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RADNI UDZIELILI WÓJTOWI GRZEGORZOWI PODLEJSKIEMU ABSOLUTORIUM

RADNE STRACIŁY MANDAT - BĘDĄ WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

28 maja 2019 r. odbyła się VI Sesja 
Rady Gminy Mierzęcice, podczas 
której radni po raz pierwszy de-
batowali nad raportem o stanie 
gminy. Zachęcamy mieszkańców 
do zapoznania się z w/w doku-
mentem, do którego przygotowa-
nia zobligowała włodarza Gminy 
Mierzęcice zmiana przepisów. 
Dokument znajdziecie Państwo 
na stronie BIP Urzędu Gminy Mie-
rzęcice 

Przygotowanie raportu oraz deba-
ta wedle obowiązujących przepi-
sów kończy się przyjęciem uchwa-
ły w sprawie udzielenia wójtowi 
wotum zaufania. Za udzieleniem 
wotum zaufania głosowało 8 rad-
nych, 7 wstrzymało się od głosu, 
nikt nie był przeciwny.  

W dyskusji o stanie gminy w roku 
2018 poza radnymi Gminy Mie-
rzęcice udział wzięli również  sami 
mieszkańcy. Podczas  sesji w dniu 
28 maja 2019 roku radni procedo-
wali również w sprawie udzielenia 
wójtowi Gminy Mierzęcice Grze-
gorzowi Podlejskiemu absoluto-
rium  z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2018. Co istotne, Regional-
na Izba Obrachunkowa oraz Ko-
misja Rewizyjna Rady Gminy Mie-
rzęcice wydały pozytywne opinie  
w sprawie absolutorium. Głosowa-
nie za udzieleniem wójtowi abso-
lutorium  przebiegało tak samo jak 
w przypadku  udzielenia  wotum 
zaufania. Spośród 15 radnych - za 
absolutorium dla wójta opowie-
działo się  8 osób, 7 wstrzymało 
się od głosu. 

Radne Rady Gminy Mierzęcice: 
Pani Teresa Banaś oraz Pani Emi-
lia Krzyżanowska, utraciły man-
dat. W Gminie Mierzęcice zostaną 
przeprowadzone wybory uzupeł-
niające.

Podczas  VII Sesji Rady Gminy Mie-
rzęcice w dniu 24 czerwca 2019 
r. radne Rady Gminy Mierzęcice: 
Pani  Teresa Banaś oraz Pani Emi-
lia Krzyżanowska, utraciły mandat.  
Uchwałę o wygaśnięciu mandatu 
podjęto w związku z tym, iż wbrew 
przepisom ustawy z dnia 27 lipca 

2001 roku Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 
roku, poz. 52 z późn. zm. ) - art. 
159 § 1 pkt 1) oraz przepisom usta-
wy z dnia 5 stycznia 2011 roku Ko-
deks wyborczy ( tj. Dz. U. z 2019 
r., poz. 684)- art.383 §1 pkt 5 obie 
Panie wykonywały równocześnie 
mandat radnego Rady Gminy Mie-
rzęcice i mandat ławnika Sądu Re-
jonowego w Zawierciu. 
Pismo, informujące o powyższym 
fakcie  nie przestrzegania przepi-
sów prawa, wpłynęło na ręce prze-
wodniczącej Rady Gminy Mierzę-

cice od Prezesa Sądu Rejonowego 
w Zawierciu. 

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami radne winny zrzec się peł-
nienia funkcji ławnika w ustawo-
wym terminie trzech miesięcy od 
momentu złożenia ślubowania. 
Ponieważ w tym przypadku termin 
ustawowy nie został dochowany - 
radne utraciły mandat. 

W związku z powyższym w Gmi-
nie Mierzęcice zostaną przepro-
wadzone wybory uzupełniające.  
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WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM

RATOWNICTWA 112
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

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WICHURY

Mówiąc o porywistych wiatrach, 
klasyfikuje się je częściej nie wg 
prędkości z jaką przemieszcza-
ją się masy powietrza, lecz ze 
względu na rozmiar szkód jakie 
mogą wyrządzić. Wichura – wiatr  
o prędkości do 88 km/h jest zdol-
ny łamać drzewa, zrywać da-
chówki i uszkadzać budynki. Silna 
wichura, czyli wiatr wiejący do 
102 km/h może zrywać dachy, 
wyrywać drzewa z korzeniami czy 
łamać słupy energetyczne. Nato-
miast przy wietrze powyżej 103 
km/h, należy się liczyć z zagroże-
niem życia.

OCHRONA PRZED WICHURĄ

usuń z parapetów, balkonu, • 
obejścia wszystkie przedmio-
ty, które mogą zostać porwane 
przez wiatr i stanowić zagroże-
nie,

zamknij okna i drzwi, jeżeli ist-• 
nieje taka potrzeba dodatkowo 
je zabezpiecz,

przygotuj oświetlenie zastęp-• 
cze – latarki z zapasem baterii,

zapewnij bezpieczeństwo swo-• 
im zwierzętom, zwłaszcza tym 
przebywającym na zewnątrz,

znajdź bezpieczne miejsce dla • 
swojego pojazdu – nie parkuj 
w pobliżu drzew, reklam, szyl-
dów i słupów trakcji energe-
tycznej.

PODCZAS WICHURY

nie wychodź na zewnątrz, jeże-• 
li nie jest to niezbędne,

jeżeli jesteś poza domem, po-• 
szukaj bezpiecznego schronie-
nia, nie zatrzymuj się pod drze-
wami,

wyłącz gaz i elektryczność, aby • 
ograniczyć niebezpieczeństwo 
powstania pożaru,

nie korzystaj z windy, ponieważ • 
w przypadku zaniku zasilania 
istnieje ryzyko uwięzienia,

zachowaj szczególną ostroż-• 
ność podczas jazdy samocho-
dem, po pierwsze ze względu 
na mogące się łamać kona-
ry, po drugie - przy wyjeździe  
z osłoniętej drogi na otwar-
tą przestrzeń istnieje ryzyko 
zdmuchnięcia samochodu.

PO WICHURZE

poinformuj odpowiednie służ-• 
by (straż pożarną, policję, po-
gotowie energetyczne, gazo-
we oraz inne właściwe służby)  
o zdarzeniach, które mają zna-
czenie dla bezpieczeństwa lu-
dzi,

pomóż osobom rannym i po-• 
szkodowanym – udziel im 
pierwszej pomocy,

uważaj na leżące lub zwisają-• 
ce przewody elektryczne, pod 
żadnym pozorem ich nie doty-
kaj i nie próbuj ich samodziel-
nie usuwać,

zrób zdjęcia zniszczeń w Two-• 
im domu (budynku i wyposa-
żenia), gdyż mogą stanowić 
dowód w procedurze odszko-
dowawczej,

wezwij służby techniczne, • 
uprzednio wyłączając gaz  
i elektryczność w przypadku 
gdy zobaczysz iskrzenie insta-
lacji elektrycznej, popalone 
przewody lub też poczujesz 
swąd spalonej instalacji.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BURZĘ

O burzy mówimy wtedy, gdy na-
stępuje jedno lub kilka nagłych wy-
ładowań atmosferycznych (pioru-  
nów). Wyładowania występują 
zarówno pomiędzy chmurami jak 
i między chmurą a ziemią. Zwy-
kle burzy towarzyszą intensywne 
opady deszczu często z gradobi-
ciem oraz porywisty wiatr.
Czym jest piorun lub inaczej bły-
skawica? Mówiąc najprościej to 
wyładowania elektryczne o bar-
dzo dużym natężeniu.

W CZASIE BURZY NAJBEZPIECZNIEJ 
JEST PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ BU-
DYNKU, DLATEGO, O ILE TO MOŻ-
LIWE, NIE NALEŻY Z NIEGO WY-
CHODZIĆ.

POZA DOMEM

Jeżeli burza zastanie nas poza do-
mem należy:

jak najszybciej znaleźć bez-• 
pieczne schronienie,
unikać przebywania pod drze-• 
wami,
unikać przebywania na otwar-• 
tej przestrzeni,
jeżeli znaleźliśmy się na otwar-• 
tej przestrzeni – znaleźć, o ile 
to możliwe, obniżenie terenu 
(starajmy się nie być najwyż-
szym punktem) i kucnąć (nie 
siadać i nie kłaść się) ze złą-
czonymi i podciągniętymi pod 
siebie nogami. Nogi powin-
ny być złączone, ponieważ w 
przypadku uderzenia pioruna, 
na skutek powstania różnicy 
napięć (tzw. napięcia krokowe-
go) może dojść do przepływu 
prądu między stopami,
jeżeli pływamy w wodzie lub • 
znajdujemy się na łodzi wyjść 
na brzeg i oddalić się od wody, 
gdyż jest ona doskonałym prze-
wodnikiem elektrycznym,
unikać dotykania przedmiotów • 
zrobionych z metalu oraz prze-
bywania w ich pobliżu – przed-
mioty metalowe mogą „przy-
ciągać” pioruny,
pozostać w samochodzie (je-• 
żeli jesteśmy akurat w podró-
ży) – samochód stanowi dobrą 
ochronę przed uderzeniem 
pioruna,
natychmiast przykucnąć jeżeli • 

czujemy ładunki elektryczne w 
powietrzu, a włosy „stają nam 
dęba”,
osoby przebywające w grupie • 
na otwartej przestrzeni powin-
ny się rozproszyć na odległość 
kilkudziesięciu metrów, aby w 
przypadku uderzenia pioruna 
część grupy mogła udzielić po-
mocy porażonym,
jeżeli widzisz zwisające prze-• 
wody elektryczne, natych-
miast powiadom odpowiednie 
służby. Pod żadnym pozorem 
do nich nie podchodź.

W DOMU

Jeżeli podczas burzy przebywamy 
w domu należy:

unikać używania sprzętów • 
elektrycznych i elektronicz-
nych zasilanych z sieci (telefo-
ny, suszarki do włosów, mikse-
ry itp.), ponieważ korzystanie 
z tych urządzeń, w przypadku 
uderzenia pioruna w naziemną 
sieć elektroenergetyczną, gro-
zi porażeniem impulsem roz-
chodzącym się w przewodach 
instalacji elektrycznej,
odłączyć od sieci elektroniczny • 
sprzęt domowy (sprzęt RTV, 
komputery) – to uchroni go 
przed uszkodzeniem w przy-
padku tzw. przepięcia, będące-
go skutkiem uderzenia pioruna 
w infrastrukturę elektroener-
getyczną,
przygotować latarkę z bateria-• 
mi, na wypadek przerw w do-
stawie prądu,

jeżeli widzisz iskrzenie domo-• 
wej instalacji elektrycznej, po-
palone przewody lub czujesz 
swąd – wyłącz elektryczność 
oraz gaz i natychmiast wezwij 
odpowiednie służby technicz-
ne.

PORAŻENIE PIORUNEM
CO ROBIĆ

Należy zbadać stan ogólny po-1. 
szkodowanego.
Trzeba sprawdzić czy oddycha i 2. 
czy tętno jest wyczuwalne.
Jeżeli u osoby porażonej pio-3. 
runem doszło do zatrzymania 
oddechu, należy jak najszyb-
ciej rozpocząć sztuczne oddy-
chanie, natomiast jeżeli tętno 
nie jest wyczuwalne niezbędne 
jest rozpoczęcie resuscytacji 
krążeniowo - oddechowej czyli 
zewnętrznego masażu serca.

MASAŻ SERCA:
Należy sprawdzić, czy drogi 1. 
oddechowe poszkodowanego 
są drożne – nie zawierają ciał 
obcych.
Następnie na środku klatki 2. 
piersiowej poszkodowanego 
kładziemy nadgarstek jednej 
ręki i przykrywamy drugą dło-
nią splatając palce obu rąk 
oraz zaczynamy uciskanie.
Po każdych 30 uciśnięciach – 2 3. 
wdechy.
Gdy przywrócimy poszkodo-4. 
wanemu oddech i tętno, nale-
ży ułożyć go w pozycji bocznej 
ustalonej i poczekać na przyby-
cie lekarza.
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BEZPIECZNE WAKACJE

Wakacje to okres wypoczynku 
i zabawy, niestety w tym czasie 
dochodzi również do wypadków 
i rożnego rodzaju nieprzewidzia-
nych zdarzeń. 

Na wstępie naszego poradnika 
chcielibyśmy zwrócić uwagę opie-
kunów, grup dzieci i młodzieży 
przebywających na wakacyjnym 
wypoczynku na kilka zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem 
obiektów wypoczynkowych. Wy-
bierając obiekt wypoczynkowy 
oprócz walorów turystycznych or-
ganizatorzy powinni zwrócić uwa-
gę na warunki ochrony przeciwpo-
żarowej. Szczególnie na warunki 
ewakuacji.

ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPO-
WANIA W SYTUACJACH ZAGROŻE-
NIA

POŻAR - Po 2 minutach ogień 
może stać się groźny dla życia, a w 
ciągu kilkunastu minut cały dom 
może stanąć w płomieniach. Pod-
czas każdego pożaru mieszkania 
powstaje duże zadymienie oraz 
szereg substancji niebezpiecznych, 
wydzielających się podczas spala-
nia palnych elementów wyposaże-
nia mieszkania. Ilość wydzielonych 
substancji powoduje po kilku od-
dechach człowieka jego zatrucie, 
niedotlenienie i w dalszej konse-
kwencji zgon. Należy zaznaczyć, że 
w 90% zgon człowieka nie powo-
duje ogień i wysoka temperatura, 
lecz właśnie wdychanie produk-
tów spalania. 

Aby nie dopuścić do powstania 
pożaru pamiętaj o zasadach bez-
piecznego postępowania:

W budynku: 

- ostrożnie używaj zastępczych źró-
deł grzewczych, 
- nie używaj kuchenki gazowej do 
ogrzewania, 
- nie pozostawiaj bez nadzoru włą-
czonych kuchenek elektrycznych  
i gazowych, wykipienie tłuszczu 
na płomień lub płytę grzewczą ku-
chenki doprowadzi do pożaru, wy-
kipienie wody na płomień kuchen-
ki gazowej spowoduje zgaszenie 
go i ulatnianie się gazu, 

- utrzymuj w stałej technicznej 
sprawności instalację elektryczną, 
przedłużacze, kable, gniazdka, in-
stalację gazową, przewody komi-
nowe i wentylacyjne, 
- nie przeciążaj sieci elektrycznej 
(korzystaj z rozgałęziacza z bez-
piecznikiem, a unikniesz iskrzenia 
i krótkich spięć), 
- nie umieszczaj grzejników elek-
trycznych, kuchenek mikrofalo-
wych i innych urządzeń elektrycz-
nych pobierających dużą moc w 
pobliżu łatwopalnych materiałów, 
- nie używaj narzędzi i urządzeń  
w sposób niezgodny z ich przezna-
czeniem - niezgodnie z instrukcją 
(np. suszenie ubrań bezpośrednio 
na grzejnikach elektrycznych ze 
spiralami grzejnymi), 
- nie używaj otwartego ognia (za-
palniczek, świec, papierosów)  
w pobliżu łatwopalnych materia-
łów,
- nie rozpalaj ognia w piecu, ko-
minku, grillu przy użyciu cieczy ła-
twopalnych
- wyposaż mieszkanie, dom i obej-
ście w podręczny sprzęt gaśniczy  
i naucz rodzinę posługiwać się 
nim,
- zainstaluj w miarę możliwości wy-
krywacze dymu, które dwukrotnie 
zwiększają szansę przeżycia, naucz 
dzieci jak informować o pożarze 
przez telefon.

Na otwartej przestrzeni: 

- nie używaj otwartego ognia i nie 
wykonuj żadnych innych czynno-
ści, które mogłyby doprowadzić 
do powstania pożaru: w strefie 
zagrożenia wybuchem, w miejscu 
występowania materiałów niebez-
piecznych pożarowo,
- nie rozpalaj ognisk, nie wysypuj 
gorącego popiołu i żużla, w miej-
scu umożliwiającym zapalenie się 
innych materiałów albo sąsiednich 
budynków, 
- nie rozpalaj ognisk w lesie i w 
odległości mniejszej niż 100 m od 
niego (ogniska mogą być rozpala-
ne tylko w miejscach wyznaczo-
nych przez leśniczych), 
- nie wjeżdżaj do lasu samochoda-
mi, z wyjątkiem dróg dopuszczo-
nych do normalnego ruchu, 
- nie wypalaj traw i nieużytków 
(wypalanie traw niszczy faunę  

i florę, taki pożar może wymknąć 
się spod kontroli i przenieść na po-
bliskie zabudowania lub lasy. Wy-
palanie przy drodze może dopro-
wadzić do kolizji drogowej). 
- nie zastawiaj dróg przeciwpoża-
rowych, 
- w przypadku znalezienia niewy-
buchów (amunicji) natychmiast 
powiadom dorosłych i służby ra-
townicze. Nie zbliżaj się do nich, 
nie dotykaj. 
- Przejazd przez las samochodów, 
motocykli dozwolony jest tylko po 
drogach publicznych. Pamiętaj, że 
postój na drogach leśnych możli-
wy jest wyłącznie w miejscach do-
zwolonych.

W Parkach Narodowych wolno po-
ruszać się tylko po wyznaczonych 
szlakach. 

Pamiętaj! Przyczynami wielu po-
żarów jest nieostrożność ludzi oraz 
nieprzestrzeganie przez nich pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa. 

Wypadki komunikacyjne 

JEŻELI JESTEŚ ŚWIADKIEM WYPAD-
KU DROGOWEGO: 

Zabezpiecz miejsce zdarzenia: 
- w odpowiedniej odległości ustaw 
trójkąt ostrzegawczy 
- przy pomocy telefonu komór-
kowego (połączenie z numerami 
alarmowymi 998, 997, 999, 112 
jest bezpłatne) lub radia CB wezwij 
służby ratownicze, policję;
- jeśli nie możesz spełnić powyż-
szego warunku, spróbuj zatrzymać 
inne pojazdy bo sam możesz nie 
być skuteczny w działaniu; 
- jeśli nie masz szans na pomoc in-
nych, nie trać czasu i zacznij dzia-
łać sam. 

Najważniejsze dla rannych bez pul-
su i oddechu są pierwsze 4 minuty. 
Podejmij akcję reanimacyjną. 

Pamiętaj! Aby wszystkie czynności 
wykonywać z rozwagą, bez niepo-
trzebnych emocji i dodatkowych 
zniszczeń, do czasu aż przybędą 
specjalistyczne służby ratownicze. 

Pamiętaj, że Ty również możesz się 
znaleźć w podobnej sytuacji.
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WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ FRĄCZEK - SKARBNIKIEM GMINY MIERZĘCICE

Aldona Węgrzynowicz: Pani 
Skarbnik, proszę przypomnieć 
czytelnikom „Panoramy Gminy 
Mierzęcice” od kiedy pełni Pani 
funkcję skarbnika gminy Mierzę-
cice?

Agnieszka Frączek: Funkcję Skarb-
nika Gminy Mierzęcice pełnię już 
ponad 7 lat. Na to stanowisko zo-
stałam powołana Uchwałą Rady 
Gminy Mierzęcice 26 stycznia 
2012r.

A.W.: Pracuje Pani zawodowo od 
1999 roku. Początkowo pracowa-
ła Pani jako księgowa w sektorze 
prywatnym, a od 2005 roku jako 
główna księgowa w samorządzie. 
Jaki okres lub wydarzenie w swo-
jej karierze zawodowej uważa 
Pani za najtrudniejszy?

A.F.: Najtrudniejsze były oczywi-
ście początki pracy zawodowej, 
kiedy to wiedzę teoretyczną trzeba 
było przenieść do praktyki.  Lubię 
poznawać nowe rzeczy, podejmo-
wać wyzwania, dzięki temu bardzo 
szybko wdrożyłam się w tajniki 
księgowości, które zawsze mnie 
fascynowały. Specyfika tego zawo-
du wymaga rzetelnej, fachowej a 
przede wszystkim bieżącej wiedzy z 
zakresu obowiązujących przepisów 
prawa. Z ciekawością śledzę cią-
głe zmiany i cały czas uzupełniam 
swoją wiedzę. Praca księgowej jest 
trudna, a pełnienie funkcji skarb-
nika niesie dodatkowo ogromną 
odpowiedzialność nie tylko za pra-
widłowe zaksięgowanie dokumen-
tów, ale zwłaszcza za budżet gminy, 
utrzymanie płynności finansowej  
i podzieleniu środków finansowych 
tak, aby wystarczyły na wszystkie 
zadania, które gmina musi zreali-
zować. Ja, funkcję skarbnika ob-
jęłam w styczniu, a więc w czasie 
gdy gmina zaczynała realizować 
nowo przyjęty budżet, w opraco-
waniu którego nie brałam udziału. 
Przyjęty budżet na 2012r. jak się 
okazało nie zawierał zabezpiecze-
nia środków na realizację budowy 
kanalizacji a umowa o dofinan-
sowanie z Urzędem Marszałkow-
skim była już podpisana, ponadto 
gmina traciła płynność finansową. 
Jedną z pierwszych informacji jaka 
została mi przekazana po objęciu 

funkcji skarbnika to ta, że nie ma 
środków finansowych na zapła-
tę składek ZUS. Miałam zaledwie 
kilka dni na rozwiązanie tego pro-
blemu. Oczywiście składki ZUS zo-
stały opłacone terminowo. Trzeba 
było się jeszcze uporać z zabezpie-
czeniem środków w budżecie na 
budowę kanalizacji, ale i to wyko-
naliśmy. I to był chyba dotychczas 
najtrudniejszy moment w mojej 
pracy zawodowej, nowa praca i od 
razu takie wyzwania.   

A.W.: Została Pani powołana na 
stanowisko skarbnika w momen-
cie, gdy Gmina Mierzęcice boryka-
ła się z problemami finansowymi. 
Od początku swojej działalności 
na stanowisku skarbnika gminy 
chciała Pani zadbać o kontrolę 
finansów gminy i skutecznie wal-
czyć z jej zadłużeniem. Czy teraz, 
po ponad 7 latach pracy na rzecz 
Gminy Mierzęcice może Pani po-
wiedzieć, że udało się zrealizować 
te postanowienia, założone cele?

A.F.: W swojej pracy skupiam się 
nad precyzyjną kontrolą finansów 
gminy. Tylko rzetelne gospodaro-
wanie środkami finansowymi po-
zwala na realizację wielu zadań  
i przyczynia się do rozwoju gminy. 

Jednym z najważniejszych elemen-
tów tej polityki finansowej była li-
kwidacja zadłużenia zaciągniętego 
na wydatki bieżące w poprzednich 
latach.  W tym celu wyemitowane 
zostały obligacje, które umożliwiły 
spłatę wcześniejszych kredytów. 
Likwidacja zadłużenia realizowana 
jest między innymi po to, aby mieć 
możliwość sięgania po dodatko-
we środki na realizację projek-
tów. Przy zadłużeniu i rozkładzie 
spłaty jakie było nie udało by się 
zrealizować budowy kanalizacji. 
Obowiązujące przepisy ustawy  
o finansach publicznych wprowa-
dziły tzw. „wskaźnik zadłużenia”, 
który liczony wg określonego wzo-
ru uniemożliwia zaciąganie zobo-
wiązań czy ponoszenia większych 
wydatków. Obecnie na bieżąco do-
konywana jest spłata zadłużenia. 
W tej chwili pozostała nam jeszcze 
do spłaty pożyczka z WFOŚiGW  
w Katowicach zaciągnięta na budo-
wę kanalizacji i oczyszczalni ście-

ków oraz obligacje, dzięki którym 
mogliśmy wprowadzić do budżetu 
niezbędną pożyczkę z WFOŚiGW. 
Zapewne, gdyby nie było tej inwe-
stycji, w tej chwili gmina nie miała-
by już zadłużenia, ale też nigdy nie 
byłaby w stanie ze środków wła-
snych wybudować kanalizacji. 

Założone postanowienia są cały 
czas realizowane. Przez ostatnie 
lata staraliśmy się optymalizować 
wydatki, a na planowane inwesty-
cje pozyskiwać środki zewnętrz-
ne, tak aby nie było konieczności 
zaciągania kredytów i pożyczek. 
Od 2015r. nie zaciągnięto żadne-
go kredytu ani pożyczki i najważ-
niejsze gmina odzyskała płynność 
finansową, posiadamy środki na 
regulowanie zobowiązań, nie za-
ciągamy kredytów na bieżącą dzia-
łalność.

A.W.: Czy uważa Pani, że  Gmina 
Mierzęcice powinna korzystać  
z pożyczek i kredytów? Kiedy Pani 
zdaniem gmina powinna sięgać 
po środki z tego typu źródeł?

