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CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Czujka na straży Twojego bezpie-
czeństwa!” to ogólnopolska kam-
pania edukacyjno - informacyjna 
na temat zagrożeń związanych 
z możliwością powstania poża-
rów w mieszkaniach lub domach 
jednorodzinnych oraz zatruciem 
tlenkiem węgla jest realizowana 
od października 2018 r. do marca 
2019 r. 

• Każdego roku w naszych mieszka-
niach i domach powstaje kilkadzie-
siąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy 
zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji 
tlenku węgla. Nasz dom jest miej-
scem, w którym każdy z nas czuje 
się najbezpieczniej. Pomimo tego, 
to właśnie tam ginie największa 
liczba osób, a ofiarami pożarów są 
najczęściej ich sprawcy. 

• Tlenek węgla to bardzo trujący 
gaz. Nie jest on wyczuwalny przez 
ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE 
usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE po-
czujesz! 

• W okresie grzewczym wzrasta 
ryzyko powstania pożarów i za-
truć tlenkiem węgla w budynkach 

mieszkalnych. Źródłem emisji tlen-
ku węgla są urządzenia grzewcze 
opalane drewnem, węglem, ga-
zem, olejem opałowym. 

• Co roku, a tym bardziej przed 
rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go należy wykonać obowiązkowe 
okresowe przeglądy i czyszczenie 
przewodów kominowych oraz 
sprawdzenie instalacji wentylacyj-
nej. 

• Państwowa Straż Pożarna re-
komenduje instalowanie czujek 
dymu i tlenku węgla. 

• Państwowa Straż Pożarna przy-
pomina o obowiązku właściwego 
utrzymania stanu technicznego 
czujek dymu i tlenku węgla (m.in. 
wymianę baterii). Osobom star-
szym strażacy gotowi są pomóc 
w zamontowaniu danej czujki lub 
wymianie w nich baterii. 

• Państwowa Straż Pożarna zwra-
ca uwagę na fakt, że czujka tlen-
ku węgla nie zastępuje przeglądu 
technicznego przewodów wenty-
lacyjnych i kominowych.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadze-
nia?
• Systematycznie czyść, sprawdzaj 
szczelność i wykonuj przeglądy 
techniczne przewodów komino-
wych. 
• Użytkuj tylko sprawne technicz-
ne urządzenia, zgodnie z instrukcją 
producenta.
• Nie zasłaniaj i nie przykrywaj 
urządzeń grzewczych. 
• Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych. 
• W przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdź poprawność dzia-
łania wentylacji, nowe okna są naj-
częściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich 
jak: bóle i zawroty głowy, dusz-
ność, senność, osłabienie, przy-
spieszona czynność serca, mogą 
one być sygnałem, że ulegamy za-
truciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast prze-
wietrz pomieszczenie, w którym 
się znajdujesz i zasięgnij porady 
lekarskiej.
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„AKCJA ZIMA” NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE W SEZONIE 2018 - 2019

WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM

RATOWNICTWA 112
(tylko dla posiadaczy telefonów 

komórkowych)
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

fax 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 Gallena 32 288 70 40
APTEKA Moje Zdrowie 32 700 37 53

GABINET WETERYNARYJNY „MEDI-VET” 
32 284 02 23

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 32 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

32 284 23 83
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

W związku z trwającym okresem 
zimowym przekazujemy Państwu 
informację o prowadzeniu „Akcji 
Zima” na terenie Gminy.
 
Drogi Krajowe:
• odcinek drogi krajowej nr 78 po-
łożony w granicach administracyj-
nych gminy Mierzęcice (ul. Wolno-
ści w Mierzęcicach, ul. 21 Stycznia 
w Przeczycach oraz ul. Niepodle-
głości w Boguchwałowicach), 

• odcinek drogi ekspresowej S1 
położony w granicach administra-
cyjnych gminy Mierzęcice (Pyrzo- 

wice Lotnisko - Podwarpie).
Jednostką odpowiedzialną za zi-
mowe utrzymanie tych dróg jest 
GDDKiA - Obwód Drogowy w 
Wojkowicach Kościelnych, nr tel.  
(32) 67 41 050.
Interwencje kierować można rów-
nież do Rejonu GDDKiA w Zawier-
ciu, nr tel. (32) 67 234 27.

Drogi Powiatowe:
• Boguchwałowice: ul. Buczka, 
Jana Pawła II, Biwakowa
• Mierzęcice: ul. Gminna, Wspól-
na, Leśna, Kolejowa, Szkolna, Wi-
dokowa, Głowackiego, Kościuszki
• Najdziszów: ul. Topolowa, 
• Nowa Wieś: ul. Aleksandra  
Zawadzkiego, Wojska Polskiego, 
• Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycznia, 
Targowa, Zarzeczna, Podgórna,  
Tysiąclecia
• Sadowie I: ul. Dworska, 
• Sadowie II: ul. Daleka, Krótka, 
• Targoszyce: ul. Kościelna
•Toporowice: ul. Czerwonego  
Zagłębia, Źródlana, Mostowa,  
Dąbrowska, 
• Zawada: ul. Nowowiejska.
Jednostką odpowiedzialną za  
zimowe utrzymanie tych dróg jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzi-
nie z siedzibą w Rogoźniku. 
Wszelkie uwagi zgłaszać można 
pod numerami telefonów: (32)287 
75 19, (32) 287 78 72 (całą dobę).

Drogi gminne i wewnętrzne:
• Boguchwałowice: ul. Sokołów, 
Nadbrzeżna, Biała, Parkowa, Po-
przeczna, Górna, Jastrzębia, Na-
sturcjowa, Krokusów, Bratków, Tu-
lipanów, droga przez małą tamę, 
Wakacyjna, 
• Mierzęcice: ul. Sosnowa, Bocz-
na, Bankowa, Walentego Kuczery, 
prof. Tomasza Strzembosza,
• Mierzęcice Osiedle: droga głów-
na przez Osiedle do drogi powia-
towej koło Szkoły Podstawowej nr 
2, ulice boczne: blok nr 29; 30; 31 
i droga dookoła bloku Nr 171, blok 

nr 83 i 89 oraz drogi dojazdowe do 
zespołów garaży, 
• Przeczyce: ul. Polna, Spokojna, 
Młyńska, Stawowa, Zielona, 
• Sadowie I: ul. Zjazdowa, 
• Sadowie II: ul. Daleka (od skrzy-
żowania z ul. Krótką), 
• Targoszyce: ul. Kościelna, Księdza 
Władysława Zasadzina, 
• Toporowice: ul. Łąkowa, boczna 
od Mostowej, 
• Zawada: ul. Nowowiejska,  
ul. Tylna.

