym lokalu 
pod nazwą 
Spółdzielnia 
O s z c z ę d -
n o ś c i o w o -
- P o ż y c z k o w a 
„Bank Ludowy” 
w Mierzęcicach. Roz-
wój Banku od samego po-
czątku był nierozerwalnie zwią-
zany ze środowiskiem lokalnym, 
o czym świadczy m.in. powstanie 
i budowa własnego lokalu, w któ-
rą zaangażowani byli mieszkańcy 
gminy Mierzęcice. W 1968 roku 
zakupiono działkę, a w 1976 roku 
przeniesiono działalność do wła-
snego budynku wybudowanego 
z funduszy inwestycyjnych banku. 
Od 2010 roku Bank Spółdzielczy 
w Mierzęcicach przechodził stop-
niową metamorfozę. Zmienił się 
nie tylko wystrój banku, ale rów-
nież wprowadzono wiele nowych 

usług bankowych na miarę XXI 
wieku. Aktualnie Bank Spółdziel-
czy w Mierzęcicach oferuje szero-
ką gamę nowoczesnych produk-
tów bankowych dla różnych grup 
klientów – zarówno dla klientów 
indywidualnych, rolników, spółek, 
jak i dla samorządów. Wieloletnia 
współpraca Banku Spółdzielcze-
go z przedsiębiorcami, władzami 
gminy i organizacjami pożytku 
publicznego, kredytowanie in-
westycji i bieżącej produkcji 
oraz dofi nansowanie spotkań 
i wyjazdów dzieci i młodzieży 

z naszej gminy sprzyja-
ją z pewnością rozwo-

jowi gospodarcze-
mu i towarzyskie-

mu  środowisk 
lokalnych. 
Bank Spół-
dzielczy w Mie-
rzęcicach, na-
leżący do Gru-

py BPS, oferuje 
karty VISA Elec-

tron, VISA Business 
Electron, VISA Classic 

Debetowa, VISA Business 
Debetowa umożliwiające wypłatę  
bez prowizji pieniędzy z ponad 
3000 bankomatów oznaczonych 
logiem Spółdzielczej Sieci Ban-
komatowej rozmieszczonych na 
terenie całej Polski. Od 2012 roku 
Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach 
posiada własny bankomat dostęp-
ny dla klientów przez 24h. 
Klienci banku mogą również sko-
rzystać z bogatej oferty kont bie-
żących i oszczędnościowo-roz-
liczeniowych  z dostępem przez 
Internet, kredytów sezonowych, 
gotówkowych, obrotowych i in-

Nowe oblicze Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach
usług bankowych na miarę XXI 
wieku. Aktualnie Bank Spółdziel-
czy w Mierzęcicach oferuje szero-
ką gamę nowoczesnych produk-
tów bankowych dla różnych grup 
klientów – zarówno dla klientów 
indywidualnych, rolników, spółek, 
jak i dla samorządów. Wieloletnia 
współpraca Banku Spółdzielcze-
go z przedsiębiorcami, władzami 
gminy i organizacjami pożytku 
publicznego, kredytowanie in-
westycji i bieżącej produkcji 
oraz dofi nansowanie spotkań 
i wyjazdów dzieci i młodzieży 

Nowe oblicze Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach

BS w Mierzęcicach to nowoczesna placówka  oferująca nowoczesne usługi.

westycyjnych z możliwością roz-
patrzenia wniosku kredytowego 
w ciągu 1 dnia roboczego, sta-
łych zleceń, lokat terminowych. 
Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach 
swoje usługi oferuje po konkuren-
cyjnych cenach, często niższych 
niż te oferowane przez banki ko-
mercyjne,  jednocześnie nie ustę-
pując im jakością swoich usług 
i wprowadzając na bieżąco nowe 
produkty. Nasz bank wyróżnia się 
wysoką jakością obsługi Klientów 

różne koleje losu, bank 
usamodzielnił się 
w 1962 roku roz-
p o c z y n a j ą c 

- P o ż y c z k o w a 
„Bank Ludowy” 
w Mierzęcicach. Roz-

z naszej gminy sprzyja-
ją z pewnością rozwo-

jowi gospodarcze-
mu i towarzyskie-

karty VISA Elec-
tron, VISA Business 

Electron, VISA Classic 

i indywidualnym podejściem do 
ich problemów, posiada wyłącznie 
polski kapitał i markę opartą na la-
tach spółdzielczej tradycji – tłuma-
czy Ewelina Pasamonik z Banku 
Spółdzielczego w Mierzęcicach.   
Wszystkich zainteresowanych, 
stałych i nowych klientów bank 
zaprasza w poniedziałek w godzi-
nach 8:00 – 16:00 i od wtorku do 
piątku w godzinach 8:00-14:30.

Agnieszka Kołodziejczyk

Nowe sklepy
W czwartek 26 lipca b.r. otwarto 
„Karolinę” –  drugi po „Lux-ie” 
supermarket w naszej gminie, 
znajdujący się w Mierzęcicach 
przy ul. Wolności 70. 
Z założenia „Karolina” jest mar-
ketem spożywczym, jednak znaj-
dziemy tu także podstawowe 
artykuły z innych branż, np. pa-
piernicze. Także 26 lipca miało 
miejsce otwarcie mieszczącego 
się w tym samym budynku, skle-
pu fi rmowego Zakładów Rzeźni-
czo – Wędliniarskich „Bara”, który 

oferuje szeroki wybór artykułów 
mięsnych. Przed budynkami znaj-
duje się wygodny parking.
Placówki przypadły do gustu 
klientom. Co istotne dla miesz-
kańców naszej gminy utworzono 
tu również nowe miejsca pracy.

Kamil Morawiec
Nowe placówki „Karolina” i sklep fi rmowy Zakładów Rzeźniczo – Wędliniar-

skich „Bara” zapraszają.