A.F.: Osobiście jestem zwolenni-
kiem realizowania zadań w miarę 
posiadanych środków własnych. 
Są jednak takie sytuacje, gdzie 
pojawia się możliwość pozyskania 
środków na realizację jakiegoś za-
dania, ale też trzeba wnieść środ-
ki własne tzw. wkład własny. Przy 
ogromnych inwestycjach, nawet 
10% wkładu własnego to środki 
rzędu kilku milionów złotych, któ-
rymi gmina może nie dysponować. 
W takich momentach uważam, 
że gmina powinna posiłkować się 
kredytem czy pożyczką, aby nie 
stracić szansy wykonania być może 
historycznej inwestycji. W każdym 
przypadku powinniśmy jednak 
szukać jak najbardziej preferencyj-
nych rozwiązań.

A.W.: 28 maja 2019 roku odbyła 
się VI Sesja Rady Gminy Mierzę-
cice, podczas której wójt Gmi-
ny Mierzęcice Grzegorz Podlej-
ski przedstawił „Raport o stanie 
Gminy Mierzęcice za 2018 rok”. 
Raport ten  jest bardzo szczegó-
łowy i skrupulatny. Czy może Pani 
przybliżyć czytelnikom co zawiera 
raport?
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A.F.: W tym roku po raz pierwszy 
przedstawiony był raport o stanie 
gminy za rok poprzedni czyli 2018r. 
Nowelizacja ustawy o samorządzie 
gminnym nałożyła na wójta Gminy 
obowiązek sporządzenia takiego 
dokumentu. Ustawodawca w spo-
sób lakoniczny określił, co powi-
nien zawierać. W tym pierwszym 
raporcie chcieliśmy pokazać cało-
kształt działalności gminy. 

Raport zawiera więc ogólną cha-
rakterystykę gminy, w tym dane 
geograficzne i demograficzne, in-
formacje o przedsiębiorcach, za-
wiera oczywiście dane finansowe, 
w tym przedstawienie dochodów 
i wydatków, omówienie funduszu 
sołeckiego, przedstawia inwesty-
cje zrealizowane w 2018r. wraz ze 
wskazaniem źródeł finansowania, 
raport omawia również tematy 
z zakresu gospodarki przestrzen-
nej, oświaty, ochrony środowiska, 
pomocy społecznej i kultury. W 
opracowaniu raportu uczestniczyli 
prawie wszyscy pracownicy gmi-
ny, staraliśmy się bardzo rzetelnie 
go przygotować. Byliśmy jedną z 
pierwszych gmin, które opubliko-
wały raport, dlatego nie mogliśmy 
też zbierać wzorców z innych. Każ-
da przygotowywana nowość jest 
trudna, nie ma schematu na któ-
rym można by się opierać, jednak 
raport o stanie gminy Mierzęcice 
porusza wszystkie kwestie realizo-
wane w gminie. W przyszłym roku 
postaramy się ulepszyć raport o 
wnoszone podczas sesji uwagi, 
oczywiście dotyczące działalności 
gminy. Uważam, że nasz raport 
został bardzo solidnie przygotowa-
ny. Wiele samorządów z uwagi na 
ogrom pracy przy raporcie zdecy-
dowało się zlecić jego opracowa-
nie firmom zewnętrznym dlatego 
uważam naszą pracę za sukces.

A.W.: Nawiązując do raportu, czy 
może Pani wymienić najważniej-
sze inwestycje, które zrealizowa-
no w 2018r.?

A.F.: W poprzednim roku zrealizo-
waliśmy wiele inwestycji, praktycz-
nie wszystkie przy udziale środków 
zewnętrznych. Poniesione wydatki 
majątkowe wyniosły ponad 6 mln 
zł, czyli ok. 20% wszystkich wydat-
ków. To duża kwota jak dla budżetu 
naszej gminy, gdzie głównym źró-
dłem dochodów są podatki i opła-

ty lokalne w wysokości niespełna 
13 mln zł a pozostałe dochody to 
subwencja i dotacje otrzymywane 
na konkretne zadania. Wymienię 
trzy najważniejsze i najbardziej 
kosztowne inwestycje zrealizowa-
ne w ubiegłym roku:

Montaż odnawialnych źródeł 1. 
energii dla mieszkańców gminy 
oraz na budynkach użyteczno-
ści publicznej. Łącznie wyko-
nano 123 instalacje fotowolta-
iczne i 76 instalacji solarnych. 
Zadanie to dofinansowane 
było ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego.
Termomodernizacja budynków 2. 
użyteczności publicznej. Za-
danie to rozpoczęto w 2017r. 
gdzie wykonano termomoder-
nizację budynku Urzędu Gminy 
i kontynuowano w 2018r. – bu-
dynek Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Mierzęcicach, budynek 
GZGWiK w Mierzęcicach, bu-
dynek OSP Sadowie i świetlicy 
w sołectwie Mierzęcice II. Za-
danie to dofinansowane było 
ze środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego.
Modernizacja dróg gminnych tj. 3. 
ulicy Młyńskiej w Przeczycach, 
Nadbrzeżnej w Boguchwało-
wicach oraz drogi gminnej w 
Toporowicach. Zadanie to do-
finansowane było ze środków 
Górnośląsko Zagłębiowskiej 
Metropolii. 

A.W.: Jakie wyzwania finansowe 
stoją przed Gminą Mierzęcice w 
tym i kolejnych latach? Czy Gmina 
Mierzęcice będzie się starała po-
zyskiwać równie skutecznie środ-
ki zewnętrzne - unijne na realiza-
cję tych wyzwań i inwestycji?

A.F.: Cały czas staramy się skutecz-
nie pozyskiwać środki zewnętrzne. 
W pierwszej kolejności realizujemy 
te inwestycje, gdzie jest możliwość 
pozyskania na nie dofinansowania. 
Być może niektórzy nie takiej kolej-
ności realizacji zadań by oczekiwa-
li, ale aplikujemy o środki jak tylko 
pojawia się taka możliwość, aby 
nie zmarnować żadnej złotówki, 
którą możemy zdobyć. Jeśli chodzi 
o wyzwania finansowe, to jednym 
z największych w najbliższym cza-

sie będzie planowana budowa ka-
nalizacji w sołectwie Mierzęcice II. 
W związku z tym zadaniem ubiega-
my się o umorzenie części pożyczki 
z WFOŚiGW w Katowicach, to spo-
woduje, że zadłużenie znacznie 
nam się obniży, ale potrzebujemy 
środków na zrealizowanie tej in-
westycji. Mam nadzieję, że uda 
nam się ją zrealizować w ramach 
posiadanych środków własnych. 

Wszystkie pozostałe planowane 
inwestycje będą finansowane przy 
współudziale środków unijnych. 
Jak dotąd wkład własny był pokry-
wany z wypracowanych środków 
własnych. Będziemy się starali 
utrzymać ten stan.

A.W.: Z pewnością wśród miesz-
kańców gminy Mierzęcice są oso-
by niezamożne, często potrzebu-
jące pomocy gminy? Czy gmina 
udziela wsparcia tym osobom? 
Mam tu na myśli środki na do-
datki mieszkaniowe, pomoc spo-
łeczną, stypendia dla uczniów? 
Ile jest tych pieniędzy w budżecie 
na 2019 rok. Jaki to jest udział we 
wszystkich wydatkach?

A.F.: W 2018r. łączne wydatki na 
działalność pomocy społecznej 
wyniosły ponad 7,5 mln zł. Na ten 
rok planowana kwota wydatków 
to 7,3 mln zł, sukcesywnie jednak 
otrzymujemy zwiększenia dotacji 
na realizację zadań zleconych z za-
kresu administracji rządowej. Po-
moc społeczna to drugi z najwięk-
szych wydatków budżetu, stanowi 
ok. 22% wydatków całego budżetu. 
Realizację zadań z zakresu pomocy 
osobom potrzebującym wykonuje 
w naszej gminie Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Udzielane są różne 
formy wsparcia, zarówno pomoc 
finansowa jak i niepieniężna. Wy-
płacane są zasiłki stałe, okresowe, 
celowe, dodatki mieszkaniowe i 
energetyczne, zasiłki rodzinne, za-
siłki pielęgnacyjne i wiele innych, 
które wymieniają przepisy szcze-
gólne dotyczące pomocy socjalnej. 
Dzięki wdrożeniu przez rząd pro-
gramów pomocowych tj. świad-
czenie wychowawcze 500+ czy 
świadczenie „Dobry Start” znacz-
nemu polepszeniu uległa sytuacja 
rodzin wychowujących dzieci. W 
naszej gminie na świadczenie tzw. 
500+ wydatkowano w 2018r. pra-
wie 4 mln zł. 
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A.W.: Gmina ma ustawowy obo-
wiązek utrzymywać oświatę.  
W zamian za to otrzymuje sub-
wencję oświatową z budżetu 
państwa. Czy jest ona wystarcza-
jąca na funkcjonowanie oświaty 
w naszej gminie? Czy gmina musi 
dokładać „do oświaty” swoje pie-
niądze i jakie są to kwoty?

A.F.: Nigdy subwencja oświatowa 
nie była wystarczająca na funk-
cjonowanie oświaty. Z przykrością 
stwierdzam, że nie zabezpiecza 
ona nawet wynagrodzeń nauczy-
cieli. Corocznie dokładamy więcej 
do oświaty. W 2018r. chyba jak 
dotąd osiągnęliśmy rekord, bo 
dołożyliśmy do oświaty prawie 5 
mln zł. Czy musimy dokładać? Przy 
obecnej strukturze sieci szkół - tak. 
Otrzymywana subwencja jest prze-
liczana na ucznia, a w naszej gminie 
funkcjonują szkoły, gdzie w klasie 
mamy tylko kilkoro uczniów. W ta-
kim przypadku, żeby zabezpieczyć 
tylko wynagrodzenie nauczyciela 
gmina musi dołożyć własne środki. 
Ponadto chcemy, aby nasze szkoły 
się rozwijały, dlatego finansujemy 
inwestycje w nich realizowane, 
wyposażamy w nowoczesne po-
moce dydaktyczne. Oczywiście  
i w tym przypadku staramy się do 
maksimum wykorzystać możliwo-
ści pozyskania dodatkowych źró-
deł finansowania.

A.W.: Gmina to także sołectwa. Ile 
środków przekazanych będzie na 
teren wiejski? Mam tu na myśli 
fundusz sołecki, utrzymanie dróg, 
oświetlenia i inwestycje?

A.F.: Nie można kategoryzować 
wydatków budżetu na sołec-
twa, bowiem wszystkie działania 
realizowane są w całej gminie,  
w skład której wchodzą sołectwa. 
Oświetlenie uliczne jest w każdej 
miejscowości, utrzymanie dróg 
gminnych jest obowiązkiem gmi-
ny, komunikacja pasażerska rów-
nież obsługuje wszystkie sołec-
twa, inwestycje także staramy się 
realizować w każdym sołectwie – 
oczywiście uzależnione to jest od 
pozyskania dodatkowego finanso-
wania. Tak więc w większości bu-
dżet skierowany jest do wszystkich 
miejscowości gminy. Jedynie fun-
dusz sołecki można wprost przypi-
sać do poszczególnych sołectw. Na 
zebraniach wiejskich mieszkańcy 

decydują na co przeznaczyć środ-
ki funduszu przypadającego ich 
sołectwu, często jednak frekwen-
cja jest bardzo niewielka. W ubie-
głym roku w budżecie gminy został 
wyodrębniony fundusz sołecki w 
kwocie nieco ponad 270 000 zł, na 
ten rok jest to kwota 300 000 zł.

A.W.: Według ekonomistów bu-
dżet gminy może być rozwojo-
wy lub konsumpcyjny. Słowem, 
albo będziemy inwestować, albo 
„przejadać” pieniądze. Jaki jest 
budżet na 2019 rok i jaki był bu-
dżet w 2018 roku?

A.F.: Inwestycje to przyszłość i roz-
wój. Dlatego budżet naszej gminy 
przygotowywany jest w tym kie-
runku. Oczywiście najpierw za-
bezpieczamy środki finansowe na 
realizację obowiązkowych zadań 
własnych między innymi: oświa-
ta, pomoc społeczna, organizacja 
transportu zbiorowego, oświe-
tlenie uliczne, odśnieżanie dróg 
gminnych, gospodarka odpadami 
komunalnymi, ochrona przeciw-
pożarowa, kultura itp. Pozostałe 
środki przeznaczamy na inwesty-
cje. Potwierdzeniem tego są spra-
wozdania z wykonania budżetu,  
które pokazują, że wydatki bieżące 

finansowane są wyłącznie z do-
chodów bieżących. To potwierdza, 
że środki finansowe są wydatko-
wane w sposób racjonalny, z myślą 
o przyszłości.

A.W.: A teraz zmieniamy perspek-
tywę... Proszę podzielić się z czy-
telnikami informacją na temat 
tego, co lubi Pani robić w wolnych 
chwilach? Jak się Pani relaksuje 
po tak trudnej i odpowiedzialnej 
pracy na co dzień?