Interwencje w sprawie złych wa-
runków drogowych panujących na 
drogach gminnych należy zgłaszać 
do koordynatorów akcji zima:
• Pan Sebastian Siudyka - Pracow-
nik Urzędu Gminy Mierzęcice - w 
godzinach od 7:30 do 15:30 tel. 
(32) 288 79 00 wew. 215, po go-
dzinie 15:30 tel. 600 912 321
• Pani Dorota Kacprowicz - Pra-
cownik Urzędu Gminy Mierzęcice - 
w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. 
(32) 288 79 00 wew. 227, po godzi-
nie 15:30 tel. 889 889 785
 
Obowiązek usuwania błota, śnie-
gu, lodu przed posesją:
Przypominamy, iż zgodnie z §4 pkt 
1 regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy 
Mierzęcice przyjętego uchwałą nr 
XXII/169/2016 Rady Gminy Mie-
rzęcice z dnia 22 czerwca 2016r. 
właściciele nieruchomości zobo-
wiązani są do niezwłocznego usu-
wania błota, śniegu, lodu z po-
wierzchni chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości. 

Właściciele i zarządcy  nierucho-
mości zobowiązani są do usu-
wania sopli lodowych i nawisów 
śniegu z dachów i parapetów, któ-
re mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 
Czynność tą należy wykonać nie-
zwłocznie po pojawieniu się ww. 
zagrożeń.
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NOWA RADA GMINY ROZPOCZĘŁA SWOJĄ PRACĘ

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Mierzęcice

Rada Gminy Mierzęcice powołała 
na Przewodniczącą Rady Gminy 
Mierzęcice Panią Monikę Dyragę, 
zaś na Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Mierzęcice Pana 
Przemysława Paszewskiego.

Poniżej prezentujemy Państwu 
składy poszczególnych komisji sta-
łych, które powołała Rada Gminy 
Mierzęcice:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Hanna Kałuska

Członkowie Komisji: Jacek Malikowski, Katarzyna Burczyk, 
Anna Kolasińska, Krzysztof Kobiałka

Komisja Budżetu

Przewodniczący Komisji: Anna Kolasińska

Członkowie Komisji: Piotr Pasamonik, Jacek Malikowski, 
Monika Dyraga, Marcin Jędrusik, Teresa Banaś

Komisja Oświaty i Zdrowia

Przewodniczący Komisji: Katarzyna Burczyk

Członkowie Komisji: Bożena Jach, Zbigniew Feliszewski, 
Robert Małecki, Monika Dyraga, Przemysław Paszewski, 
Emilia Krzyżanowska

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący: Marcin Jędrusik

Członkowie Komisji: Bożena Jach, Teresa Banaś, 
Robert Małecki, Przemysław Paszewski,

Danuta Szymończyk, Emilia Krzyżanowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji: Piotr Pasamonik

Członkowie Komisji: Danuta Szymończyk, Hanna Kałuska, 
Krzysztof Kobiałka, Zbigniew Feliszewski



PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU W NOWEJ WSI

REMONT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCHWAŁOWICACH

KONTROLE PALENISK DOMOWYCH
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Ukończona została budowa placu 
zabaw przy żłobku gminnym „Baj-
kowa Kraina” w Nowej Wsi.
 
W trosce o bezpieczeństwo dzie-
ci wykonana została bezpieczna 
nawierzchnia poliuretanowa, plac 
zabaw jest ogrodzony, zamykany  
i całodobowo monitorowany. 
Na placu żłobkowym dzieci mają 
do dyspozycji piaskownicę, huś-
tawki, małą zjeżdżalnię, bujaki-
sprężynowce, tablice manipula-
cyjne. Ponadto zakupione zostały 
plastikowe zabawki ogrodowe, 
które będą uzupełnieniem zabawy 
na placu zabaw.

Nowy plac zabaw będzie dla dzie-
ci miejscem codziennej zabawy 
podejmowanej indywidualnie lub 
wspólnie z rówieśnikami, a także 
źródłem radości, relaksu, odpo- 

czynku, nabywania wielu spraw-
ności ruchowych i pokonywania 
przeszkód.

Realizacja tej inwestycji możliwa 
jest dzięki pozyskanym środkom 
unijnym w ramach RPO WSL 2014- 
 

 
 

2020, Działanie 8.1, Poddziałanie 
8.1.3 Zapewnienie dostępu do 
usług opiekuńczych nad dziećmi 
do 3 lat.

Łączny koszt inwestycji to:  
113 829,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Bo-
guchwałowicach, przejętej od 1 
września 2018 r. do ponownego 
prowadzenia przez Gminę, wy-
konane zostały nowe podłogi na 
piętrze budynku.

Zakres prac obejmował: zerwanie 
starej wykładziny, montaż nowych 
płyt OSB, szlifowanie i szpachlowa-
nie, montaż nowej wykładziny.

Łączny koszt remontu to:  
24 354,00 zł.

Przypominamy wszystkim Miesz-
kańcom Gminy Mierzęcice, że 
obowiązuje ustawowy ZAKAZ 
SPALANIA ODPADÓW na terenie 
nieruchomości oraz w piecach 
domowych. 
  
Nie wolno spalać m.in.:
• wszelkich przedmiotów z two-
rzyw sztucznych, butelek, pojem-
ników, toreb foliowych, zużytych 
opon i innych odpadów z gumy, 
odzieży, obuwia, 
• elementów drewnianych pokry-
tych lakierem lub impregnowa-
nych, trocin, wiór, ścinków pocho-
dzących z obróbki płyt wiórowych 
czy forniru, 

• papieru bielonego związkami 
chloru z nadrukiem farb koloro-
wych.