Nowa placówka banku jest funkcjonalna i estetyczna.
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Prace przy SP nr 2 nadzoruje osobiście nowy dyrektor Marta Czapla.
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Wakacyjne remonty
W czasie wakacji na terenie gminy Mierzęcice prowadzone były liczne
remonty. Wakacje to zasłużony czas wypoczynku dla uczniów i okres 
wytężonych prac dla ekip budowlanych i personelu gospodarczego 
szkół. We wszystkich gminnych placówkach oświatowych, tradycyjnie 
już, okres przerwy w nauce wykorzystano na przeprowadzenie prac mo-
dernizacyjnych.
-W SP nr 2 w Mierzęcicach odnowiliśmy sale lekcyjne, korytarze, szatnie i kuch-
nie. Cała placówka wygląda o wiele ładniej. Przed budynkiem powstaje ładny 
skwer – tłumaczy Marta Czapla, od września 2012 - dyrektor placówki. –Prace 
realizujemy z funduszy gminy, pomogli też sponsorzy.
W SP w Przeczycach została wyremontowana sala gimnastyczna, gdzie  wycy-
klinowano i pomalowano parkiet oraz niektóre sale lekcyjne, gdzie pomalowano 
ściany i naprawiono instalację c.o..  W SP w Toporowicach pomalowano sale 
lekcyjne oraz zamontowano przepływowe ogrzewacze wody.  W przedszkolu 
w Mierzęcicach w 6-ciu salach odnowiono lamperię, natomiast w SP nr 1 w Mie-
rzęcicach, oprócz pomalowania ścian w salach lekcyjnych i na korytarzach, po 
raz kolejny - poprzez skucie starego tynku i położenie nowego -  wyremontowa-
no szkolne szatnie.  W dawnym Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi (obecnie 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi)  wykonano nowe posadzki i  od-
nowiono sale dla wychowanków. Obok placówki działa otwarty plac zabaw dla 
dzieci, przy którym uzupełniono ogrodzenie. W dawnym Gimnazjum w Nowej 
Wsi (obecnie Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi)  także wykonano 
wakacyjne prace. W czasie wakacji we współpracy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice wykonano szereg 
prac remontowych w SP w Boguchwałowicach, m.in. odnowiono sale lekcyj-
ne i łazienkę. Wymieniono część okien, ze środków pochodzących z funduszu 
sołeckiego na 2012 rok. Gdy zabrzmi pierwszy dzwonek uczniowie będą więc 
mogli wrócić do ładnych, czystych, zmodernizowanych obiektów.

(ak)
Kamil Morawiec Plac zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi ma teraz funkcjonalne ogrodzenie.

R e a g u j ą 
na przemoc

Przy mierzęcickim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej działa Zespół Interdyscyplinarny, 

który zwraca uwagę na zjawiska przemocy 
w rodzinie, wspiera ofi ary przemocy i stara 

się jej przeciwdziałać. W sierpniu realizowana jest 
kampania „Reaguj na przemoc”.
-W gminie Mierzęcie w lutym 2012 roku powołano Zespół Interdyscypli-
narny, aby pomagać osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 
oraz ofi arom przemocy w rodzinie. Zespół tworzą pedagodzy ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli działających w naszej gminie, 
przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, służby zdrowia, policji, 
sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tłu-
maczy Mariola Niedbał, kierownik OPS w Mierzęcicach. 
Zespół koordynuje działania podmiotów, które wchodzą w jego skład. 
Diagnozuje problemy społeczne, interweniuje w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie i stara się przeciwdziałać przemocy. Członkowie 
zespołu organizują kampanie informacyjne na temat tego, gdzie mogą 
szukać pomocy osoby dotknięte przemocą, zwłaszcza przemocą w ro-
dzinie. Adresatami pomocy są rodziny, w których zdarzają się przypad-
ki stosowania przemocy wobec najmłodszych i wobec współmałżonka; 
rodziny w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki 
lekarskiej, nierealizowanie obowiązku szkolnego); rodziny w których 
nadużywa się alkoholu, lub używa narkotyków; rodziny w których wystę-
pują konfl ikty miedzy rodzicami, lub na linii rodzic dziecko; rodziny z grup 
ryzyka stosowania przemocy wobec nieletnich. (Wszystkich członków 

który zwraca uwagę na zjawiska przemocy 
w rodzinie, wspiera ofi ary przemocy i stara 

zespołu obowiązuje zasada poufności danych i informacji uzyskanych 
w trakcie pracy).
Członkowie zespołu spotykają się w trakcie posiedzeń wspólnych i grup 
roboczych. W sierpniu tego roku członkowie zespołu włączyli się w ogól-
nopolską akcję „Reaguj na przemoc”. Na terenie całej gminy pojawiły się 
plakaty, umieszczono je np. na wystawach sklepów, ulotki adresowane 
do osób doznających przemocy w rodzinie, do świadków, a także do jej 
sprawców. Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy gminy dowiedzą się, 
w jaki sposób mogą szukać pomocy i wsparcia, a także jak mogą pomóc 
osobom potrzebującym interwencji.

Agnieszka Kołodziejczyk

________________________________________________________
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Lotnisko z rozmachem
W sezonie letnim 2012 siatka po-
łączeń Katowice Airport obejmuje 
34 połączenia do 13 europejskich 
państw. Aktualnie w Pyrzowicach 
realizowany jest największy pro-
gram rozbudowy infrastruktury  
w historii lotniska.
Międzynarodowy Port Lotniczy Ka-
towice w Pyrzowicach jest jednym 
z największych lotnisk w Polsce. 
W kwietniu tego roku w ruchu cał-
kowitym odprawiono ponad 200 tys. 
pasażerów o 12,6 proc. więcej niż 
w tym samym miesiącu ubiegłego 
roku. W maju 2012 roku zanotowa-
no wzrost zarówno w ruchu regular-
nym w ramach, którego obsłużono 
o 7,2 proc. więcej niż w maju 2011 
roku, jak i w czarterowym wzrost 
o  29,4 proc.. Od stycznia do koń-
ca maja statki powietrzne lądowały 
i startowały tu ponad 11 tys. razy. 
Właśnie realizowany jest projekt pn. 
„Port Lotniczy w Katowicach – roz-
budowa i modernizacja infrastruktu-
ry lotniskowej i portowej”.  
-W ramach projektu powstanie nowy 
pas startowy o długości ok. 3 tys. m, 
natomiast obecna droga startowa 
zostanie przekształcona w drogę 