Mam ten przywilej, że mieszkam 
na wsi i posiadam kawałek ziele-
ni koło domu. Kontakt z przyrodą 
bardzo mnie wycisza. Lubię się 
relaksować wśród zieleni. Jestem 
jednak osobą, która nie potrafi 
bezczynnie spędzać wolnego cza-
su. Lubię wyzwania i nowe zadania, 
często angażuję w nie swoją rodzi-
nę, która jest dla mnie najważniej-
sza. Mam dwie córki, którym wraz 
z mężem poświęcamy wiele czasu. 
Pomagamy im w realizowaniu ich 
pasji. Ich uśmiech i zadowolenie 
rekompensuje mi wszystkie trudy 
dnia codziennego. 

Dziękuję za rozmowę i poświęco-
ny czas!

Aldona Węgrzynowicz
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Promocja Ucznia Zdolnego to 
mierzęcickie święto o wieloletniej 
tradycji. Tegoroczna uroczystość 
wręczenia przez Grzegorza Podlej-
skiego - wójta gminy Mierzęcice, 
pamiątkowych wyróżnień, nagród 
oraz listów gratulacyjnych dla ro-
dziców uzdolnionych uczniów od-
była się 17 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.

Do udziału w uroczystości zapro-
szeni zostali wyróżnieni uczniowie 
wraz z rodzicami, dyrektorzy i na-
uczyciele placówek oświatowych 
z terenu Gminy Mierzęcice oraz 
przedstawiciele Urzędu Gminy w 
Mierzęcicach. Podczas tak waż-
nego wydarzenia nie mogło także 
zabraknąć przewodniczącej Rady 
Gminy w Mierzęcicach - Pani Mo-
niki Dyraga. W uroczystości wzięła 
także udział Pani Agnieszka Frączek 
- skarbnik Gminy Mierzęcice, która 
tego dnia wystąpiła w podwójnej 
roli - nie tylko skarbnika Gminy 
Mierzęcice, ale także wzruszonego 
rodzica wyróżnionej uczennicy.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 
2018/2019 uzyskali średnią ocen 
powyżej 5,2 zostali uhonorowani 
listami gratulacyjnymi oraz nagro-
dami rzeczowymi w postaci zegar-
ków typu smartwatch. 

Niejedna łza wzruszenia zakręci-
ła się także w oczach rodziców, 
którym wójt Grzegorz Podlejski 
wręczał uroczyste podziękowania 
za trud włożony w wychowanie i 
edukację dzieci, które osiągnęły 
tak imponujące wyniki w nauce. 

W swoim przemówieniu wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski przypomniał uczestnikom 
tego dostojnego wydarzenia, że w 
roku szkolnym 2018/2019 na tere-
nie Gminy Mierzęcice uczęszczało 
do placówek oświatowych: 587 
uczniów w szkołach podstawo-
wych; 70 uczniów w gimnazjach; 
274 uczniów w przedszkolach i od-
działach przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych. 
 
Aż 71 uczniów zdobyło śred-
nią ocen 5,2 i więcej w tym: 56 
uczniów ze szkół podstawowych 
i 15 uczniów klas gimnazjalnych.  

 
Najwyższą średnią wśród uczniów 
szkół podstawowych zdobyli:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki  w Mierzęcicach:

Klasa 3a gimnazjum: Patrycja Ma-
dej 5,83; Weronika Ferdyn 5,77; 
Martyna Kusaj 5,77; Paweł Kozieł 
5,27 

Klasa 3b gimnazjum: Magdalena 
Lebiocka 5,63; Magdalena Kocot 
5,38; Maciej Cichy 5,38; Oliwia 
Kyrcz 5,25; Dawid Hyla 5,25 
 
Klasa IV a: Magdalena Góralczyk 
5,42; Jakub Bystrzycki 5,33 
 
Klasa IV b: Szymon Knop 5,58; 
Wiktoria Zarychta 5,50; Bartosz 
Paszewski 5,42; Zuzanna Smolar-
ska 5,33; Wiktoria Chabrzyk 5,25; 
Olga Ferdyn 5,25; Zuzanna Hudec-
ka 5,25; Julia Paszewska 5,25 
 
Klasa IV c: Hanna Polaniecka 5,25 
 
Klasa V a: Zuzanna Jabłońska 
5,38Oliwia Klusa 5,23 
 
Klasa V b: Paulina Bijak 5,38; Ka-
rolina Sobczyk 5,38; Marcel Koło-
dziej 5,38; Błażej Żabiński 5,31 
 
Klasa VI a: Karolina Kozieł 5,67; 
Klaudia Zarychta 5,42; Miłosz To-
miński 5,33; Kinga Walencik 5,25; 
Daniel Sikorski 5,25 

Klasa VI b: Natalia Lebiocka 5,67; 
Dominika Dróżdż 5,33; Jakub Wa-
łęsa 5,33 
 
Klasa VII b: Martyna Czapla 5,29; 
Kaja Złocka 5,29; Wiktoria Nowak 
5,21; Jagoda Zowada 5,21; Oliwier 
Grela 5,21 

Klasa VIII a: Iwo Zowada 5,38 
 
Klasa VIII b: Paulina Paszewska 
5,72; Adrianna Wacławczyk 5,55; 
Izabella Parzoch 5,44; Wiktoria 
Burczyk 5,27 
 

PROMOCJA UCZNIA ZDOLNEGO
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lot-
ników Polskich w Mierzęcicach:
 
Klasa IV a: Zok Aleksandra 5,33 
 
Klasa IV b: Sygut Karol 5,33 
 
Klasa V: Szafran Julia 5,25; Wdo-
wik Oliwia 5,25; Szywińska Oliwia 
5,20; Tokarska Zuzanna  5,20 
 
Klasa VI: Gawron Paulina 5,67; Ku-
zior Angelika  5,33; Gwóźdź Marta 
5,25 
 
Klasa VIII: Wszelaki Krzysztof 5,94; 
Cichoń Cyprian 5,78; Frączek Na-
talia 5,61; Kłys Julia 5,44; Gawron 
Wiktoria 5,39; Mazurek Alicja 5,33; 
Latos Paweł 5,20 

Szkoła Podstawowa w Przeczy-
cach:
 
Klasa V: Wiśniewski Tomasz  5,7; 
Przewłocka Julia 5,3; Badiura We-
ronika 5,2; Sokołowska Małgorza-
ta 5,2 
 
Klasa VII: Krzykawski Łukasz  5,2 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Nowej Wsi: Julia Suberlak 5,61; 
Marcjan Zawadzki 5,5; Emilia Ja-
sińska 5,44;Dawid Błaszczyk 5,39; 
Olga Karcz 5,39; Gabriela Cichoń 
5,33. 

Krzysztof Wszelaki został także 
Laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego.

Z kolei Natalia Frączek zajęła III 
miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie literackim „O życiu i twórczości 
Henryka Sienkiewicza”.

Tomasz Wiśniewski zdobył I miej-
sce w powiecie i 17 miejsce w wo-
jewództwie śląskim w Ogólnopol-
skim Konkursie z Języka Angielskie-
go FOX, a także I miejsce w gminie 
w Konkursie Recytatorskim.

Julia Przewłocka otrzymała wyróż-
nienie w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym.

Wiktoria Burczyk - została laure-
atką Ogólnopolskiego Konkursu 
„Olimpus”.

Adrianna Wacławczyk zdobyła II 
miejsce w Powiatowym Konkursie 
Recytatorsko-Językowym.

Izabella Parzoch została laureatką 
w Ogólnopolskim Konkursie Mate-
matycznym Albus. 

Magdalena Lebiocka została lau-
reatką w Ogólnopolskim Konkur-
sie Matematycznym Albus, a także 
zajęła II miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju BRD na szczeblu woje-
wódzkim.

Weronika Ferdyn zajęła II miejsce 
w Powiatowym Konkursie Języków 
Obcych. 

Dawid Hyla zajął I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Plastycznym.

Daniel Sikorski został laureatem 
w Ogólnopolskim Konkursie Olim-
pus.

Błażej Żabiński został laureatem 
w Ogólnopolskim Konkursie Olim-
pus.

Marcjan Zawadzki zajął I miejsce 
w Gminnym Konkursie Recytator-
skim pt. „Świat dziecięcych ma-
rzeń” oraz I miejsce w dekanalnym 
etapie XVIII Diecezjalnego Konkur-
su Biblijnego. 

Julia Suberlak zajęła III miejsce w 
Gminnym Konkursie Językowym, 
a także II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Językowym.

Michał Mazurski zajął II miejsce 
dekanalnym etapie XVIII Diecezjal-
nego Konkursu Biblijnego. 

Na zakończenie uroczystości wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski zaprosił przybyłych gości 
na słodki poczęstunek oraz życzył 
wszystkim udanych i bezpiecznych 
wakacji, które przyniosą siłę do 
podjęcia kolejnych wyzwań w no-
wym roku szkolnym. 

Warto także dodać, że relację ze 
święta Promocji Ucznia Zdolnego 
przygotowała telewizja iTV Re-
gion, co zapewne może stanowić 
dodatkową pamiątkę dla wyróż-
nionych uczniów oraz ich rodzin.

Zachęcamy Państwa do zobaczenia 
materiału przygotowanego przez 
iTV Region z tegorocznej uroczy-
stości Promocji Ucznia Zdolnego 
udostępnionego na stronie www.
mierzecice.pl.
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MALI STUDENCI ZAKOŃCZYLI ROK AKADEMICKI

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

1 czerwca 2019 r. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej im. Jana Paw-
ła II w Mierzęcicach odbyło się 
Uroczyste Zakończenie Roku Aka-
demickiego 2018/2019 Uniwersy-
tetu Dziecięcego w Mierzęcicach. 

Tegoroczne zajęcia Uniwersytetu 
Dziecięcego w Mierzęcicach od-
bywały się w soboty, średnio raz 
w miesiącu, w budynku Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Paw-
ła II w Mierzęcicach w godz. 12.00 
– 13.00. W tym roku akademic-
kim odbyło się 10 interaktywnych 
wykładów, podczas których dzieci 
mogły dowiedzieć się m.in.:

Jak wyglądają przyjaźnie  • 
w świecie zwierząt;
Jak rozmawiać trzeba z psem;• 
Co by było, gdyby dinozaury • 
dziś żyły i dlaczego wyginęły;
Jak wygląda historia sztuki wg • 
Walta Disneya;
Informacji na temat życia  • 
i obyczajów Indian obu Ame-
ryk i wiele, wiele innych...

Uroczyste wręczenie dyplomów 
poprzedził ostatni wykład w tym 
roku akademickim, który popro-
wadził Pan Maciej Kupczak. Ten 
wspaniały przyrodnik tym razem 
zaprezentował  dzieciom niezwy-
kły świat gadów. Salę wykładową 

opanowały jaszczurki, gekony, aga-
my, kameleony, żółwie i węże.  Była 
okazja, aby przyjrzeć się z bliska 
tym niezwykłym zwierzętom i po-
znać sekrety ich codziennej egzy-
stencji. Nie zabrakło też chętnych, 
małych studentów, którzy zechcie-
li pogłaskać gekona, jaszczurkę czy 
węża...

Na zakończenie galowo ubrani 
studenci odebrali pamiątkowe dy-
plomy ukończenia Uniwersytetu 
Dziecięcego w Mierzęcicach. W 
tym ważnym dniu dzieciom towa-
rzyszyli bliscy. 

Wręczenia dyplomów dokonał 
  

Pan Dominik Penar - prodziekan 
ds. Kształcenia Ustawicznego Aka-
demii WSB w Dąbrowie Górniczej 
oraz Pani Grażyna Czapla - dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mierzęcicach.

Gratulujemy dzieciom wytrwało-
ści w poszerzaniu wiedzy oraz ro-
dzicom, którzy umożliwili swoim 
pociechom zdobywanie nowych 
wiadomości!

Uniwersytet Dziecięcy w Mierzę-
cicach powstał dzięki współpracy 
wójta Gminy Mierzęcice Grzego-
rza Podlejskiego z Akademią WSB 
w Dąbrowie Górniczej.  

Na gali, która odbyła się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Mierzęci-
cach gościliśmy wójta Gminy Mie-
rzęcice - Pana Grzegorza Podlej-
skiego oraz członków kadry WSB 
– Prodziekana ds. Kształcenia Usta-
wicznego mgr Dominika Penara 
oraz wykładowcę i zarazem muzy-
ka – Pana Salomona Kunle Omog-
bemi, którego minirecital zachwy-
cił wszystkich zgromadzonych. 