Na podstawie art. 379 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 
2018 r. poz. 799) mając na uwa-
dze zdrowie nas wszystkich, pra-
cownicy Urzędu Gminy Mierzę-
cice w asyście funkcjonariuszy 
policji przeprowadzą kontrole 
palenisk domowych, zwłaszcza  
w budynkach z których wydo-
stający się dym z kominów może 
wskazywać na spalanie szkodli-
wych odpadów.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) 
kto termicznie przekształca odpa-
dy poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podle-
ga karze aresztu albo grzywny  
(do 5000 złotych).
 
Informacje o stanie jakości  
i poziomie zanieczyszczenia po-
wietrza znajdują się na głównej  
stronie Urzędu Gminy Mierzęcice 
w zakładce „Informacje o jakości 
powietrza”.
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INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH - 987

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że wzorem ubiegłych lat pod bezpłatnym trzycyfrowym 
numerem telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), począwszy od 1 listopada  
można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na 
terenie województwa śląskiego oraz numery telefonów alarmowych. 

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na 
stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

I MIEJSCE DLA KAPELI REGIONALNEJ „MIERZĘCICE”

28 października Kapela Regio-
nalna „Mierzęcice” wywalczyła I 
miejsce w XIV Przeglądzie Zespo-
łów Ludowych: „obrzędy, zwycza-
je, tradycje”. 

Jurajski Przegląd Zespołów Ludo-
wych jest cykliczną imprezą, której 
podstawowym celem  jest propa-
gowanie oraz ochrona naszego 
dziedzictwa kulturowego. 

W Przeglądzie brały udział grupy 
obrzędowe, zespoły i kapele ludo-
we z terenu województwa śląskie-
go. W repertuarze kapel królowały 
polki i oberki, a poziom przygoto-
wanych utworów był naprawdę 
bardzo wysoki. Jury miało trudny 
orzech do zgryzienia. Ostatecznie, 
co niezwykle nas cieszy, zwycięży-

ła Kapela Regionalna „Mierzęcice”, 
prezentując trzy utwory muzycz-
ne: „W mierzęckim lesie”, „Polkę 
galopkę” oraz tradycyjnego „Obe-
rka”. 

Organizatorami  XIV Jurajskiego 
Przeglądu Zespołów Ludowych był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Promo-
cji Kultury w Koziegłowach, Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Często-
chowie oraz Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Gminy Koziegłowy.

Honorowy patronat nad imprezą 
objął Pan Jacek Ślęczka - Burmistrz 
Miasta i Gminy Koziegłowy.

Gratulujemy zwycięzcom i życzy-
my dalszych sukcesów! 
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NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM - JERZY DYKSA

Pan Jerzy Dyksa, mieszkaniec 
Mierzęcic – Osiedla, będąc techni-
kiem 39. Pułku Lotnictwa Myśliw-
skiego Obrony Powietrznej Kraju 
doszedł do stopnia starszego cho-
rążego sztabowego. 17 listopada 
podczas Botanicznej Piątki w Mi-
kołowie, czyli zawodów Nordic 
Walking na dystansie pięciu kilo-
metrów emerytowany wojskowy 
zajął pierwsze miejsce w swojej 
kategorii wiekowej M60. 

Poniżej prezentujemy wywiad,  
w którym amator tej coraz po-
pularniejszej dyscypliny sportu 
opisuje w jaki sposób rozpoczął 
treningi oraz zachęca do aktyw-
ności fizycznej. Mamy nadzieję,  
że w przyszłorocznym marszu NW 
podczas Biegu Nowej Wsi wy-
startuje duże grono sympatyków 
„chodzenia z kijkami”, bo pomimo 
niskich temperatur w całej gminie 
Mierzęcice możemy zobaczyć tre-
nujących „nordikowców”.

Red: Jak zaczęła się pańska przy-
goda z Nordic Walking i dlaczego 
wybrał pan właśnie tę dyspcypli-
nę sportu?

JD: W połowie czerwca tego roku 
skłoniły mnie do tego moje dolegli-
wości kręgosłupa szyjnego. Ta dys-
cyplina jest dla każdego – seniora, 
młodego – zwłaszcza dla osób  
z dolegliwościami stawowymi,  
kolanami. Bieg odpada ze względu 
na duże obciążenia. Z kolei Nordic 
Walking pozwala na pracę bioder, 
odciąża stawy – oczywiście przy 
technicznym, prawidłowym cho-
dzeniu. To jest pewna sztuka, któ-
rej nauczyłem się w sanatorium. 
Tam zaszczepili we mnie ten sport. 
Wcześniej, widząc osoby które cho-
dziły w ten sposób, wyśmiewałem 
je w duchu – dziś muszę je prze-
prosić. Przez trzy tygodnie chodzi-
łem z pomocą terapeuty, prosiłem 
żeby mnie kształcił i zwracał uwagę 
na moje błędy. I tak to się zaczęło.

Red: Jakie są największe zalety 
NW?

JD: Największa zaleta to odcią-
żenie wszystkich stawów, a także 
możliwość trenowania wszędzie.  
Czuję obecnie dużą ulgę, mogę się

swobodnie poruszać. Jeżeli warun-
ki nie pozwalają na wychodzenie 
na zewnątrz, ćwiczę w domu. Naj-
ważniejsza jest aktywność fizycz-
na.  

Red: Czy NW wiąże się z dużymi 
kosztami wyposażenia? Czego 
potrzebuje początkujący, aby ćwi-
czyć bezpiecznie?

JD: Za kijki zapłaciłem w granicach 
50 złotych, a buty oczywiście mu-
szą być wygodne i co najważniej-
sze przystosowane do chodzenia. 
Warto wydać troszeczkę więcej z 
uwagi na to, że to one przyjmują 
całą masę ciała. Większych kosz-
tów nie ma, najważniejsza jest 
chęć.

Red: Kogo zachęciłby Pan do upra-
wiania takiej formy aktywności?

JD: Wszystkich. Kiedyś myślałem, 
że ten sport jest tylko dla osób 
starszych, ale będąc na swoim 
pierwszym maratonie zobaczyłem 
jak to naprawdę wygląda. Prze-
dział wiekowy kształtuje się od 
dwudziestu paru lat, aż po osoby 
w moim wieku. Nordinc Walking  

poleciłbym zwłaszcza tym, którzy 
są mniej sprawni od „biegaczy”. 