kołowania. Ponadto na lotnisku  
w Pyrzowicach zostanie wybudo-
wana nowa płyta postojowa z pięt-
nastoma stanowiskami dla statków 
powietrznych. Dzięki inwestycji war-
tej ok. 400 mln zł netto do 2016 roku 
na pyrzowickim lotnisku powsta-
nie ponad 300 tys.  m kw. nowych 
nawierzchni lotniskowych, a ok. 
150 tys. m kw. zostanie przebudo-
wanych. Projekt realizowany jest 
przy wsparciu środków unijnych. 
Inwestycja współfinansowana jest 
z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Wartość dofinan-
sowania to ponad 150 mln zł netto 
– tłumaczy Cezary Orzech, rzecznik 
prasowy Górnośląskiego Towarzy-
stwa Lotniczego S.A. w Katowicach. 
W tym roku już otwarto zmoderni-
zowany hangar do obsługi liniowej 
samolotów. Obiekt ma powierzchnię 
5,1 tys. m kw. W zmodernizowanym 
hangarze równocześnie serwiso-
wać można dwa samoloty. Między-
narodowy Port Lotniczy „Katowice” 
w Pyrzowicach pozwala wykonywać 
pełne przeglądy maszyn „Airbus”. 
Zapewnia również kompleksową 

obsługę wszystkich wersji „Boeinga 
737”. To nie koniec prac. W ciągu 
minionego roku wykonano łącznie 
ok. 30 tys. m kw. nowych nawierzch-
ni lotniskowych, w tym ponad 10 tys. 
m kw. w ramach modernizacji dróg 
kołowania. Ponadto trwa postępo-
wanie przetargowe, które wyłoni 
wykonawcę nowej drogi startowej. 
Rozpoczęcie prac budowlanych 
w tym zakresie zaplanowano na 
czwarty kwartał br. 
-Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury lotniskowej strefy „airside” 
na lotnisku w Pyrzowicach podzie-
lona jest na trzy zadania. Pierwsze, 
obecnie realizowane, obejmuje bu-
dowę nowej płyty postojowej prze-
znaczonej dla 15 samolotów oraz 
modernizację prawie 40 tys. m kw. 
dróg kołowania. Kolejnym krokiem 
będzie budowa nowej drogi starto-
wej wraz z niezbędną infrastrukturą, 
natomiast po 2014 r. obecnie eks-
ploatowana droga startowa zostanie 
przekształcona w drogę kołowania – 
dodaje Cezary Orzech.
W ciągu ostatniego roku, wykonano 
prawie 30 proc. prac przy moderni-
zacji dróg kołowania oraz budowie 
nowej płaszczyzny postoju samolo-
tów. Od kilku miesięcy trwa budowa 
kanalizacji teletechnicznej i energe-
tycznej, która m.in. zapewni nawiga-
cję na nowej płycie postojowej i dro-
gach kołowania nawet w warunkach 
przy widzialności poniżej 400 m. 
Znaczącym zadaniem przy budowie 
płyty postojowej i modernizacji dróg 
kołowania jest budowa 2,5 kilome-
trowej kanalizacji deszczowej. Koszt 
tego asortymentu robót stanowi ok. 

jedna trzecia wartości całego kon-
traktu na roboty budowlane. Specja-
listyczna infrastruktura kanalizacyj-
na, wyposażona m.in. w urządzenia 
służące do wychwytywania ewen-
tualnego wycieku paliwa lotniczego  
i pozostałych substancji ropopo-
chodnych, spełni najbardziej ry-
gorystyczne standardy ochrony 
środowiska. Roboty przy budowie 
kanalizacji deszczowej prowadzo-
ne są równolegle z pracami przy 
wykonywaniu nowych nawierzchni 
lotniskowych. 
Przyszła droga startowa o długości 
3200 m i szerokości 45 m zostanie 
zlokalizowana w odległości 195 m 
na północ od obecnej drogi starto-
wej. Położenie początku i końca no-
wego pasa zostało tak wyznaczone, 
by w przyszłości, w razie potrzeby, 
umożliwić jego bezkolizyjne wydłu-
żenie do 3600 m. 
Zakończenie prac przy rozbudowie 
płaszczyzny postoju samolotów 
oraz modernizacji dróg kołowania 
planowane jest na drugi kwartał 
2013 roku, natomiast zakończenie 
robót przy budowie nowej drogi star-
towej powinno nastąpić w trzecim 
kwartale 2014 r. 
Ostatnie zadanie związane z mo-
dernizacją infrastruktury pola na-
ziemnego ruchu lotniczego, czyli 
przekształcenie istniejącej drogi 
startowej w drogę kołowania, powin-
no rozpocząć się po uruchomieniu 
nowego pasa startowego i zakoń-
czyć w drugiej połowie 2016 roku. 

Agnieszka Kołodziejczyk

Nie bądźmy obojętni! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mieszkańcy gminy Mierzęcice pokazują jak nie pozostawać obojętnym 
wobec cierpienia innych. Gdy zauważymy wypadek drogowy musimy 
reagować, wezwać pomoc, zabezpieczyć miejsce zdarzenia. By to zro-
bić wystarczy dobra wola...
Dziennikarze TVP3 w Katowicach przeprowadzili niedawno test. Upozorowa-
no wypadek motocyklowy na poboczu ruchliwej drogi. Co smutne, przez kilka 
minut żaden z kierowców nie zatrzymał się przy leżącym przy drodze poszko-
dowanym ani nie wezwał pomocy. 
–Jestem zaskoczony taką reakcją użytkowników drogi. W przypadku wypad-
ku drogowego często te kilka minut opóźnienia przy udzieleniu pomocy może 
decydować o życiu i zdrowiu poszkodowanych. Nie możemy być w takich wy-
padkach obojętni, musimy pomóc, nigdy nie wiadomo, kiedy my sami będzie-
my potrzebować podobnej pomocy – mówi 25-letni Mariusz Kocot, strażak 
– ochotnik z Mierzęcic, który na co dzień wraz z innymi strażakami z gminy 
Mierzęcice, bierze udział w akcjach ratowniczych przy wypadkach drogowych.
Niedawno Mariusz Kocot był pierwszą osobą, która przybyła na miejsce 
wypadku drogowego, do którego doszło na łuku drogi przy ul. Wolności  
w Mierzęcciach. W wyniku zderzenia pojazdów poszkodowana została młoda 
kobieta. Mariusz Kocot wiedział co robić.
-Kobieta była nieprzytomna, sprawdziłem jej funkcje życiowe, wymagała po-