Dyrektor GOK Pan Marcin Czapla 
wręczył certyfikaty ukończenia 
zajęć języka angielskiego oraz w 
imieniu Pani Agaty Bednarek na-
grody za uczestnictwo w zajęciach 
Aktywnego Seniora - gimnastyka i 
nordic walking.

5 czerwca wraz z naszymi studentami żegnaliśmy kolejny wspólnie spędzony rok nauki 2018/2019.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE ZAWADA

1 czerwca na terenie rekreacyj-
nym za Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Mierzęcicach odbył się 
Gminny Dzień Dziecka. 

Zabawa rozpoczęła się tuż po go-
dzinie 13.00. Ku uciesze organi-
zatorów, dzieci wraz z towarzy-
szącymi im rodzicami, dziadkami, 
rodzeństwem licznie przybyły na 
imprezę, by uczcić swoje święto. 

Tego dnia pogoda także była łaska-
wa dla świętujących dzieci. Specjal-
nie z tej okazji przygotowany został  
słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników zabawy na świeżym 
powietrzu oraz bufet kawowy dla  
opiekunów.  Każdy z uczestników 
mógł poprosić panie animatorki 
o  przygotowanie z modelin (po-
dłużnych balonów) ulubionego 
zwierzaka, kwiatka czy np. miecza. 
Rzec by można, że magiczne ręce 
pań animatorek wyczarowywały 
arcydzieła sztuki.

 Kolejka dzieci, które chciały zostać 
uhonorowane takim balonowym  
prezentem wydawała się nie mieć  

końca. Panie animatorki rozdawały 
także losy, dzięki którym po godzi-
nie 15.30 można było wygrać upo-
minki - po wcześniejszym udzie-
leniu prawidłowej odpowiedzi na 
zadane pytania. Imprezie towarzy-
szył także  „Kiermasz książki” przy-
gotowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Mierzęcicach. 

Tuż po godzinie 13.30 odbył się 
pokaz BREAKDANCE, przygotowa-
ny przez Pana Mateusza Fąferka,  
który w każdy poniedziałek prowa-
dzi zajęcia w Szkole Podstawowej  

nr 1 w Mierzęcicach. Po pokazie 
rozdane zostały kupony upraw-
niające do udziału w bezpłatnych  
zajęciach BREAKDANCE. Warto 
dodać, że  Pan Fąferek zaprosił do 
wspólnej zabawy nie tylko dzieci, 
ale także ich opiekunów. Po wylo-
sowaniu nagród przyszedł czas na 
bajkowy koncert Orkiestry Dętej z 
Tąpkowic. Wspólna zabawa zakoń-
czyła się około godziny 17.00.  

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za wspólne świętowanie.

Po raz pierwszy w sołectwie Za-
wada, z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach, został przygoto-
wany festyn na placu zabaw. Soł-
tys Patrycja Gawron wspólnie z 
Radą Sołecką zorganizowała na 
placu zabaw w Zawadzie Dzień 
Dziecka.

Wszystkie dzieci zebrały się 2 
czerwca 2019r. o godzinie 14.00, 
aby wspólnie świętować i bawić się. 
Dzięki Paniom animatorkom, przy 
słonecznej pogodzie, czas upływał 
z uśmiechem na twarzach nie tyl-
ko najmłodszych... Do dyspozycji 
było mnóstwo atrakcji tanecznych 
i sportowych, a najwięcej radości 
sprawiła wspólna zabawa z rodzi-
cami i przebieranki za postacie z 
bajek. Impreza była wspaniała, 
przy fantastycznej muzyce. Wspól-
ne zabawy, malowanie twarzy oraz 
bańki mydlane sprawiły dzieciom 
ogromną radość. Zorganizowano 
także poczęstunek, zarówno małe 
dzieci jak i te dojrzałe, miały moż-

liwość spałaszować pyszne ciasta 
upieczone przez mamy,  czy inne 
przygotowane słodycze. 

Na zakończenie radosnego dnia, 
wspólnie spędzonego czasu na 
placu zabaw przy pięknej pogo-
dzie, wszystkie dzieci otrzymały  

słodkie upominki.

Sołtys składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, które 
pomogły w organizacji Dnia Dziec-
ka oraz wszystkim uczestnikom 
plenerowej zabawy.
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SP NR 1 UCZESTNICZY W PROGRAMIE ERASMUS+

NAUCZYCIELE SP W PRZECZYCACH Z WIZYTĄ W TARRAGONIE

The EUropean Heritage in the po-
litically and culturally changing 
world as means Against Radica-
lization to tytuł projektu realizo-
wanego w ramach programu Era-
smus+ przez Szkołę Podstawową 
nr 1 w Mierzęcicach. 
 
Za nami już trzecia wymiana 
międzyszkolna. Cztery uczenni-
ce: Paulina Paszewska, Ada Wa-
cławczyk, Wiktoria Burczyk oraz 
Katarzyna Dębowiec pod opieką 
M. Śliż oraz A. Łukasik odwiedzi-
ło szkołę partnerską w Šibeniku 
w Chorwacji. Uczniowie nie tylko 
poznawali najróżniejsze miejsca, 
naturę oraz historię, ale również 
kulturę i zwyczaje chorwackich ro-
dzin, u których przez ten tydzień 
mieszkali. Poznając nowe miejsce 
musieli pozbyć się strachu przed 
nieznanym oraz pokonać barierę 
językową, która już po pierwszym 
dniu była niewidoczna. Wizyta ta 
była niesamowitym doświadcze-
niem. To taka przygoda na całe 
życie. Poznaliśmy funkcjonowanie 
szkoły w innym kraju, zawarliśmy 
nowe, międzynarodowe znajomo-
ści. Mnóstwo wrażeń przyniosło 
nam poznawanie obyczajów oraz  

kultury chorwackiej. Skosztowali-
śmy również regionalnych potraw. 
Ponadto odwiedziliśmy wiele za-
bytków. 

Oprócz Polski, Chorwację odwie-
dziły również pozostałe kraje part-
nerskie: Grecja, Portugalia oraz 
Cypr, mieliśmy więc okazję skosz-
tować również namiastkę kultury 
zwyczajów tych państw, ponieważ 
w ostatnim dniu każde z nich pre-
zentowało swoją kulturę.

Wizyta w Chorwacji to nie tylko 
wycieczki, ale także praca nad re-
alizacją projektu. Dlatego część 
wyjazdu stanowiły warsztaty i spo-
tkania projektowe. Podczas wyjaz 

du pokazywaliśmy prezentacje w 
jaki sposób dziedzictwo kulturowe  
może zapewniać mieszkańcom da-
nego obszaru pracę. 

Teraz z niecierpliwością czekamy 
na najbliższy wyjazd do Portuga-
lii, który odbędzie się na przeło-
mie września i października 2019. 
Mamy nadzieję, że będzie to kolej-
na wspaniała przygoda, a ucznio-
wie poznają po raz kolejny nowe 
miejsca i co najważniejsze będą 
rozwijać swoje umiejętności języ-
kowe.

Katarzyna Dębowiec,
uczennica 3 oddziału 

gimnazjalnego w SP 1 Mierzęcice

W dniach 20-24 maja 2019 roku 
dyrektor Małgorzata Drzewiecka 
wraz z koordynatorem projektu 
Katarzyną Gryc wzięły udział w 
kolejnym spotkaniu projektowym 
w ramach projektu Erasmus+.
 
Tym razem miejscem spotkania 
była Hiszpania – Tarragona. W 
pierwszym dniu zostaliśmy miło 
przywitani przez dyrektora szkoły 
Ester Maijó oraz uczniów, którzy 
zaprezentowali się poprzez grę 
na instrumentach klawiszowych i 
drewnianych, śpiew oraz regional-
ny taniec. Miłym akcentem była 
prezentacja flamenco w strojach 
regionalnych. Po powitaniu odby-
liśmy długie i owocne szkolenie, 
które dotyczyło działań na platfor-
mie eTwinning. Szkolenie rozpo-
częto testem wiedzy o eTwinning. 
Drużyna polska zdobyła I miejsce w 
tym zakresie. Po szkoleniu uczest-
niczyliśmy w regionalnym lunchu,  
a następnie w próbie organizacji  

występu artystycznego „Human 
Tower”.

W kolejnym dniu kontynuowane 
było szkolenie, a następnie opro-
wadzono nas po szkole. Obejrzeli-
śmy krótkie formy pracy w zakre-
sie edukacji włączającej. Na za-
kończenie dnia szeroko omówiono 
tematy związane z kolejnym spo-
tkaniem oraz przydzielono zadania 
koordynatorom projektu.

Trzeci dzień pobytu w Tarrago-
nie został poświęcony zwiedzaniu 

tego pięknego miasta. Przewodnik 
oprowadzając nas po nim przed-
stawił nam jego historię oraz za-
bytkowe miejsca. Następnie udali-
śmy się z wizytą do Urzędu Miasta 
w celu spotkania z burmistrzem, 
gdzie zapoznano nas ze strukturą 
oświaty obowiązującą w Hiszpanii. 

Ostatni dzień wizyty poświęcony 
został na zwiedzanie Barcelony.

Kolejne spotkanie odbędzie się już 
w październiku, a miejscem spo-
tkania będzie Grecja.
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POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W MIERZĘCICACH 

Tegoroczny, Powiatowy Dzień 
Strażaka uroczyście świętowano 
w Mierzęcicach. Z tej okazji, na 
placu strażackim zlokalizowanym 
przy remizie OSP Mierzęcice II, 
w sobotnie popołudnie 18 maja, 
spotkały się druhny i druhowie z 
32 jednostek OSP z całego terenu 
powiatu będzińskiego. Tak zna-
mienita uroczystość nie mogła się 
też odbyć bez wystawienia pocz-
tów sztandarowych z wszystkich 
jednostek OSP z terenu powiatu 
będzińskiego.
 
O odpowiednią oprawę wydarze-
nia zadbała Orkiestra Reprezenta-
cyjna Miasta i Gminy Siewierz wraz 
z Orkiestrą Dętą z Mierzęcic. 

Mszę świętą w intencji straża-
ków odprawił Kapelan Powiatowy 
Związku OSP RP w Będzinie - ks. 
Janusz Rakoczy. 

Warto w tym miejscu dodać, że już 
za kilka dni ks. Kanonik Janusz Ra-
koczy obchodził będzie 40. Rocz-
nicę Święceń Kapłańskich, co nie-
wątpliwie stanowi okazję do wy-
rażenia wdzięczności za obecność 
Księdza w życiu nie tylko druhen 
i druhów strażaków, ale także pa-
rafian kościoła pw. św. Mikołaja w 
Targoszycach jako, że niemal od 31  

lat ksiądz Janusz Rakoczy jest także 
proboszczem tejże parafii. 

Przed rozpoczęciem mszy świętej 
najserdeczniejsze życzenia błogo-
sławieństwa Bożego w codzien-
nych działaniach oraz opieki Matki 
Najświętszej nie tylko nad druhami 
strażakami, ale także ich rodzinami 
złożył osobiście wszystkim obecnym 
Jego Ekscelencja dr Grzegorz Ka-
szak - Biskup Sosnowiecki. Nieste-
ty liczne obowiązki duszpasterskie  

uniemożliwiły Księdzu Biskupowi 
wzięcie udziału w pozostałej części 
uroczystości. 

W tym szczególnym dniu druhnom 
i druhom towarzyszyli parlamen-
tarzyści z naszego regionu: Pani 
Barbara Dolniak - Wicemarszałek 
Sejmu RP oraz Pani Barbara Chro-
bak-Poseł na Sejm RP. 

Nie zabrakło także przedstawicieli 
samorządu w osobach: Pani Iza-
beli Domogały- Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego, Pana Da-
riusza Waluszczyka - Wicestarosty 
Będzińskiego, Pana Zdzisława Ba-
nasia - Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Siewierz, Pana Damiana Daw-
czyńskiego - Zastępcy Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz, Pana 
Tomasza Sadłonia - Wójta Gminy 
Psary, Pana Grzegorza Podlejskie-
go - Wójta Gminy Mierzęcice, Pana 
Rafała Adamczyka- Pełnomocnika 
Prezydenta Będzina oraz Panów: 
Rafała Kocota i Mariana Kozieła 
- Radnych Rady Powiatu Będziń-
skiego. 