Red: Co sądzi Pan o inicjatywach 
zrzeszających ludzi do wspólne-
go uprawiania sportu, takich jak  
coroczne biegi organizowane  
w naszej gminie?

JD: To jest coś wspaniałego. Kie-
dy pierwszy raz pojechałem na 
zawody NW byłem pod wielkim 
wrażeniem organizacji imprezy i 
licznych stowarzyszeń amatorów 
tego sportu. Atmosfera przewspa-
niała. Wydawało mi się że jestem 
wśród rodziny. Wszyscy mówią 
„dzień dobry”, wszyscy się znają. 
Coś pięknego. Chciałbym żeby w 
naszej gminie zawiązała się taka 
grupa NW.  Tu nie chodzi o zdoby-
wanie sukcesów czy medali. Chodzi 
o sam fakt uczestnictwa, a aktyw-
ność fizyczna zwłaszcza w naszym 
wieku jest niezwykle ważna.

Red: Dziękujemy Panu za roz-
mowę i zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do treningu, a na-
stępnie wzięcia udziału w marszu 
Nordic Walking w Nowej Wsi 12 
maja 2019 r.
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W POSZUKIWANIU MIKOŁAJA

SP1 BĘDZIE REPREZENTOWAŁA POLSKĘ W BRUKSELI

3 grudnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mierzęcicach odbyły się 
Gminne Mikołajki dla wszystkich 
dzieci z gminy Mierzęcice, organi-
zowane pod hasłem: „W poszuki-
waniu Mikołaja”.
 
Prezenty, wspólna zabawa i spo-
tkanie z prawdziwym Mikołajem- 
to nieodzowne elementy towa-
rzyszące Mikołajkom, jednemu  
z najwspanialszych wydarzeń w 
życiu każdego dziecka. W tym roku 
dzieci miały okazję poznać nie tyl-
ko Świętego Mikołaja, ale również 
grono jego przyjaciół. Spotkanie  

z dziećmi rozpoczął elf, zaprasza-
jąc ich do aktywnego uczestnictwa  
w przygotowanym spektaklu. 

Poprzez zadania zapisane w listach 
do Świętego, dzieci mogły spraw-
dzić się w konkursie budowania 
wieży z prezentów, wcielić się w 
rolę pingwina czy stać się żywymi 
lokomotywami. 

Równocześnie na planie pojawił 
się iluzjonista, prezentując magicz-
ne sztuczki oczarowanym widzom. 

W końcu przyszedł czas na długo 

oczekiwanego gościa z Laponii. 

Dzieci nie kryły ogromnej radości 
na widok przybysza z brodą. Po 
zaprezentowaniu swoich życzeń 
Mikołajowi, każdy mógł liczyć na 
słodki prezent oraz pamiątkowe 
zdjęcie. 

Mikołaj wraz z przyjaciółmi zło-
żył wszystkim dzieciom serdecz-
ne życzenia wesołych i rado-
snych Świąt, po czym wyruszył  
w dalszą podróż. 

W marcu 2019 roku 3-osobowa delegacja  ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mie-
rzęcicach odwiedzi Brukselę, by tam uczestniczyć w 
młodzieżowych obradach i uczyć się parlamentary-
zmu. 

To ogromny zaszczyt dla szkoły, gdyż  została zapro-
szona jako jedyna spośród szkół w Polsce. 

Tym samym dołączy do grona 33 szkół z różnych 
państw europejskich, które będą miały szansę  w prak-
tyczny sposób uczyć się parlamentaryzmu w miejscu, 
gdzie zapada wiele decyzji dotyczących mieszkańców 
państw Unii Europejskiej. 

Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na relację 
z wizyty!



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 5/2018 - strona 9

POCZYTAJ MI PRZYJACIELU O GÓRNICZYM ŚWIECIE

W  tradycyjne święto górnicze 
obchodzone w Polsce 4 grudnia,   
w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Lotników Polskich w Mierzęcicach 
już po raz czwarty odbyło się spo-
tkanie z książką.

Akcja czytelnicza, której pomysło-
dawcą i organizatorem jest SP2, 
związana jest z ogólnopolskim 
projektem  „Cała Polska czyta 
dzieciom”. W tegorocznej edycji 
do wspólnego czytania przyłączy-
ła się Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Pawła II w Mie-
rzęcicach - Pani Grażyna Czapla.

Jako że 4 grudnia w naszym kraju 
obchodzimy Barbórkę,  dla uczcze-
nia ciężkiej pracy górników uro-
czystość rozpoczęła się  odsłucha-
niem Hymnu Górniczego. Chwilę 
później Następnie zaproszona 
przez nas Pani Dyrektor Czapla 
przeczytała uczniom klas I – III  le-
gendę pt. „Dar Skarbnika”. Dzieci 
słuchały pięknego czytania z wiel-
kim zainteresowaniem. Z treści 
legendy dowiedzieli się nie tylko 
o tym jak ciężka i wyjątkowa jest 
praca górnika, ale również o zwy-
czajach i obyczajach panujących 
w górniczych podziemiach. Po 
wysłuchaniu tekstu, mali słucha-

cze wzięli udział w quizie dotyczą-
cym treści przeczytanej legendy.  
Każda dobra odpowiedź nagradza- 
na była słodką niespodzianką. 

Na zakończenie tego wyjątkowe-
go spotkania uczniowie zaśpiewali 

piosenkę „Karliku, Karliku” oraz 
wykonali czapki górnicze. Emocji 
tego dnia nie zabrakło nikomu. 
Już po raz czwarty przekonaliśmy 
się, że wspólne czytanie „łączy po-
kolenia” i mamy nadzieję, że tak 
stało się tego dnia.

MIKROFON, MOK I TY

W dniach 27 i 28 listopada 2018 
roku w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Wojkowicach odbył się VII 
Festiwal Wokalny „MIKROFON, 
MOK i TY”. W tych dniach MOK 
odwiedziły dzieci i młodzież z wie-
lu miejscowości województwa 
śląskiego. Ponad 150 wokalistów 
zaprezentowało swoje umiejęt-
ności  w pięciu kategoriach wie-
kowych.
 