mocy. Wezwałem służby ratownicze, policję, strażaków. Osoby trzecie za-
bezpieczyły w międzyczasie teren zdarzenia. Ratownicy, policjanci i strażacy 
wspólnie udzielili kobiecie pomocy przedmedycznej, następnie została prze-
transportowana do szpitala. To bardzo istotne, by na miejscu nie próbować 
bez profesjonalnego sprzętu i przygotowania zmieniać pozycji ciała rannego, 
mogłoby to grozić np. trwałym uszkodzeniem kręgosłupa – tłumaczy Mariusz 
Kocot.
Strażak sądzi, że jego pomoc nie była czymś wyjątkowym. Ochotnicy z gminy 
Mierzęcice (OSP Mierzęcice) mieli wiele zgłoszeń do wypadków drogowych w 
czerwcu tego roku, gdzie udzielali poszkodowanym pomocy. Mają odpowied-
nie przeszkolenie np. ukończone kursy ratownictwa medycznego. Pomóc  
w takiej sytuacji może każdy.
-Zawsze gdy zauważymy wypadek drogowy musimy reagować, pomyślmy 
że gdy nas samych spotka nieszczęście, również będziemy mogli liczyć na 
podobną pomoc. W takiej sytuacji wystarczy jeśli powiadomimy o wypadku 
służby ratownicze i zabezpieczymy miejsce zdarzenia, nic więcej. A jest to 
bardzo ważne, bo od tego może zależeć czyjeś życie. Żeby zrobić tyle nie 
musimy mieć żadnych umiejętności w tym kierunku – tłumaczy Mariusz Kocot.

Agnieszka Kołodziejczyk
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Dzień Toporowic po raz szósty
W niedzielę 22 lipca już po raz szó-
sty odbyły się obchody Dnia Toporo-
wic. Tegoroczne obchody rozpoczę-
ły się mszą św. polową odprawioną 
przy kapliczce św. Krzysztofa w To-
porowicach, którą celebrował ks. ka-
nonik Janusz Rakoczy, proboszcz 
parafii św. Mikołaja w Targoszycach.
W trakcie mszy świętej ks. Janusz 
Rakoczy dokonał poświęcenia po-
jazdów w związku ze wspomnie-
niem św. Krzysztofa patrona kie-

rowców, które przypada na dzień 
25 lipca. (Podczas poświęcenia ks. 
Rakoczy poruszał się zabytkowym 
pojazdem, prowadzonym przez Ma-
riana Musiała).
-Cieszymy się, że obchody co roku 
skupiają coraz większą liczbę osób, 
które w czasie uroczystości dobrze 
się u nas czują i doskonale bawią. 
To ważne, że możemy w ich trakcie 
również  pokazać naszą miejsco-
wość na szerokim forum – tłumaczy 
Janina Sabatowicz, prezes KGW  
w Toporowicach.
Po inauguracji Dnia Toporowic 22 
lipca tego roku wszyscy uczestni-
cy zebrani w korowodzie przeszli 

w okolice Szkoły Podstawowej  
w Toporowicach, gdzie odbyła się 
dalsza część obchodów. Na miej-
scu uczestnicy uroczystości mogli 
podziwiać przepiękne występy ar-
tystyczne Gminnej Orkiestry Dętej, 
Kapeli „Mierzęcice”, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Toporowicach wraz  
z kabaretem „Głucha Marysia” 
oraz przyśpiewkami, Zespołu Śpie-
waczego „Brzękowianie” z gminy 
Psary oraz występy młodzieży  

W czasie obchodów Dnia Toporowic ks. Janusz Rakoczy dokonał po-
święcenia pojazdów w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa.

Po mszy św. zebrani w korowodzie przemaszerowali na miejsce przy 
SP w Toporowicach, gdzie odbył się festyn.

Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne m.in. pań z KGW.

z Toporowic reprezentującej taniec 
nowoczesny. 
-Jesteśmy pod wrażeniem. Miesz-
kańcy Toporowic wkładają w orga-
nizację obchodów wiele pracy. Ich 
efekty widać. Atmosfera jest ser-
deczna, program różnorodny, każ-
dy może znaleźć tu coś dla siebie. 
Współpracujemy z KGW w Toporo-
wicach od lat i z przyjemnością, co 
roku tu przyjeżdżamy – tłumaczy 
Krystyna Barańska, kierownik Ze-
społu „Brzękowanie”.
W trakcie trwania obchodów panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich często-
wały uczestników chlebem ze smal-
cem, kiszonymi ogórkami, a także 

pysznym domowym ciastem. Pod 
koniec obchodów Dnia Toporowic 
odbyła się  huczna zabawa tanecz-
na.
W uroczystości brali udział miesz-
kańcy, strażacy – ochotnicy, panie  
z kół gospodyń wiejskich. Nie zabra-
kło również przedstawicieli władz 
gminy Mierzęcice. Wśród obecnych 
gości byli m.in.  Andrzej Cembrzyń-
ski zastępca wójta gminy Mierzę-
cice, Tadeusz Twardoch przewod-
niczący Rady Gminy w Mierzęci-
cach, Beata Polaniecka, zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy  
w Mierzęcicach, Stanisław Paks, 

prezes Zarządu Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Mierzęcicach i radny Rady Powia-
tu Będzińskiego oraz Jacek Biedroń 
radny Rady Gminy Mierzęcice.
Organizatorami VI Dnia Toporowic 
było m.in. Stowarzyszenie Spo-
łeczno - Kulturalne „Przyjaciół To-
porowic”, Koło Gospodyń Wiejskich  
w Toporowicach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Toporowicach, Rada 
Gminy Mierzęcice, a także Rada 
Sołecka oraz mieszkańcy Toporo-
wic.

Agnieszka Kołodziejczyk

Na scenie dobrze zaprezentowali się młodzi mieszkańcy Toporowic.W korowodzie uczestniczyli m.in. strażacy – ochotnicy i panie z KGW.

W
yd

ar
ze

ni
a



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 6/2012 - strona 11

Pomysł na wakacje

Na ciekawe zajęcia zaprosiła w tym roku najmłodszych także Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.