Na uroczystość przybył także st. 
bryg. mgr inż. Adam Wilk-Zastępca 
Śląskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożar-
nej oraz st. kpt. mgr inż. Szymon 
Gwóźdź- Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Będzinie.
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W tym ważnym dla druhów straża-
ków dniu zaszczytną rolę dowódcy 
uroczystości pełnił druh Andrzej 
Machura i to właśnie od złożenia 
Jego raportu rozpoczęła się ofi-
cjalna uroczystość. Raport przyjął 
druh Zdzisław Banaś- Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP. Po podniesieniu 
flagi państwowej na maszt oraz 
odegraniu przez galowo ubraną 
Orkiestrę Reprezentacyjną Miasta 
i Gminy Siewierz Hymnu Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz hymnu 
Związku OSP RP, głos zabrał druh 
Zdzisław Banaś. W swym przemó-
wieniu nie tylko uroczyście przywi-
tał wszystkich przybyłych gości, ale 
także podziękował druhom straża-
kom za ich codzienną, ofiarną służ-
bę na rzecz społeczeństwa. Słowa 
podziękowań skierował także do 
osób, organizacji i instytucji, które 
wspierają organizacje strażackie, 
choćby w zakupie niezbędnego 
sprzętu.

Zapewne na długo to sobotnie 
popołudnie pozostanie w pamięci 
wszystkich druhów, którzy w uzna-
niu codziennej pracy i służby na 
rzecz społeczeństwa zostali wyróż-
nieni odznaczeniami zasłużonych 
działaczy OSP.  Złoty Medal  „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał 
tego słonecznego dnia: dh Krzysz-
tof Pawlik oraz dh Henryk Kensy. 
Srebrny Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali: dh Jó-
zef Duda, dh Emilian Kuczera, dh 
Krzysztof Patyk, dh Wiesław Pod-
siadło, dh Tadeusz Zdeb. Brązowy  

Medal „ Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” otrzymali: dh Jerzy Hyra, dh 
Ireneusz Łukasik, dh Marcin Krok, 
dh Zdzisław Pawula, dh Zdzisław 
Płaczek, dh Adam Szczepański. 
Odznaka „Strażak Wzorowy” 
przyznana została dh Karolinie 
Hebdzie, Magdalenie Jakubow-
skiej, dh Katarzynie Wiśniewskiej, 
dh Tadeuszowi Wiśniewskiemu, 
dh Pawłowi Honiek.

Podczas uroczystych obchodów 
Powiatowego Dnia Strażaka uho-
norowano także Ks. Kanonika Ja-
nusza Rakoczego, który już za kilka 
dni obchodził będzie 40. Rocznicę 
Święceń Kapłańskich. Z tej okazji 
dh Zdzisław Banaś wręczył dusz-
pasterzowi strażaków z powiatu  

będzińskiego pamiątkowy kordzik 
strażacki OSP. 

Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście, którzy skierowali w stro-
nę braci strażackiej wiele ciepłych 
słów  za codzienne starania i ofiar-
ną służbę. Złożyli także życzenia 
zdrowia i pomyślności, a także 
osobistej satysfakcji i powszechne-
go, społecznego uznania. 

Wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz 
Podlejski, powitał wszystkich przy-
byłych na gościnnych terenach 
Gminy Mierzęcice, zaś druhnom i 
druhom strażakom złożył okolicz-
nościowe życzenia i życzył udane-
go świętowania.

Na zakończenie uczestnicy mogli 
wysłuchać występów artystycz-
nych m.in. zespołu wokalnego 
SONITUS, mieszkanki gminy Mie-
rzęcice-Kamilii Dróżdż (Milli) oraz 
zespołu śpiewaczego „Dąbianki”. 

Przybyli goście mogli także skosz-
tować wybornej, wojskowej gro-
chówki, kiełbasy na gorąco, a na 
deser- wyśmienitych ciast. Spo-
śród przybyłych nie zabrakło także 
osób, które chciały bliżej przyjrzeć 
się lśniącym, specjalistycznym, 
wozom strażackim, czy sfotografo-
wać się w towarzystwie dostojnie 
ubranych druhów i druhen.

Nawet pogoda, która w ostatnich 
dniach nas nie rozpieszczała, spra-
wiła świętującym prezent w po-
staci słonecznego dnia i wysokiej 
temperatury.
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WIZYTACJA KANONICZNA JE KS. BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA W BOGUCHWAŁOWICACH 

Były kwiaty, sprawozdania, słowa 
ciepłych i serdecznych podzięko-
wań oraz rodzinna atmosfera. Tak 
w skrócie można by podsumować 
wizytację kanoniczną JE Księdza 
Biskupa Grzegorza Kaszaka w bo-
guchwałowickiej wspólnocie pa-
rafialnej pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. 
 
Wizytacja przeprowadzona była 
12 maja 2019 roku. Tego dnia w 
boguchwałowickim kościele świę-
towano także I Rocznicę Komunii 
Świętej. 

Tłum krzątających się parafian z 
Boguchwałowic można było zoba-
czyć wokół kościoła już na kilka dni 
przed datą planowanej wizytacji 
kanonicznej. Parafianie troszczyli 
się o to, by każdy szczegół zaplano-
wanej wizyty JE Biskupa Kaszaka 
dopięty został na ostatni guzik.

W niedzielny poranek druhowie 
strażacy z OSP w Boguchwało-
wicach, wyjechali samochodem 
strażackim na powitanie Jego 
Ekscelencji w okolicę „Krzyża” w 
Boguchwałowicach. Gdy tylko sa-
mochód Księdza Biskupa pojawił 
się na drodze od strony Siewierza, 
strażacy na sygnale eskortowali 
oczekiwanego gościa do kościoła. 
W tym miejscu czekała delegacja 
OSP Boguchwałowice oraz KGW 
Boguchwałowice, która staropol-
skim zwyczajem- chlebem i solą, 
przywitała gospodarza naszej So-
snowieckiej Diecezji w gościnnej, 
boguchwałowickiej wspólnocie 
parafialnej. W gronie witających 
nie zabrakło także Księdza Pro-
boszcza Marka Cuda, gospodarza 
parafii. Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Grzegorz Kaszak przybył do 
parafii w towarzystwie swojego 
sekretarza-Księdza Przemysława 
Szota.

Punktualnie o godzinie 10:00 roz-
poczęła się uroczysta Msza święta, 
której przewodniczył JE Ksiądz Bi-
skup Grzegorz Kaszak. Tuż po jej roz-
poczęciu Pani Danuta Szymończyk, 
przewodnicząca Rady Parafialnej, 
równocześnie pełniąca funkcję 
sołtysa sołectwa Boguchwałowice 
oraz radnej Rady Gminy w Mie-
rzęcicach, powitała gospodarza  

Diecezji Sosnowieckiej w imieniu 
całej społeczności wspólnoty pa-
rafialnej. Złożyła także sprawozda-
nie z działalności Rady Parafialnej 
i realizacji wykonywanych zadań. 
Pani sołtys w treści przemówienia 
zawarła także informacje na temat 
wykonanych prac remontowych 
na terenie kościoła i parafii, oraz 
złożyła serdeczne podziękowania 
za dotychczasowe wsparcie i dzia-
łalność Księdza Proboszcza Marka 
Cuda, parafian, wójta Gminy Mie-
rzęcice Grzegorza Podlejskiego 
oraz pracowników Urzędu Gminy. 
Słowa powitania i podziękowań 
za opiekę duszpasterską nad całą 
Diecezją Sosnowiecką popłynęły 
także w stronę JE Księdza Biskupa.

Warto dodać, że w przygotowaniu 
uroczystej oprawy całej Mszy Świę-
tej uczestniczyły także dzieci, które 
tego dnia przeżywały I Rocznicę Ko-
munii Świętej oraz ich rodzice. To 
właśnie „dzieci rocznicowe” także 
uroczyście witały JE Ks. Biskupa, 
złożyły dary mszalne, czy wraz z ro-
dzicami i Radą Parafialną zadbały o 
dekorację kościoła. Ksiądz Biskup 
w swoim przemówieniu podzię-
kował członkom boguchwałowic-
kiej wspólnoty parafialnej oraz ich  

przewodnikowi duchowemu i go-
spodarzowi- Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi, za ich zaangażowa-
nie w życie wspólnoty, codzienną 
troskę o kościół i jego dobra. Pod-
kreślał, iż łatwo dostrzegalne jest, 
że zarówno Ksiądz Proboszcz, jak 
i parafianie dbają o kościół i całą 
parafię. Uroczysty charakter Mszy 
świętej podkreślali także druhowie 
z boguchwałowickiej OSP, którzy 
nie tylko wystawili poczet sztan-
darowy, ale także zadbali o asystę 
druhów strażaków podczas całej 
Eucharystii. Na zakończenie Mszy 
świętej kwiaty i słowa podzięko-
wań skierowali w stronę Jego Eks-
celencji także ministranci, rodzice 
dzieci, które obchodziły I Rocznicę 
Komunii Świętej, przedstawiciele 
druhów strażaków z OSP w Bogu-
chwałowicach, przedstawicielki 
Koła Gospodyń Wiejskich w Bo-
guchwałowicach oraz wójt Gminy 
Grzegorz Podlejski, który prywat-
nie także jest członkiem bogu-
chwałowickiej wspólnoty parafial-
nej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w 
przygotowanie wizyty Księdza Bi-
skupa w Boguchwałowicach.  
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DRUGI WEEKEND BIEGOWY W NOWEJ WSI JUŻ ZA NAMI

W dniach 11-12 maja 2019 r. po 
raz drugi zorganizowany został 
w Nowej Wsi weekend biego-
wy.  Wydarzenie to składało się 
z dwóch cyklicznych imprez spor-
towych – Silesian Highland Mara-
thon IV, który odbył się w sobo-
tę, oraz VIII Biegu Nowej Wsi, w 
którym zawodnicy rywalizowali w  
niedzielę. 

W sobotę tłumy uczestników wraz 
z dopingującymi ich rodzinami i 
przyjaciółmi, już od najwcześniej-
szych godzin porannych, zmierza-
ły w kierunku siedziby OSP w No-
wej Wsi. Jak podkreślali  coroczni 
uczestnicy biegów, nie mogło ich 
zabraknąć na imprezie przede 
wszystkim ze względu na malow-
niczą, choć niełatwą trasę biegu 
oraz wspaniałą, rodzinną atmosfe-
rę, o którą zadbali organizatorzy i 
gospodarze wydarzenia.  

Gospodarzami tej imprezy spor-
towej były Gminy: Mierzęcice - na 
czele z wójtem Grzegorzem Pod-
lejskim oraz  Psary wraz z wójtem 
Tomaszem Sadłoniem. 

Organizatorami byli natomiast 
członkowie Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa 
Wieś i Okolice” na czele z jego pre-
zesem i jednocześnie dyrektorem 
imprezy, Tomaszem Sarem.

Pierwszego dnia sportowych zma-
gań w wydarzeniu wziął udział 
Pan Grzegorz Podlejski, wójt Gmi-
ny Mierzęcice, oraz Pani Mirella 
Barańska-Sorn, sekretarz Gminy 
Psary. Zawodników dopingowała  

także Pani Katarzyna Liszka,  soł-
tys Nowej Wsi. Biuro zawodów 
znajdowało się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Janusza Kuso-
cińskiego w Nowej Wsi, natomiast 
centrum imprezy na terenie OSP w 
Nowej Wsi. 
Warto przypomnieć, że I Bieg No-
wej Wsi na dystansie 4 kilometrów 
miał miejsce w roku 2012. Wów-
czas  do Nowej Wsi przyjechało po-
nad stu biegaczy ze Śląska oraz Ma-
łopolski. Z biegiem lat dystansów 
oraz uczestników systematycznie 
przybywało, a organizatorzy po-
szerzali zakres przedsięwzięcia. W 
2016 r. odbyła się pierwsza edycja 
Silesian Highland Marathon, czyli 
pierwszego maratonu o charakte-
rze górskim na polskich wyżynach. 
Wtedy z królewskim dystansem 42 
kilometrów zmierzyła się niemal 
cała czołówka biegaczy górskich w 
kraju, a nawet reprezentanci Ser-
bii, Niemiec, czy Maroka. 