Jury w składzie: Danuta Rajchel – 
absolwentka Wydziału Wokalno-
Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Katowicach, Irmina Barczewska-
Garus – absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, wokalistka 
z doświadczeniem estradowym i 
scenicznym, Magdalena Pilarczyk – 
absolwentka Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu, nauczyciel śpiewu 
klasycznego, Paulina Dziedzic – ab-

solwentka Akademii Muzycznej w 
Katowicach, pedagog i śpiewacz-
ka - miało nie lada zadanie, aby 
wybrać tych najlepszych. Wszyscy 
uczestnicy festiwalu stanęli na wy-
sokości zadania i bardzo rzetelnie 
przygotowali się do swoich wystę-
pów.Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Nowej Wsi reprezentowały 
dziewczyny z grupy „Starszaków”. 
Ewa Kocot wystąpiła w I kategorii 
wiekowej (dzieci 3-5 lat) i zaśpie-
wała piosenkę „Idzie jesień”, a Ni-
kola Gwóźdź była reprezentantką II 
kategorii wiekowej (dzieci 6-8 lat)  
i zaśpiewała piosenkę pt.: „Jesień”.  

Ewa Kocot wyśpiewała zaszczytne 
II miejsce i otrzymała piękny pu-
char i moc oklasków od zgroma-
dzonej publiczności. Dziewczyn-
ki wspaniale zaprezentowały się 
przed liczną widownią i Jury festi-

walu, co zaowocowało otrzyma-
niem pamiątkowych dyplomów.

Naszym reprezentantkom gratu-
lujemy talentu i życzymy dalszych 
sukcesów, a także rozwijania pasji 
wokalnych.
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WYRÓŻNIENIE DLA AGATY PAJOR Z ZSP W NOWEJ WSI

23 listopada 2018 roku na sce-
nie Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Wojkowicach odbyło się roz-
strzygnięcie XXVII Powiatowego 
Konkursu Plastycznego organizo-
wanego pod hasłem: „Polska Nie-
podległa w moich oczach”.

Celem konkursu było kształtowa-
nie postaw patriotycznych, rozwój 
wrażliwości i wyobraźni plastycz-
nej, doskonalenie warsztatu pla-
stycznego oraz prezentacja możli-
wości twórczych dzieci.

Nagrody zostały przydzielone  
w czterech kategoriach wieko-
wych. Praca Agaty Pajor z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Nowej 
Wsi, z grupy „Maluchy”, zdoby-
ła wyróżnienie w kategorii dzieci  
w wieku przedszkolnym. Dziew-
czynka otrzymała dyplom oraz na-
grodę rzeczową, a także ogromne 
brawa zgromadzonej publiczności.

Serdecznie gratulujemy Agatce  
i życzymy jej dalszych sukcesów.

ODPUST W PARAFII PW. ŚW. MIKOŁAJA W TARGOSZYCACH

Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest 
i nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.
                                św. Jan Paweł II

6 grudnia to szczególna data dla 
mieszkańców Targoszyc nie tylko 
dlatego, że oczekują na prezenty 
od św. Mikołaja, ale także dlate-
go, że właśnie tego dnia ich para-
fia czci swojego patrona- właśnie 
św. Mikołaja. Podobnie jak w 
ubiegłych latach, z tej zacnej oka-
zji w kościele pw. św. Mikołaja w 
Targoszycach odprawiona została 
tego dnia uroczysta Msza św. od-
pustowa.  

W gronie czcigodnych celebran-
sów uroczystej Eucharystii znaleź-
li się: ks. Tomasz Folga Dyrektor 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ks. 
Marek Cuda Proboszcz Parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa   
w Siewierzu oraz ks. Rafał Korda-
szewski Wikariusz miejscowej pa-
rafii. Jak co roku, nad wyjątkową 
oprawą i przebiegiem uroczystości 
czuwał niezawodny gospodarz Pa-
rafii pw. św. Mikołaja-ks. Proboszcz 
Janusz Rakoczy, który w lipcu tego 
roku obchodził  30. Jubileusz Po-
sługi Kapłańskiej (jako Proboszcz 
Parafii pw. św. Mikołaja w Targo-
szycach). 

Jak zawsze, we Mszy odpusto-
wej uczestniczyły tłumy parafian, 
strażacy ochotnicy ze wszystkich  
okolicznych  jednostek OSP oraz 
rzesze dzieci. Te ostatnie zostały 
po zakończeniu modlitwy niezwy-
kle hojnie obdarowane przez przy- 

byłego na tę uroczystość patrona 
parafii- św. Mikołaja, który wręczył 
im paczki wypełnione słodyczami. 
Najwyraźniej i starsi parafianie 
byli     w tym roku grzeczni, gdyż 
św. Mikołaj pamiętał także i o ni-
ch-obdarował ich  symbolicznymi 
upominkami.

Serdecznie dziękujemy ks. Pro-
boszczowi za perfekcyjne przygo-
towanie uroczystości oraz sfinan-
sowanie i przygotowanie paczek 
dla najmłodszych i upominków dla 
pozostałych uczestników uroczy-
stości. Korzystając z okazji, życzymy 
ks. Proboszczowi kolejnych Jubile-
uszy w zdrowiu       i radości, wielu 
życzliwych serc ludzkich gotowych 
przyjść z pomocą w głoszeniu Do-
brej Nowiny, dużo sił w pokonywa-
niu ludzkich słabości i przeszkód 
życiowych, ogromu łask Bożych,  
mocy Ducha Świętego oraz opieki 
Matki Bożej.

6 grudnia  cały Kościół wspomina 
św. Mikołaja-biskupa. Dla większo-
ści z nas był to pierwszy święty, z 
którym zawarliśmy bliższą znajo-
mość. Od wczesnego dzieciństwa 
darzyliśmy go ogromną sympatią, 
bo przecież przynosił nam prezen-
ty...Święty Mikołaj urodził się oko-
ło 270 roku w Licji, w miejscowości 
Patras. Był dzieckiem wyproszo-
nym u Boga w modlitwach. Miał 
zamożnych rodziców. We wczesnej 
młodości stracił oboje z nich- zmar-
li podczas zarazy. Mikołaj mógł do 
końca życia wieść dostatnie życie, 
ale wolał się dzielić swoim bogac-
twem z biednymi. Często pomagał 
potrzebującym anonimowo. Pełnił 
posługę biskupa Myry. Dożył sę-
dziwego wieku, stąd też w tradycji 
odwiedzający nas w okolicy Świąt 
Bożego Narodzenia Święty Miko-
łaj, także jest leciwy...
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SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

20 listopada uczniowie klas IV-VIII 
Szkoły Podstawowej im. M. Ko-
nopnickiej w Przeczycach wybra-
li się na nieodpłatną wycieczkę 
do Muzeum Śląskiego w Katowi-
cach. 