W tym roku dla najmłodszych mieszkańców gminy Mierzęcice przy-
gotowano wiele atrakcji. GOK zorganizował trzy wycieczki, biblioteka 
zajęcia w siedzibie głównej i filii w Przeczycach, a OPS wraz z Kurato-
rium Oświaty w Katowicach wyjazd na kolonie. Obyły się też „Wakacje 
z Bogiem”.
Dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mierzęcicach i katowickiemu Ku-
ratorium Oświaty, dwie osoby z naszej gminy mogły wyjechać na kolonie 
do Darłówka. Wyjazd trwał od 21 lipca do 3 sierpnia. Parafia św. Mikołaja w 
Targoszycach zorganizowała dla najmłodszych „Wakacje z Bogiem”, czyli 
10-cio dniowy wyjazd nad morze.
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbyły się w tym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, również w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła 
II. Odbywały się one zarówno w centrali biblioteki, jak i filii w Przeczycach.  
W centrali w Mierzęcicach hasłem przewodnim zajęć były „Wakacje z przy-
rodą”, a w filii w Przeczycach „Wakacje plastyczne”.
W środę, 4. lipca uczniowie szkół z gminy Mierzęcice wyruszyli na wyciecz-
kę Szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego, była to pierwsza z trzech wa-
kacyjnych wycieczek zaplanowanych w ramach akcji „Lato z GOK 2012”.  
W wyjeździe uczestniczyło 39 dzieci ze szkół podstawowych oraz gimna-
zjów z gminy Mierzęcice, nad którymi pieczę sprawowało pięcioro opieku-
nów oraz kierownik wycieczki, dyrektor GOK – Ewa Kuczera. Zwiedzanie 
rozpoczęło się na Pieskowej Skale, skąd uczestnicy wycieczki pod okiem 
przewodnika OPN, Jadwigi Ordyk, udali się pod „Maczugę Herkulesa. Spod 
zamku uczestnicy udali się do Muzeum im. Władysława Szafera, gdzie mieli 
okazję obejrzeć film zrealizowany w technologii 3D, opowiadający o histo-
rii Ojcowskiego Parku Narodowego oraz o Dolinie Prądnika.  Następnym 
punktem wycieczki była Jaskinia Ciemna – największy tego typu obiekt  
w Ojcowskim Parku Narodowym (230 m. podziemnych korytarzy). 

Uczestnicy wycieczki  – już nieco zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z licz-
nych i ciekawych atrakcji – udali się do autokaru, którym pojechali do Jaskini 
Nietoperzowej w Jerzmanowicach, był to ostatni punkt programu środowego 
wyjazdu. W czasie drugiej wycieczki 8. sierpnia najmłodsi odwiedzili Park 
Dinozaurów w Ustroniu. Główną atrakcją trzeciej, ostatniej wycieczki, było 
zwiedzanie Parku Miniatur Zamków Jury w Ogrodzieńcu. Wyjazd ten był 
przeznaczony dla dzieci w wieku od 5, do 10 lat. Młodzi mieszkańcy naszej 
gminy, pod okiem przewodnika uczestniczyli w lekcji historii „na żywo”, łą-
cząc naukę z zabawą. Po zwiedzeniu Parku Miniatur, uczestnicy wycieczki 
mieli także okazję skorzystać z licznych atrakcji rodzinnego placu zabaw.

Kamil Morawiec

Sukcesy Kapeli Regionalnej „Mierzęcice”

W przeglądzie Kapela Regionalna „Mierzęcice” zdobyła 2 miejsce  
w swojej kategorii.

Kapela Regionalna „Mierzę-
cice” zajęła 2. miejsce na 45. 
Wojewódzkim Przeglądzie Wiej-
skich Zespołów Artystycznych  
w Brennej. W przeglądzie zapre-
zentował się też Zespół Śpie-
waczy „Mierzęcanki”. Także II 
miejsce kapela zajęła na VI Folk-
loriadzie Jurajskiej „Starodaw-
ne i bliskie czasy”, która odbyła 
się 4 i 5 sierpnia br. w Żarkach 
Letnisko.
Tegoroczna edycja 45. Wojewódz-
kiego Przeglądu Wiejskich Ze-
społów Artystycznych w Brennej 
odbyła się 7 i 8 lipca. Naszą gmi-
nę po raz kolejny reprezentowały: 
Kapela Regionalna „Mierzęcice”  
i Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”. 
W ubiegłym roku nasz zespół zajął 
trzecie miejsce w kategorii kapel. 
W tym roku, mimo nie mniejszej 
konkurencji udało mu się uplaso-
wać na bardzo wysokiej, drugiej 
pozycji.
W ramach przeglądu, w brenneń-
skim amfiteatrze swoje umiejętno-
ści przedstawiło prawie 800 osób, 
reprezentujących około 100 grup 
śpiewaczych, kapel i zespołów 
folklorystycznych. Artyści wystąpili 

w czterech kategoriach: grup śpie-
waczych a’capella, grup śpiewa-
czych z akompaniamentem, kapel 
oraz zespołów pieśni i tańca.

Jury w składzie: Małgorzata Kiereś 
– etnograf, Magdalena Banach-
-Makaruk – dziennikarz muzycz-
ny, autorka telewizyjnych progra-
mów folklorystycznych oraz Leon 
Majkut – muzyk, po obejrzeniu 
wszystkich prezentacji zdecydo-
wało o przyznaniu w kategorii ze-
społów regionalnych I miejsce ex 
aequo:: Zespołowi Regionalnemu 
„Brenna” z Brennej, Zespołowi 
Regionalnemu „Hulajniki” z Mi-
lówki, oraz Zespołowi Regional-
nemu „Magurzanie” z Łodygowic; 
w kategorii grup śpiewaczych a’ 
cappella I miejsce ex aequo: Ze-
społowi Śpiewaczemu „Małokoń-
czanie” z Kończyc Małych, Grupie 
Śpiewaczej „Magurzanki” z Łody-
gowic, i Grupie Śpiewaczej „Steji-
zbianki” z Wisły; w kategorii grup 
śpiewaczych z akompaniamentem  
I miejsce: Regionalnemu Zespo-
łowi Śpiewaczemu „Nadolzianie” 
z Kaczyc.  W kategorii kapel: I 
miejsca nie przyznano, II miejsce 

ex aequo wywalczyły: Kapela Lu-
dowa „Bojszowy” oraz Kapela Re-
gionalna „Mierzęcice”,
Organizatorami przeglądu byli: 
Regionalny Ośrodek Kultury  
w Bielsku-Białej oraz Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna.
Kapela Regionalna „Mierzęcice” 
zajęła również II miejsce na VI 
Folkloriadzie Jurajskiej „Starodaw-
ne i bliskie czasy”, która odbyła 
się 4 i 5 sierpnia br. w Żarkach 
Letnisko. Gminny Ośrodek Kultury  

w Poraju już po raz szósty został 
organizatorem Folkloriady Juraj-
skiej. Hasłem przewodnim festi-
walu były „Starodawne i bliskie 
czasy”. Dwudniowe występy po-
dzielono na poszczególne katego-
rie: w sobotę zaprezentowały się 
zespoły śpiewacze oraz obrzędo-
we, natomiast w niedzielę na sce-
nie rywalizowały zespoły taneczne 
oraz kapele.