W tegorocznej edycji popularnych 
już na terenie Śląska zawodów 
uczestnicy SHM zmierzyli się z dy-
stansami 11, 22 oraz ponad  44 
kilometrów!  Na szczęście w sobo-
tę pogoda była łaskawa, zarówno 
dla biegaczy, jak i organizatorów i 
w rywalizacji mogło wziąć udział 
245 zawodników. Trasy sobotnich 
biegów wiodły ścieżkami leśnymi, 
polnymi, a przede wszystkim wy-
magającymi wzgórzami Wyżyny 
Śląskiej, w której sercu znajdują 
się gminy Mierzęcice, Psary oraz 
Bobrowniki. Fragmentami zawod-
nicy biegli także w trudnych wa-
runkach po piasku, w błocie,  nad 
zbiornikami wodnymi Rogoźnik 
oraz Czarną Przemszą.  
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W biegu na dystansie 11 km rywa-
lizowało 57 uczestników z niemal 
wszystkich zakątków wojewódz-
twa śląskiego oraz ościennego 
województwa świętokrzyskiego. 
Ostatecznie, rywalizację tę wy-
grał Aleksander Zięba ze Strzyżo-
wic. Na mecie 11 km biegu osią-
gnął czas 42:39. II miejsce zajął 
Grzegorz Skworc z Siemianowic 
Śląskich. Bieg ukończył z czasem 
45:13.  Na najniższym stopniu 
podium stanął Łukasz Kuraś z Sie-
wierza,  który osiągnął czas 45:28. 
W kategorii kobiet na dystansie 
11 km niepokonaną była Elżbieta 
Przybył z Radzionkowa. Na mecie 
11 km biegu osiągnęła czas 55:14. 
II miejsce na podium przypadło w 
udziale Marioli Lassocie-Bujak z 
Czeladzi. Ukończyła ona bieg z cza-
sem 58:25. III miejsce z kolei zajęła 
Sylwia Lenart z Tychów, osiągając 
czas 1:01:07. Najlepszym zawodni-
kiem na dystansie 11 km, spośród 
mieszkańców gmin Mierzęcice, 
Psary i Bobrowniki, na których te-
renie odbywały się zawody okazał 
się zwycięzca biegu, Aleksander 
Zięba. II miejsce w tej kategorii za-
jął Rafał Paliga (50:50), a trzeci był 
Rafał Hanak z Psar (1:02:41).

W półmaratonie wystartowało 99 
uczestników. Na najwyższym stop-
niu podium stanął, dzięki uzyska-
nemu na mecie wynikowi 1:37:57 
- Maciej Garnowski z Siemianowic 
Śląskich. II miejsce wywalczył Ka-
rol Urbańczyk z Gliwic z czasem 
1:42:52, zaś III miejsce przypadło 
w udziale Marcinowi Bednarczy- 

kowi z Katowic (1:46:36).   Wśród 
kobiet niepokonaną była Joanna 
Cichoń z Mierzęcic, która dystans 
biegu pokonała w 2:07:35. II miej-
sce wywalczyła Gosia Czapkiewicz 
z Rogożnika (2:10:38), zaś trze-
cie- Joanna Piotrowska-Tronina z 
Mikołowa (2:22:10). Na tym dy-
stansie najlepszym spośród startu-
jących mieszkańców gmin gospo-
darzy okazał się Mariusz Bednar-
ski z Toporowic (2:01:08), drugie 
miejsce zajął Michał Kuś z Psar, a 
trzecie Maciej Dziki z Rogoźnika.  
Wśród pań triumfowała po raz ko-

lejny  Joanna Cichoń, która poko-
nała dystans ponad 22 km w czasie 
2:07:35. Za jej plecami znalazła się 
Gosia Czapkiewicz z Rogoźnika.

Z najdłuższym tego dnia dystan-
sem ponad 44 km zmierzyło się 
89 zawodników. Dwie osoby nie 
ukończyły biegu. W tej rywaliza-
cji niekwestionowanym zwycięz-
cą okazał się Adam Jagieła, który 
ukończył bieg w czasie 3:25:26. 
II miejsce na podium wywalczył 
Przemek Nawrocki (3:29:33), zaś 
III przypadło w udziale Piotrowi 
Stolarzowi z Dąbrowy Górniczej 
(3:33:09).  Wśród kobiet I miejsce 
wywalczyła Barbara Chrzanowska 
z Będzina (4:18:24). II miejsce na 
podium zajęła Magdalena Lulko 
z Czeladzi (4:25:34), zaś III-Bar-
bara Klepacka-Gancarz z Gliwic 
(4:40:45). Spośród startujących na 
tym dystansie mieszkańców gmin 
gospodarzy najlepszym zawodni-
kiem okazał się Rafał Bartkowski z 
Dobieszowic, który ukończył bieg z 
czasem 4:32:29. Tuż za nim upla-
sował się Rafał Grząś z Twardowic, 
a trzeci był Stanisław Fijołek z Są-
czowa. Najszybszą kobietą wśród 
gospodarzy okazała się Patrycja 
Kocot z Nowej Wsi. Drugie miejsce 
z kolei wybiegała Iwona Trefon z 
Rogoźnika, a trzecie Wioleta Zych 
z Preczowa.
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W niedzielne, pochmurne i chłod-
ne popołudnie na starcie VIII Biegu 
Nowej Wsi pojawiło się 99 zawod-
ników. Dystans 5 km najszybciej 
pokonał Roman Cichoń z Mierzę-
cic, który uzyskał na mecie czas 
17:31. II miejsce wywalczył Paweł 
Widawski z Sosnowca (17:44), zaś 
na najniższym stopniu podium sta-
nął w tej rywalizacji  Michał Suro-
wiec z Wojkowic. Najlepszą kobietą 
na tym dystansie okazała się Ane-
ta Świtaj z Częstochowy (20:24). II 
miejsce przypadło w udziale Wioli 
Mieszczak z Żywca (22:31), a na 
najniższym stopniu podium sta-
nęła tego chłodnego dnia Justyna 
Hajda z Tarnowskich Gór (23:33). 
Jako, że Roman Cichoń okazał się 
tego dnia najlepszym zawodni-
kiem na tym dystansie, II miejsce 
spośród mieszkańców  gminy Mie-
rzęcice zajął Rafał Paliga z Topo-
rowic (19:50), zaś puchar za osią-
gnięcie III miejsca powędrował do 
rąk  Kacpra Kucharczaka z Przeczyc 
(20:37). Najszybszą mieszkanką 
gminy Mierzęcice spośród startu-
jących na dystansie 5 km kobiet 
okazała się Aleksandra Skrzypczyk 
z Przeczyc (28:32). Puchar za zdo-
bycie II miejsca w tej klasyfikacji 
trafił w ręce Anety Gąsior z Sa-
dowia (30:14), zaś za zdobycie III 
miejsca - Klaudii Zawodniak z No-
wej Wsi (31:56).

W klasyfikacji Nordic Walking na 
dystansie 5 km najwyższy stopień 
podium wywalczył Patryk Kołek z 
Janowa (30:05). II miejsce przypa-
dło w udziale Wiktorowi Pękali z 
Sierakowa (31:38), zaś III miejsce w 
tej rywalizacji zajął Tomasz Sadow-
ski z Sosnowca (32:07). Najlepszą  

wśród kobiet okazała się Justyna 
Treścińska z Bystrzanowic (33:16). 
II miejsce wywalczyła Natalia Ko-
łek z Janowa (33:46), zaś trzecie 
miejsce na podium przypadło w 
udziale Julii Treścińskiej z Bystrza-
nowic (33:56).  

Serdeczne podziękowania należy 
skierować do sponsorów i partne-
rów wydarzenia, czyli firm: Sarex, 
SchoolTour, Polar, ZRW Bara, Ori-
flame, Muszynianka, Drog-Mol, Bi-
stro „Wieża”, Ruda Sowa, Sar sp j, 
Estetica Promed, TEK Tomasz Pan-
cerz, Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach, Rejonowego Pogo-
towia Ratunkowego w Sosnowcu, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Wsi, Gminnego Zakładu 
Gospodarki Wodnej i Komunal-
nej w Mierzęcicach, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Psarach, 

Wspólnoty Gruntowej w Nowej 
Wsi, Sołectwa Nowa Wieś, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Psarach, 
Medical Point, Biegów w Rogoź-
niku, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Będzinie, Komendy Powiatowa 
Policji w Będzinie, Ostrej Góry 
351 oraz jednostek OSP w Nowej 
Wsi, Mierzęcicach, Mierzęcicach II, 
Przeczycach, Boguchwałowicach, 
Sadowiu, Toporowicach, Twardo-
wicach, Dąbiu, Psarach, Górze Sie-
wierskiej, Brzękowicach.

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęły Maratonypolskie.pl, 
BiegiGórskie.pl i w ich stronę także 
należy skierować słowa szczerych 
podziękowań.

Imprezę sportową relacjonowała, 
a wcześniej zapowiadała na swojej 
antenie telewizja internetowa iTV 
Region.

Organizatorzy wydarzenia pragną 
przede wszystkim podziękować 
wszystkim biegaczom za udział w 
imprezie, dobre słowa kierowane 
w stronę organizatorów, tworze-
nie wspaniałej atmosfery, doce-
nienie wkładu pracy w organizację 
tak dużego przedsięwzięcia. 

Szczególne słowa podziękowań 
należy także skierować do wolon-
tariuszy za ich ciężką pracę, at-
mosferę, nieocenione wsparcie na 
wszystkich poziomach organizacji 
tej niezapomnianej imprezy.
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Jak co roku, 3 maja w gminie Mie-
rzęcice z należną powagą i czcią 
obchodzono 228. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Rzec by 
można, że okazja do świętowania 
była potrójna, gdyż 3 maja w ko-
ściele katolickim w Polsce obcho-
dzone jest także Święto Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski, 
zaś 4 maja przypada Międzynaro-
dowy Dzień Strażaka, dlatego w 
przeddzień tego święta odbyły się 
jednocześnie uroczystości gminne 
związane z podziękowaniami za 
służbę i poświęcenie naszym dru-
hom z OSP.
 
Pierwsza część uroczystości odbyła 
się w Targoszycach. W kościele pw. 
św. Mikołaja o godz. 11:30 została 
odprawiona msza święta za Ojczy-
znę oraz w intencji druhów stra-
żaków. Celebrował ją ks. kanonik 
Janusz Rakoczy - proboszcz parafii 
i równocześnie Powiatowy Kape-
lan Ochotniczych Straży Pożarnych 
powiatu będzińskiego. We mszy 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
gminy Mierzęcice, członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy 
oraz licznie zgromadzeni straża-
cy - ochotnicy, młodzież, poczty 
sztandarowe. Oprawę muzyczną 
mszy uświetniła Gminna Orkiestra 
Dęta im. Władysława Juszczyka. W 
czasie homilii ks. kanonik Janusz 
Rakoczy podkreślał, jak dużą rolę 
odgrywa patriotyzm we współcze-
snym świecie. 

Po zakończeniu mszy zebrani w 
pięknym pochodzie, pomimo 
chłodnej, majowej aury, z towa-
rzyszeniem orkiestry, przeszli pod 
Pomnik Niepodległości w Mierzę-
cicach. To właśnie w tym miejscu 
odbyła się druga część uroczysto-
ści, którą prowadził dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury - Marcin 
Czapla. Po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych, odegraniu hymnu 
państwowego, uroczystym powi-
taniu zebranych, głos zabrał wójt 
gminy Mierzęcice - Grzegorz Pod-
lejski. W swoim wystąpieniu na 
wstępie przypomniał, w jakich oko-
licznościach została ustanowiona 
przez Sejm Czteroletni Konstytucja 
3 Maja oraz jakie miała znaczenie 
w ówczesnej historii Polski. 

Jak podkreślał Grzegorz Podlejski: 
„Dokument ten, będący dziełem 
Sejmu Czteroletniego, ukazywał 
Polskę jako kraj oświecony i no-
woczesny, a zarazem stabilizował 
podstawy państwa, na tyle, na ile 
można było to wówczas uczynić. 
Nie dane było Polakom jednak dłu-
go cieszyć się nowymi prawami... 
Jednak dzień uchwalenia Konsty-
tucji to zawsze święto piękne i ra-
dosne. Święto, które pobudza nas 
do refleksji nad wartościami, jakie 
winniśmy czerpać z doświadczenia 
naszych przodków. Pamiętać musi-
my że stanowiąc prawo na każdym 
szczeblu władzy, winniśmy sza-
nować przeszłość i jednocześnie z 
nadzieją spoglądać w przyszłość, 
mając przy tym ufność w młodsze 
pokolenia, które biorą z nas przy-
kład. Każdy z nas, ma prawo do 
osobistego przeżywania emocji, 
jakie budzi w nas słowo „patrio-
tyzm”. Musimy mieć świadomość, 
że miłość do naszej Ojczyzny to 
też miłość i szacunek okazywa-
ny innym, to nie tylko cześć dla 
symboli narodowych, pamięć dla 
bohaterów i uczestnictwo w uro-
czystościach. Bez tych elementów 
oczywiście trudno byłoby mówić 
o patriotyzmie, ale czy jest praw-
dziwym Polakiem ten, kto opluwa 
drugiego Polaka? Czy zasługuje na 
miano patrioty ten, który wzgar-
dza osobami innej narodowości, 
bądź dyskryminuje ludzi ze wzglę-
du na ich wyznanie religijne, czy  

wreszcie, to co nas dzisiaj spotyka 
- poglądy polityczne? Dzisiaj wie-
lu zapomina o istocie prawdziwe-
go i zdrowego patriotyzmu, który 
powinien wybrzmiewać słowami: 
„Kocham moją Ojczyznę nie dla-
tego, że jest najlepsza, lecz dlate-
go, że jest moja”.