Celem wycieczki było obejrzenie 
wystawy pt.: „Światło historii. Gór-
ny Śląsk na przestrzeni dziejów”. 
Była to kolejna inicjatywa w naszej 
gminie, która wpisała się w obcho-
dy setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Wystawa została udostępniona 
w 2016 roku podczas Festiwalu 
otwarcia nowej siedziby Muzeum 
Śląskiego. Przedstawia ona opo-
wieść o Górnym Śląsku od cza-
sów najdawniejszych do przełomu 
ustrojowego w 1989 roku. 

Została usytuowana w miejscu 
dawnej kopalni Katowice, która 
przez blisko 200 lat była świadkiem 
i uczestnikiem historii. 

W symbolicznej przestrzeni kopal-
ni uczniowie podążali szlakiem wy-
tyczonym historią, zagadnieniami i 
wydarzeniami, które zdetermino-
wały dzieje Górnego Śląska.

Wejście na wystawę jest hołdem 
dla miejsca, w którym została zor-
ganizowana. Prowadzi bowiem 
przez bramę kopalni Katowice, zre-
konstruowaną na podstawie zdjęć  

z 4 czerwca 1989 roku – dnia, któ-
ry uznano za początek przeobra-
żeń politycznych, przemysłowych 
i ekonomicznych, po raz kolejny 
zmieniających oblicze regionu. 

Ekspozycja została podzielona na 
dziewiętnaście przestrzeni, w któ-
rych zaprezentowano poszczegól-
ne problemy. 

Na wystawę wchodzi się przez 
markownię, dalej znajdują się czę-
ści poświęcone dziejom najdaw-
niejszym, gdzie poznajemy dawny  

Śląsk i jego kolejnych władców, 
oraz rozwojowi osadnictwa, dzięki 
któremu śląska ziemia mogła się 
stać pomostem między Wschodem 
a Zachodem, miejscem rozkwitu 
życia kulturalnego i umysłowego. 

Następnym etapem było zwiedza-
nie pałacu, w którym jako świato-
wa nowinka pojawiła się maszyna 
parowa, zapowiedź przełomu my-
ślowego i kolejnego rozdziału ślą-
skiej historii – industrializacji, siły 
napędowej nowych zmian. 

W dalszych częściach wystawy 
uczniowie mierzyli się z zagad-
nieniem skomplikowanej śląskiej 
tożsamości, budzenia się polskiej 
świadomości narodowej, zapozna-
li się z galerią wybitnych Górnoślą-
zaków oraz z wydarzeniami z okre-
su powstań śląskich i plebiscytu, 
lat międzywojennych po obu stro-
nach granicy i II wojny światowej, 
podczas której włączono Górny 
Śląsk do III Rzeszy, co zapoczątko-
wało nowe problemy. 

Ścieżkę powojennych losów wy-
tyczają kolejne ważne etapy, takie 
jak tragedia górnośląska, fikcja 
komunizmu, zmiany społeczne  
i demograficzne, czas Solidarności, 
stan wojenny i tragedia kopalni 
Wujek, a wreszcie schyłek PRLu.
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W niedzielę 11 listopada 2018 r. 
w Mierzęcicach wspólnie święto-
waliśmy rocznicę 100-lecia odzy-
skania Niepodległości naszej Oj-
czyzny.
 
Obchody tego ważnego dla nas 
święta rozpoczęły się w kościele 
pw. św. Mikołaja w Targoszycach, 
gdzie ksiądz kanonik Janusz Ra-
koczy celebrował Mszę Świętą w 
intencji Ojczyzny oraz wygłosił 
okolicznościową homilię, w której 
wspomniał historyczne wydarze-
nia naszego Narodu.

Po uroczystej Mszy Św. wszyscy 
uczestnicy w asyście pocztów 
sztandarowych jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, jednostek 
oświatowych, druhów strażaków, 
członkiń KGW korowodem udali się 
pod pomnik upamiętniający 10-tą 
rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mierzęcicach, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości.

W okolicznościowym przemówie-
niu Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski podkreślił  znaczenie 
daty 11 listopada 1918r. jako prze-
łomowego momentu w dziejach 
Polski - odzyskania niepodległości. 

Oddając hołd poległym w obronie 
Ojczyzny wiązanki w narodowych 
barwach złożyli: Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski wraz 
z Sekretarzem Gminy Bogumiłą 
Szymończyk i Skarbnikiem Gminy 
Agnieszką Frączek, Przedstawicie-
le Rady Gminy Mierzęcice - Prze-
wodnicząca Rady Jolanta Kyrcz z 
Zastępcą  Tadeuszem Szczepań-
czykiem, Poseł na Sejm RP Walde-
mar Andzel, Senator RP Arkadiusz 
Grabowski, Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Siewierzu 
podkomisarz Cezary Pawlik, Przed-
stawiciel Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Robert Białek, delegacja 
Koła Sympatyków Lotników Pol-
skich w Mierzęcicach, Przedstawi-
ciele Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Dy-
rektorzy jednostek oświatowych, 
Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Gminnego Ośrodka Kultury, Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Wodnej  

i Komunalnej, Sołtysi, Przedsta-
wicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz mieszkańcy.

Na zaproszenie Wójta Gminy za-
szczycił nas swą obecnością chór 
„Halka” Kozłowa Góra, który 
uświetnił Eucharystię, a następ-
nie dał występ podczas dalszych 
uroczystości w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mierzęcicach.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy 
wydarzenia udali się na salę GOK. 
Jako pierwsza wystąpiła Gminna 
Orkiestra Dęta im. Władysława 
Juszczyka grając takie utwory jak 
„Marsz Poranna Poczta” oraz „Wią-
zanka Pieśni Żołnierskich”. Następ-
nie widzowie mogli wsłuchać się 
w przepięknie wykonywane pieśni 
przez chór „Halka” Kozłowa Góra  
włączając się do wspólnego śpie-
wu patriotycznych pieśni.