Kamil Morawiec
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Szkoła Podstawowa im Marii 
Konopnickiej w Przeczycach 
bierze udział w I edycji akcji 
„Warto być dobrym” organi-
zowanej przez Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła” pod patro-
natem Minister Edukacji Naro-
dowej i UNESCO. 
Akcja „Warto być dobrym” to naj-
większa, interdyscyplinarna kam-
pania edukacyjna w Polsce, kreu-
jąca dobre postawy dzieci, uczą-
ca poszanowania innych ludzi, 
a także premiująca zachowania 
prospołeczne i wolontariat. Głów-
nym elementem I edycji akcji był 
konkurs, adresowany do uczniów 
1500 szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
który każda szkoła prowadziła sa-
modzielnie na podstawie tych sa-
mych zasad i z taką samą nagrodą 
główną – rowerem górskim marki 
KROSS. Od początku semestru 
dzieci konkurowały realizując do-
bre uczynki: w trzech kategoriach: 
pomoc drugiemu człowiekowi, za-

angażowanie w środowisko klasy, 
szkoły, społeczność lokalną oraz 
działania globalne na rzecz praw 
człowieka i ochrony środowiska. 
Na koniec roku dzieci pod okiem 
wychowawcy wybierały w każdej 
klasie ucznia, który okazał się naj-
lepszy, a wśród najlepszych z całej 
szkoły został rozlosowany rower.
 Akcję, którą wymyśliło Stowarzy-
szenie „Przyjazna Szkoła” po raz 
pierwszy realizowano w kilkudzie-
sięciu śląskich szkołach w 2003 
roku. W tym roku stowarzyszenie 
opracowało nową formułę projektu 
i po raz pierwszy zrealizowało go 
w takiej skali, w szkołach w całej 
Polsce. Każda placówka dosta-
ła w paczce rower, multimedial-
ny pakiet edukacyjny „Akademia 
Umysłu 2” do szkolnej biblioteki 
oraz baner akcji. Kolorowy baner 
oprócz logo patronów i sponsorów 
głównych, posiada 52 miejsca na 
naklejki, które może wykupić pra-
wie każda fi rma lub osoba pry-
watna przykładając jednocześnie 

rękę do czynienia dobra. Jedna 
naklejka to koszt 100 zł, każdy 
może wykupić od 1 do 1500 takich 
cegiełek. Oczywiście szkoła to 
miejsce, w którym dzieci się uczą, 
więc to co może się znaleźć na 
takiej naklejce dokładnie określa 
regulamin sponsora. Cała akcja 
jest koordynowana przez infolinię, 
gdzie kilkudziesięciu konsultantów 
pod numerem 801 999 333 infor-
muje o wszelkich szczegółach. 10 
najaktywniejszych szkół, otrzyma 
jesienią granty po 10 000 zł na cel 
pożyteczny dla całej społeczności 
lokalnej, który wybiorą dzieci.
-W najśmielszych scenariuszach 
i najskrytszych marzeniach nie za-
kładaliśmy takiego sukcesu akcji. 
Dzieci czyniące dobro zaskoczyły 
nas nie tylko swoją kreatywno-
ścią i wytrwałością, ale przede 
wszystkim odwagą w promowa-
niu pozytywnych postaw. Setki 
tysięcy osób czyniących dobro, 
miliony godzin ofi arowane innym 
ludziom, a wszystko to za darmo – 
bez oczekiwania na zapłatę. Teraz 
kiedy zadadzą mi pytanie – jakie 
mamy dzieci i młodzież – odpo-
wiem, że wspaniałe.  A my dorośli 
powinniśmy brać z nich przykład. 
Każdy z nas może wesprzeć dru-
gą edycję akcji, by kolejne szkoły 

mogły wziąć w niej udział – mówi 
Aleksander Komaniecki, prezes 
Stowarzyszenia „Przyjazna Szko-
ła”.  Nasza szkoła z dużym zaan-
gażowaniem przystąpiła do  tej 
akcji. Okazało się, że dzieci czy-
nią dobro spontanicznie. Robią 
to z potrzeby serca. Chętnie po-
magają bliźnim nie oczekując nic 
w zamian. Dzięki tej akcji ludzie 
uświadomili sobie, że we współ-
czesnym, pędzącym na przód ży-
ciu jest miejsce na dobro i pomoc 
drugiemu człowiekowi .
Stowarzyszenie „Przyjazna Szko-
ła”, które ma już 11 lat jest naj-
większą organizacją pozarządową 
działającą w sektorze edukacji 
w Polsce, swoimi projektami i ak-
cjami obejmuje cały kraj i prawie 
8000 szkół partnerskich. Orga-
nizacja, która przekazała już na 
rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera 
także 1 proc. na rozwój edukacji 
w polskich szkołach, przekazując 
im środki, które dostaje od rodzi-
ców. Więcej o stowarzyszeniu 
można się dowiedzieć na stronie 
www.ps.org.pl a o samej akcji na 
stronie www.wartobycdobrym.pl

Ewa Rybak 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Jasna Góra – po raz 31.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski – dziś już bł. Jan Paweł II, we 
mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry mówił: „przyzwyczaili 
się Polacy […] przychodzić na Jasną Górę.”
W myśl tych słów już 31. raz, po pewnej przerwie, 24 sierpnia 2012 r. po 
mszy św. o godz 8.00 w kościele parafi alnym, w liczbie 128 pielgrzymów 
z parafi i Targoszyce wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
Tegorocznej pielgrzymce przewodniczy wikariusz - ks. Łukasz Lisowski. 
Trasa pielgrzymki wiedzie m.in. przez Cynków, Woźniki, Rudnik Mały 
(gdzie noclegiem kończy się pierwszy dzień pielgrzymki) i dalej m.in.  
przez Starczę, Łysiec aż do Częstochowy.
Oto świadectwo pewnej uczestniczki, która podjęła pielgrzymkę: 

„Po co współczesny człowiek wyrusza na pielgrzym-
kowy szlak? Myślę, że po to, aby odnaleźć siebie 

i drugiego człowieka, zatrzymać czas, spotkać 
Boga, odkrywać sens życia, posprzątać swo-
je wnętrze. Nieważne co będziesz jadł, gdzie 
będziesz spał…Jesteś szczęśliwy i wolny, 
w twoim sercu jest pokój”.
Każda pielgrzymka ma nam uświadomić, że 
nasze życie to pielgrzymka do domu naszego 
Ojca, który nas oczekuje.

Ks. Janusz Rakoczy

                     Panorama Gminy Mierzęcice
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Tak dożynki świętowała Nowa Wieś

W czasie mszy św. poświęcono wieniec dożynkowy.

Zebrani do kościoła pw. św. Antoniego z Padwy przemaszerowali barw-
nym korowodem.

W I Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Nowej Wsi „Biegnij w Nowej Wsi - 
przełam stereotypy!” zmagało się ok. 150 osób.

Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji pań.

15 sierpnia Nowa Wieś świętowała 
Dożynki Parafialne. Rozpoczęła je 
msza św. w kościele św. Antonie-
go z Padwy w Nowej Wsi. Mszę 
św. celebrował ks. Adam Mordal-
ski, proboszcz parafii w Nowej 
Wsi. 
Uczestniczyli w niej m.in. miesz-
kańcy, strażacy – ochotnicy, panie  
z KGW, przedstawiciele władz gminy 
Mierzęcice. Podczas mszy został po-
święcony wieniec dożynkowy ozdo-
biony owocami i warzywami.
O godz. 16.15 ruszył I Ogólnopol-
ski Bieg Uliczny Nowej Wsi „Biegnij  
w Nowej Wsi - przełam stereoty-
py!”, pod honorowym patronatem 

ul. Zawadzkiego. Najtrudniej było 
pod górkę, ale dałam radę. Ukończy-
łam bieg i to się liczy – mówi z dumą 
Izabela Wojdas z Mierzęcic, na co 
dzień funkcjonariusz straży granicz-
nej. 
Także kuzyni Jakub Michalski z Ra-
dzionkowa i Dawid Michalski z Nakła 
Śląskiego byli zadowoleni z biegu. 
Ukończyli trasę w czasie mniejszym 
niż 20 minut i są z siebie dumni. Lu-
bią lekkoatletykę i chętnie uprawiają 
także inne sporty. Na co dzień studiu-
ją i pracują.
W grupie kobiet I miejsce zajęła San-
dra Mikołajczyk z Siemianowic Ślą-
skich (czas 15 minut 14 s.), II miejsce 

Grzegorza Podlejskiego, wójta gmi-
ny Mierzęcice, który rozegrano na 
dystansie 4 km. To pierwsza edycja 
biegu ulicznego, który ma szansę 
stać się stałym punktem na biegowej 
mapie Polski. Pomysł był inicjatywą 
młodzieży prowadzącej i promującej 
zdrowy i aktywny tryb życia (główni 
organizatorzy – Tomasz Sar, Marcin 
Czapla). W biegu brało udział 138 
osób z terenu Polski Południowej.
-Fajna impreza. W przyszłym roku 
też będę chciała pobiec, bo jest tu 
świetna atmosfera, widzowie dopin-
gowali nas na całej trasie. Biegliśmy 

Beata Wrońska z Jasła (czas 17 min. 
i 9 s.), III miejsce Aneta Jarkiewicz z 
Poraja(czas 17 min. i 42,4 s.). W gru-
pie mężczyzn I miejsce zajął Michał 
Kwieciński z Siemianowic Śląski-
ch(czas 13 min. 28,6 s.), II miejsce 
Rafał Zieliński z Jastrzębia Zdroju-
(czas 13 min. 51,5 s.), III miejsce 
Marek Cielniaszek z Będzina(czas 
14 min. 8,6 s.). Nagrodzono ponadto 
najlepszego zawodnika i zawodnicz-
kę z Nowej Wsi – Klaudię Koziorow-
ską i Marcina Czaplę. Wyróżnieni zo-
stali też najmłodszy zawodnik Mikołaj 
Tafil z Zendka i najstarsi zawodnicy: 

Tadeusz Janeczek z Bytomia (rocz-
nik 1940) i Edward Kurek z MOSiR 
Czeladź (rocznik 1939).
Najlepszych nagrodzono m.in. pu-
charami i nagrodami rzeczowymi. 
Wręczenia dokonał Grzegorz Podlej-
ski, wójt gminy. Wśród zawodników 
rozlosowano też nagrody – niespo-
dzianki. Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowe medale.
-Gospodarzom zawodów udało 
się zarazić bieganiem sporą część 
mieszkańców regionu. To wielki 
sukces. I tego przede wszystkim im 
gratuluję. Cieszy to, że sport chcą 
uprawiać osoby w różnym wieku  
i najmłodsi i osoby, które ukończyły 
70 rok życia – podkreślał Grzegorz 

– Kabaretowy „Bez chłopa”, były za-
bawy dla dzieci. Każdy przybyły gość 
mógł skosztować smacznych potraw 
regionalnych, m.in. chleba ze smal-
cem, ogórka kiszonego, kiełbaski  
z grilla, kaszanki.
Organizatorami uroczystości dożyn-
kowych byli: młodzież z Nowej Wsi 
(organizacja biegu „Biegnij w Nowej 
Wsi – przełam stereotypy”), Koło 
Emerytów i Rencistów z Nowej Wsi, 
Sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Po-
żarna, Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Nowej Wsi, Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa 
Wieś i okolice”.
Sponsorami imprezy dożynkowej 

Podlejski.
Plac przy remizie został przygoto-
wany na przyjęcie mieszkańców  
i przybyłych gości – stanął na nim 
ogromny kosz, pięknie przystrojony 
w zebrane plony. Można było na nim 
znaleźć warzywa i owoce, a także 
zboża i kwiaty – była to inicjatywa 
Koła Emerytów i Rencistów, które 
działa w Nowej Wsi. Po biegu dla ze-
branych mieszkańców i przybyłych 
gości przygotowano występy arty-
styczne – wystąpiła Kapela Regio-
nalna „Mierzęcice”, Zespół Teatralno 

w Nowej Wsi byli:  Spółka Dla Za-
gospodarowania Wspólnot Grunto-
wych We Wsi Nowa Wieś, Zakład 
Rzeźniczo - Wędliniarski Bara Jacek, 
„Sarex” – Sar Anna i Leszek, Joanna 
i Janusz Sar, Piekarnia - Ireneusz 
Dymarski, Maria i Czesław Sroka, 
Jan Czapla. 
Obchody zakończyła zabawa ta-
neczna. Do tańca przygrywał zespół 
„Debet”.