Na scenie w biało – czerwonym 
występie zaprezentowali się przed-
szkolacy z Przedszkola Publicznego 
Radosny Zakątek w Mierzęcicach 
oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Prze-
czycach, którzy przygotowali dla 
zgromadzonych przepiękny mon-
taż słowno-muzyczny, pozwalający 
przypomnieć widzom patriotyczne 
pieśni oraz historyczne wydarzenia 
naszej Ojczyzny.

Tegoroczne Obchody Święta Nie-
podległości miały również sporto-
wy wydźwięk. W niedzielny pora-
nek odbył się I Bieg Niepodległości, 
w którym ponad 100 mieszkańców 
naszej gminy na sportowo uczciło 
niepodległość. Wysoka frekwencja 
pokazuje, iż warto kontynuować 
organizację podobnych wydarzeń 
w kolejnych latach.
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TOBIE ŚPIEWAMY, OJCZYZNO!

13 listopada w Gminnym Ośrodku 
Kultury miało miejsce wyjątko-
we spotkanie. To tutaj bowiem,  
w nieco odmiennej scenerii niż 
dotychczas, odbył się kolejny 
Wieczór Pieśni Patriotycznej. 
Oczywiście głównym powodem 
wyjątkowej oprawy tegorocznego 
spotkania były obchody 100 rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Uroczystość rozpoczęły: Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mierzęcicach p. Grażyna Czapla 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach p. Paulina Nie-
gowska. Powitały one zaproszo-
nych gości: Wójta Gminy Mierzę-
cice – p. Grzegorza Podlejskiego, 
Przewodniczącą Rady Gminy – p. 
Jolantę Kyrcz, Zastępcę Przewod-
niczącej Rady Gminy – p. Tadeusza 
Szczepańczyka oraz innych rad-
nych, a także wszystkich pozosta-
łych uczestników. 

Spotkanie rozpoczęto wspólnym 
odśpiewaniem Hymnu Narodowe-
go oraz Roty przy akompaniamen-
cie Gminnej Orkiestry Dętej.

Tegoroczne spotkanie odbywało 
się pod hasłem: „Tobie śpiewamy, 
Ojczyzno!”. I trzeba przyznać, że 
w Mierzęcicach rozbrzmiewał ten 
śpiew gromko i z entuzjazmem. 

Wielka w tym zasługa Kół Gospo-
dyń Wiejskich z poszczególnych 
miejscowości oraz Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowej 
Wsi, które stały się głównymi bo-
haterami wieczoru, wspaniale wy-
konując polskie pieśni patriotycz-
ne. 

Repertuar okazał się być niezwykle 
urozmaicony. Panie z KGW z Topo-
rowic zaśpiewały trzy piosenki: 
„Płynie Wisła, płynie”,  „ Jak długo 
w sercach naszych” oraz „Piękna 
nasza Polska cała”, Zespół „Mierzę-
canki” wykonał dwa utwory: „Ser-
ce w plecaku” i „Tam na błoniu”.

W wykonaniu KGW w Nowej Wsi 
oraz Koło Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Nowej Wsi usłysze-
liśmy kolejno pieśni: „Cztery córki 
miał tata” oraz „Polskie kwiaty”. 

Panie z KGW z sołectwa Mierzęci-
ce 2 zaśpiewały piosenkę „Wojen-
ko, wojenko”. Z kolei KGW w Prze-
czycach przygotowało trzy utwory: 
„Pierwsza kadrowa”,  „Biały krzyż” 
oraz „Żeby Polska była Polską”. 

Panie z KGW w Boguchwałowi-
cach zaśpiewały „Przybyli ułani 
pod okienko”. Oczywiście wszyscy 
chętnie włączyli się w śpiew, ko-
rzystając z przygotowanych przez 
organizatorów śpiewniczków.

Przewodnikami wieczoru byli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mierzęcicach. To oni prowa-
dzili spotkanie oraz w przejmujący 
sposób recytowali wiersze A. Mic-
kiewicza, K.K. Baczyńskiego czy  
J. Kasprowicza. 

Chór szkolny oraz soliści przyczy-
nili się do wzmocnienia atmosfery 
wzruszenia i poczucia wspólnoty. 
Brawurowe wykonanie piosenki 
„Jedenasty listopada” na wstępie 
oraz poruszająca interpretacja 
utworu „Tango na głos, orkiestrę  
i jeszcze jeden głos” na zakończenie  

sprawiły, że wszyscy jeszcze silniej 
poczuli znaczenie tegorocznego 
Święta Niepodległości. 

Natomiast kulminacją wieczoru 
stał się wspólny taniec, ucznio-
wie zaprosili bowiem wszystkich 
do poloneza. Odtańczono go przy 
dźwiękach niezapomnianej kom-
pozycji Wojciecha Kilara z filmu 
„Pan Tadeusz”. 

Uroczystość została przygotowana 
przez nauczycieli i uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Mierzęci-
cach oraz pracowników Gminnej 
Biblioteki Publicznej przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Mierzęcicach. 

Nad przygotowaniem części słow-
no-muzycznej oraz dekoracji czu-
wały panie: Barbara Gryczka, Ka-
tarzyna Kobiałka i Justyna Ziętek, 
wsparły je panie: Beata Dzierża-
nowska – Kukuła, Tatiana Kusaj  
i Agata Psonka, które przygotowa-
ły część recytatorów. 

Katarzyna Kobiałka
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ZABAWA MIKOŁAJKOWA

BAL ANDRZEJKOWY W BOGUCHWAŁOWICACH

9 grudnia 2018 roku w sołectwie 
Boguchwałowice nie zabrakło 
gwaru i śmiechu, bowiem Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej z 
Oddziałem Przedszkolnym w Bo-
guchwałowicach wraz z Panią soł-
tys Danutą Szymończyk, zorgani-
zowali Zabawę Mikołajkową. 

W imprezie wzięło udział blisko 
90 dzieci. Dzięki ofiarności i życzli-
wości sponsorów tj. Krakowskiego 
Banku Spółdzielczego, Pana Wójta 
Grzegorza Podlejskiego oraz Pani 
Alfredy Perczak, wszystkie dzieci 
zostały obdarowane paczkami od 
św. Mikołaja. Paczki te przygoto-
wane zostały przez Radę Rodzi-
ców. 

Przedszkolaki wspólnie ze swoimi 
wychowawczyniami tj. Panią Mal-
winą Psonką i Panią Bernadetą  
Machurą, przygotowały niezapo- 

mniane przedstawienie, które spo-
wodowało, że w oczach rodziców 
dzieci nie zabrakło łez wzruszenia. 

Blisko dwugodzinną zabawę pro-
wadzili wykwalifikowani animato-
rzy. Rodzice dzieci przedszkolnych 
przygotowali bufet oraz kiermasz  

ozdób świątecznych, które w nie-
powtarzalny sposób ozdobią wnę-
trza wielu domów. 

Cały dochód z imprezy został prze-
znaczony na rzecz Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałem Przedszkolnym 
w Boguchwałowicach. 

• Pan Bara Jacek - Zakład Rzeźniczo – 
Wędliniarski w Mierzęcicach

• Pan Bogusław Zwierzchowski - 
Piekarnia i Cukiernia 

„Ziarenko” w Bobrownikach
• Pan Gaik Witold – WTG HOLDING

Sp. zoo w Najdziszowie
• Pan Grzegorz Podlejski

• Pani Izabela Fiedor - Salon 
Fryzjerski „Izabella” w Nowej Wsi

• Pani Sylwia Cichoń – Salon Fryzjesko 
– Kosmetyczny „Ego” na Podwarpiu
• Pani Barbara Bąkowicz – Stylizacja 

Paznokci w Boguchwałowicach
• Pani Bogusława Karkoszka – Salon 

Fryzjerski w Boguchwałowicach
• Pan Bartosz Buczek i Pani Katarzyna 

Maroń– Stajnia „Arma” 
w Boguchwałowicach

• Pani Joanna Dzierżanowska 
„Oriflame”

• Pan Łukasz Gąsiorowski – „Moto-
carhit” Ubezpieczenia w Mierzęcicach

• Kwiaciarnia „Florystyka Góraleczka” 
w Mierzęcicach

• Pani Renata Pocztowska - Tobolik  
„Art-Haft” w Boguchwałowicach.

• Pan Wiesław Dobrowolski – Sklep 
Spożywczy „Odido” 

w Boguchwałowicach.
• Pani Marzena Chyla – 

Sklep „Odido” w Siewierzu
• Pani Stanisława Bacik - „Meblowil” 

PPHU  w Boguchwałowicach
• Pani Danuta Pocztowska

• Pan Stanisław Wyszyński – 
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 

w Boguchwałowicach
• Pan Stanisław Kubik – 

Gospodarstwo Pszczelarskie 
w Boguchwałowicach

• Pan Leszek Otręba – Handel 
Obwoźny w Boguchwałowicach
• Pan Robert Węgrzynowicz – 

Wypożyczalnia Strojów w Sosnowcu

• Pan Andrzej Bartków – Myjnia 
Ręczna „Biwa” w Siewierzu

• Gabinet Kosmetyczny „Estetica 
Promed” w Mierzęcicach

• Pizzeria „Soffitta” w Mierzęcicach
• Kino Helios w Dąbrowie Górniczej

• Wielka Fabryka Elfów w Katowicach
• Sklep Zoologiczny „Czaki” 

w Mierzęcicach
• Pani Karolina Sowa – Centrum 

Językowe „Progress” w Mierzęcicach
• Pani Katarzyna Piecuch – Sroka – 
Centrum Językowo – Szkoleniowe 

„Prymus” w Myszkowie
• Pani Ewa Szastak – Sklep z Artykuła-

mi Metalowymi w Mierzęcicach
• Sklep spożywczy „Lewiatan” 

w Przeczycach
• Firma „Montiko” 

w Dąbrowie Górniczej
• Pani Beata Latos – Salon Piękna 

i Kosmetyki Profesjonalnej 
w Dąbrowie Górniczej

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
z Oddziałem Przedszkolnym w Bogu-
chwałowicach zorganizowała w dniu 
24 listopada 2018 r. - Bal Andrzejko-
wy w Remizie Strażackiej w Bogu-
chwałowicach. Na imprezie bawiło się 
blisko 80 osób, przygrywał DJ Nexit. 
Cały zgromadzony dochód z imprezy 
został przekazany na rzecz Szkoły Pod-

stawowej z Oddziałem Przedszkolnym 
w Boguchwałowicach,  za który zosta-
ną zakupione zabawki do  placówki 
oraz uczniowie na wiosnę przyszłego 
roku wybiorą się na niezapomnianą 
wycieczkę do Westernowego Parku 
Rozrywki „Twinpigs” w Żorach. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
n/w firmom i osobom prywatnym za 

okazaną życzliwość, wyrozumiałość 
i ofiarność, poprzez wsparcie Balu 
Andrzejkowego, życząc jednocześnie 
wiele satysfakcji i radości oraz wszel-
kiej pomyślności  zarówno w działal-
ności zawodowej jak i w życiu osobi-
stym.

Rada Rodziców wraz z Dyrektorem 
SP w Boguchwałowicach
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GIMNASTYKA W BOGUCHWAŁOWICACH

ZATRUDNIMY 
W Centrum Opieki 

Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76) 

pielęgniarki na dodatkowe 
dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy

www.facebook.com/gokmierzecice

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE

Od września do listopada z inicja-
tywy pani sołtys Danuty Szymoń-
czyk mieszkańcy Boguchwałowic 
mogli uczestniczyć w sfi nansowa-
nych z funduszu sołeckiego zaję-
ciach ruchowych podnoszących 
sprawność fi zyczną.

Gimnastyka prowadzona przez 
panią Agnieszkę Hylę skierowana 
była do szerokiego grona odbior-
ców, bez względu na wiek, czy po-
ziom aktywności fi zycznej. 

Uczestnicy mogli spotkać się na sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Boguchwałowicach gdzie wspól-
ne ćwiczenia umożliwiły miesz-
kańcom poprawę swojej kondycji, 
a także integracje sołectwa.