Agnieszka Kołodziejczyk
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Najlepsi młodzi wędkarze
                W terminie od 19 do 22   
           lipca tego roku na terenie  
        gmin Siewierz i Mierzęcice 
rozegrano Ogólnopolską Olim-
piadę Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich, która obejmowała 
zawody wędkarskie i rzutowe 
- oraz konkurs wiedzy i spraw-
nościowy.
-Jestem bardzo zadowolona, za-
wody poszły dobrze – mówi Emi-

lia Jurczak, na co dzień uczenni-
ca szkoły podstawowej o profi lu 
pływackim w Białymstoku, która 
podczas  Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w Sportach Wędkar-
skich w klasyfi kacji indywidualnej 
zdobyła I miejsce w kat. do lat 12. 
Emilia (zawodniczka jest mocno 
utytułowana), do Siewierza i Mie-
rzęcic przyjechała z tatą Robertem 
Jurczakiem, również pasjonatem 
wędkarstwa. Podobała im się ser-
deczna atmosfera panująca pod-
czas zawodów i piękne obszary 
leśne naszego regionu. 
-Cieszymy się, że olimpiada spo-
tkała się z dużym zaintereso-

waniem ze strony młodych ludzi 
z całej Polski. To dobrze, że naj-
młodsi chcą uprawiać wędkarstwo 
i z wielką pasją podchodzą do tego 
sportu. Cenne jest też to, że oso-
by które uczestniczą w zawodach 
młodzieżowych, potem jako osoby 
dorosłe także uprawiają ten sport 
– wyjaśnia Mirosław Winiarski, 
prezes Zarządu Koła Wędkarskie-
go 104 w Siewierzu, który zrze-

Zawodnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkar-
skich mimo młodego wieku doskonale sobie radzili z konkurencjami.

sza ok. 300 osób z terenu gmin 
Siewierz i Mierzęcice.  (Koło re-
gularnie podejmuje również akcje 
promowania wędkarstwa wśród 
młodych ludzi).
 Gospodarzem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich był Okręg Katowice 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Olimpiadę dofi nansowało Minister-
stwo Sportu i Turystyki. (Komitet 
honorowy tworzyli: Eugeniusz 
Grabowski, prezes Zarządu PZW, 
Mirosław Iwański, prezes Zarzą-
du Okręgu Katowice i wicepre-
zes Zarządu Głównego związku, 
Zdzisław Banaś, burmistrz miasta 

 Wyprawka szkolna

W ramach rządowego programu 
pomocy uczniom – „Wypraw-
ka szkolna” w roku szkolnym 
2012/2013 istnieje możliwości 

dofi nansowania zakupu podręcz-
ników dla uczniów szkół podsta-
wowych i ponadgimnazjalnych. 
Pomoc przyznawana jest, na pod-
stawie decyzji dyrektora szkoły, do 
której uczęszcza uczeń. Termin 
składania wniosków upływa  7 
września. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 14 czerwca 2012r. 
w sprawie szczegółowych warun-
ków udzielania pomocy fi nanso-
wej uczniom na zakup podręcz-
ników pomoc jest skierowana do 
uczniów: klas I-IV szkoły podsta-

wowej, klasy I szkoły ponadgimna-
zjalnej oraz osób słabowidzących, 
niesłyszących, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi. O pomoc mogą się tez ubie-
gać uczniowie szkół muzycznych, 
plastycznych, baletowych idt) róż-
nego stopnia . 
Aby otrzymać pomoc na zakup 
podręczników należy złożyć wnio-
sek do dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2012/2013. Wniosek 
może złożyć rodzic ucznia, prawny 

opiekun, rodzic zastępczy, a także 
nauczyciel, pracownik socjalny lub 
inna osoba - za zgodą przedsta-
wiciela ustawowego lub rodziców 
zastępczych. Zgodnie z Zarządze-
niem Wójta Gminy Mierzęcice z 31 
lipca 2012r. termin złożenia wnio-
sku upływa 7 września. Rodzice 
(prawni opiekunowie) dokonują 
zakupu podręczników. Generalnie 
zwrotu kosztów zakupu podręczni-
ków dokonuje dyrektor szkoły, po 
przedłożeniu dowodu zakupu. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Olimpiadę rozegrano na terenie zbiornika Przeczyce – Tuliszów i na 
boisku w Mierzęcicach – Osiedlu.

i gminy Siewierz, Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice, Wie-
sław Miś, przewodniczący Rady 
ds. Młodzieży przy Zarządzie 
Głównym PZW, Mirosław Winiar-
ski, członek Prezydium Zarządu 
Okręgu PZW w Katowicach i pre-
zes Zarządu Koła nr 104 w Siewie-
rzu).
Olimpiada trwała od 19 do 22 lip-
ca. Zawody wędkarskie – konku-
rencja spławikowa – rozegrane 
zostały na terenie zbiornika Prze-
czyce – Tuliszów (akwen wodny 
koła PZW Siewierz). Młodzież mu-
siała się zmierzyć także z testem 
wiedzowym. Zawody rzutowe 
i test sprawnościowy odbyły się 
na boisku w Mierzęcicach – Osie-
dlu. Zawody rozgrywano w trzech 
kategoriach wiekowych do lat 12, 
do lat 14 i do lat 16. Uczestniczyło 
w nich ponad 60 osób. Ogłoszenie 
końcowej klasyfi kacji drużynowej 
i indywidualnej oraz uhonorowanie 
zwycięzców odbyło się w „Zajeź-
dzie leśnym” w Siewierzu – Wa-
rężynie, gdzie zawodnicy byli za-
kwaterowani.
-Najlepsi w klasyfi kacji indywidu-
alnej z terenu Okręgu Katowice 

PZW byli Marcin Molin (kat. wie-
kowa do lat 16), który zajął dru-
gie miejsce i Michał Dądela, (kat. 
wiekowa do lat 12), który także 
uplasował się na drugiej pozycji. 
W kat. wiekowej do lat 14 najlepsi 
z okręgu katowickiego PZW byli 
Tomasz Burczyk i Patryk Mora-
wiec – wylicza Antoni Rogulski, 
wiceprezes ds. sportu Koła PZW 
nr 72 Tarnowskie Góry, przedsta-
wiciel Komisji Młodzieżowej  przy 
Okręgu PZW w Katowicach . 
W czasie olimpiady również w kla-
syfi kacji drużynowej ekipy z Okrę-
gu Katowice PZW wypadły dobrze.

Agnieszka Kołodziejczyk



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)

O
gł

os
ze

ni
a 

pł
at

ne