W dalszej części swego wystąpie-
nia wójt Grzegorz Podlejski odniósł 
się także do obecnie obowiązują-
cej ustawy zasadniczej - Konstytu-
cji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r.: „Współczesna 
Konstytucja z pewnością nie jest 
wolna od mankamentów. Dla nas 
jednak, polskich obywateli, stoją-
cych tu i teraz, to ona jest najważ-
niejsza. Przy okazji dzisiejszej rocz-
nicy warto choćby zwrócić uwagę 
na gwarancje w niej zawarte. Wol-
ność słowa, swobody obywatel-
skie, trójpodział władzy i mechani-
zmy jej ograniczania, to określone 
w Konstytucji standardy zapew-
niające funkcjonowanie nowocze-
snego, demokratycznego państwa 
polskiego. Dlatego szanujmy naszą 
Konstytucję! Nie tylko 3-go maja i 
nie tylko jako akt prawny sprzed 
228 lat!  Okazanie szacunku naszej 
obecnej Konstytucji, dzięki któ-
rej realizuje się wizja Polski jako 
części Zachodniego Świata, czy 
poszanowanie prawa w ogóle, to 
także hołd złożony naszym wielkim 
przodkom. Pamiętajmy o przysło-
wiu naszych przodków: Zgoda bu-
duje, niezgoda rujnuje.”
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Na zakończenie swojej wypowie-
dzi gospodarz gminy Mierzęcice 
podziękował ks. Kanonikowi Janu-
szowi Rakoczemu za odprawioną 
mszę świętą i wspólną modlitwę. 
Słowa podziękowań skierował tak-
że w stronę przybyłych i zawsze 
niezawodnych druhów strażaków,  
pocztów sztandarowych z komen-
dantem Mieczysławem Filipkiem 
na czele, a także młodzieży szkol-
nej wraz z opiekunami, którzy jesz-
cze niedawno przeżywali trudne 
chwile, pełne zwątpienia. Podzię-
kowania złożył także Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzysze-
niu Sympatyków Lotnictwa, orkie-
strze za uświetnienie uroczystości, 
a także wszystkim jednostkom or-
ganizacyjnym gminy i organizato-
rom uroczystości.

Nie zapomniał także o strażakach, 
którzy 4 maja obchodzą swoje 
święto: „Wszystkim tym, którzy 
nieśli oraz niosą pomoc innym i 
zawsze spieszą na ratunek w każ-
dej potrzebie, dzisiaj szczególnie 
pragnę podziękować. Te z serca 
płynące podziękowania kieruję do 
Druhen i Druhów Strażaków z na-
szych jednostek OSP, którzy jutro - 
4 maja w Dniu Świętego Floriana 
obchodzą swoje święto. Pozwólcie 
więc, że z tej okazji „Dnia Straża-
ka” wszystkim strażakom z Gminy 
Mierzęcice oraz ich sympatykom 
i przyjaciołom tej służby złożę 
serdeczne podziękowania za co-
dzienną realizację trudnych zadań, 
za poświęcenie w ochronie życia 
i mienia ludzkiego oraz za stałe 
wzbogacanie dorobku pożarnicze-
go. Życzę Wam, drodzy druhowie, 
bezpiecznej służby, zawsze szczę-
śliwych powrotów z akcji, a także 
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.  
Serdeczne podziękowania i życze-
nia kieruję również do Waszych 

 

najbliższych. Niech Św. Florian ota-
cza Wasze Rodziny swoją opieką. A 
wszystkim druhom strażakom ży-
czę: aby ta trudna służba była dla 
Was źródłem satysfakcji oraz uzna-
nia społecznego, a także powodem 
do dumy. Ja osobiście czuję dumę 
i ogromną satysfakcję z tego, że 
Was poznałem i mam możliwość 
z Wami obcować. Z całego serca 
Wam za to dziękuję.”

Po okolicznościowym przemówie-
niu wójta gminy Mierzęcice Grze-
gorza Podlejskiego wiązanki pod 
Pomnikiem Niepodległości, w hoł-
dzie twórcom Konstytucji 3 Maja 
złożyli:

• przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy Mierzęcice, re-
prezentowani przez wójta gminy 
Mierzęcice Grzegorza Podlejskie-
go oraz sekretarz gminy Bogumiłę 
Szymończyk; 
• przewodnicząca Rady Gminy 
Monika Dyraga wraz z wiceprze-
wodniczącym Przemysławem Pa-
szewskim; 
• przedstawiciele Gminnego Za-
kładu Gospodarki Wodnej i Komu-
nalnej w Mierzęcicach - reprezen-
towani przez zastępcę dyrektora 
Aleksandra Mańdoka; 

• w imieniu organizacji społecz-
nych - przedstawiciele Ochotni-
czych Straży Pożarnych; 
• w imieniu jednostek pomocni-
czych gminy Mierzęcice - sołtys To-
porowic Anna Kolasińska; 
• przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich; 
• delegacja Koła Sympatyków Lot-
ników Polskich w Mierzęcicach; 
• przedstawiciele jednostek orga-
nizacyjnych Gminy: Gminnej Bi-
blioteki Publicznej – Magdalena 
Bijak, miejscowego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – dyrektor Ma-
riola Niedbał wraz z pracownikami 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury – 
Karolina Smolarska; 
• dyrektorzy i delegacje placówek 
oświatowych Gminy Mierzęcice: 
Ilona Muc - dyrektor SP w Topo-
rowicach, Małgorzata Drzewiecka 
- dyrektor SP w Przeczycach, Anna 
Kucharczak reprezentująca SP 1 w 
Mierzęcicach, Iwona Kłys repre-
zentująca ZSP w Nowej Wsi oraz 
Katarzyna Koziorowska - przedsta-
wicielka SP 2 w Mierzęcicach; 
• przedstawiciele mieszkańców 
gminy Mierzęcice – radny Krzysztof 
Kobiałka oraz Tadeusz Twardoch. 
 
Po złożeniu kwiatów orkiestra 
odegrała „Rotę”, zaś prowadzący 
uroczystość podziękował wszyst-
kim za przybycie i zaprosił do sali 
Gminnego Ośrodka Kultury na 
okolicznościowy poczęstunek oraz 
wysłuchanie występu Gminnej Or-
kiestry Dętej im. Władysława Jusz-
czyka. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
tym, którzy zechcieli świętować 
nasze Święto Narodowe 3 Maja, 
uczestnicząc w obchodach organi-
zowanych w gminie Mierzęcice.
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KLUB SPORTOWY STRAŻAK NOWA WIEŚ

KS Strażak Nowa Wieś w rozgryw-
kach klasy B sezonu 2018/2019 
zajął ostatecznie 6 miejsce. Jedyni 
reprezentanci naszej gminy w roz-
grywkach ligowych zdołali wygrać 
10 z 22 meczów i zgromadzili na 
swoim koncie łącznie 32 punkty. 

Do klasy A awansował Zagłębiak 
Tucznawa, który zajął pierwsze 
miejsce w tabeli wyprzedzając 
znacznie RKS Dąbrowa Górnicza.

Po pierwszej części sezonu Stra-
żak miał realne szanse na walkę 
o awans, jednak runda wiosenna 
zweryfikowała te marzenia. 

Warto jednak zaznaczyć, że nasza 
drużyna wygrała większość spo-
śród spotkań rozegranych w roli 
gospodarza, a zatem warto przy-
chodzić na Pinek już w kolejnym 
sezonie rozgrywek, bo zwykle 
ogląda się tam zwycięstwa naszej 
ekipy.

Obecnie zespół przechodzi kolejną 
przebudowę. Nowym trenerem 
został Tomasz Gryta, który chce 
diametralnie zmienić podejście 
całej drużyny do wykonywanych 
zadań. Ma być bardziej profesjo-
nalnie, część zawodników zgodziła  
się nawet na zastosowanie specjal-
nej diety, aby wspomóc regenera-
cję pomiędzy treningami. Przede 
wszystkim jednak w założeniu no- 

wego szkoleniowca zespół ma pre-
zentować futbol radosny, dający 
satysfakcję nie tylko piłkarzom, ale 
też kibicom.

W sobotę 22 czerwca odbył się 
mecz castingowy do drużyny se-
niorów. 

Tak jak dwa lata temu, pojawiło się 
kilka nowych twarzy, które pewnie 
zobaczymy na boiskach B-klasy już 
w sierpniu. 

Drużyna Orlików Starszych zajęła 
w V lidze E1 11. miejsce. 

Młodym graczom udało się wygrać  

dwa spośród 11 rozgrywanych me-
czów.

KS Strażak ponownie z sukcesem 
ubiegał się także o dotację Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ra-
mach programu „Klub”.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do uczestnictwa w zajęciach. Ama-
torskie uprawianie sportu niesie 
ze sobą wiele korzyści zdrowot-
nych, a przy okazji daje możliwość 
miłego spędzenia wolnego czasu 
na świeżym powietrzu oraz szansę 
reprezentowania gminy Mierzęci-
ce w rozgrywkach ligowych. 

1. Zagłębiak Tucznawa 22 58 106 - 21

2. Sarmacja II Będzin 22 46 64 - 26

3. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 22 46 78 - 34

4. Zew Kazimierz Sosnowiec 22 44 48 - 31

5. Jedność Strzyżowice 22 38 65 - 42

6. KS Strażak Nowa Wieś 22 32 46 - 50

7. Mydlice Dąbrowa Górnicza 22 30 69 - 50

8. Promień Strzemieszyce Małe 22 28 46 - 55

9. UKS Sławków 22 22 46 - 62

10. JSP Warta Zawiercie 22 16 27 - 91

11. Płomień Niegowoniczki 22 13 31 - 102

12. Gmina II Psary 22 10 21 - 83

1. Zagłębie II Sosnowiec 11 31 140 - 20

2. Warta Zawiercie 11 30 98 - 53

3. Czarni Sosnowiec 11 24 82 - 50

4. Tęcza Błędów 11 24 85 - 42

5. MUKP III Dąbrowa Górnicza 11 20 86 - 51

6. SKFS Gmina Psary 11 15 62 - 71

7. MKS Poręba 11 14 46 - 90

8. Akademia Sportu Wojkowice 11 12 58 - 80

9. MUKP II Dąbrowa Górnicza 11 10 43 - 59

10. Zew II Kazimierz Sosnowiec 11 7 38 - 88

11. KS Strażak Nowa Wieś 11 6 41 - 111

12. Grodziec Będzin 11 1 24 - 88

TABELA LIGOWA GRUPY „PATRICK” B KLASA TABELA V LIGI „E1” GR. I
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Mieszkanka naszej gminy, Kamila 
Dróżdż czyli „Milla”, została wyróżnio-
na w programie „Szlagierowa Lista” 
kanału TVS. 

Jej „Piosenka dla Mamy” znajduje się 
w notowaniu listy przebojów radia Si-
lesia. 

Aby „Piosenka dla Mamy” utrzymała 
się na „Szlagierowej Liście” potrzebne 
jest m.in. nasze wsparcie! 

Aby oddać swój głos na „Piosenkę dla 
Mamy” należy wysyłać SMS o treści 
SL.25 pod numer 72068 (2,46 zł z VAT).

PIOSENKA MILLI W NOTOWANIU „SZLAGIEROWEJ LISTY”!

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IKAR MIERZĘCICE

Drużyna seniorska UKS Ikar Mie-
rzęcice zajęła ostatecznie 8. miej-
sce w rozgrywkach 3. Ligi Męż-
czyzn w tenisie stołowym. 

Nasz zespół zgromadził 20 punk-
tów w 22 meczach i znalazł się w 
grupie mistrzowskiej. Jest to bar-
dzo dobry rezultat, biorąc pod 
uwagę, że drużyna z Mierzęcic de-
biutowała na tym szczeblu rozgry-
wek. 

W ostatnim meczu sezonu nasi 

tenisiści pokonali MKS Skarbek III 
Tarnowskie Góry 6:4.

Występująca w lidze okręgowej 
druga drużyna Ikara zajęła nieste-
ty ostatnie miejsce z dorobkiem 2 
punktów w 18 meczach.

W rankingu klubów tenisa stołowe-
go działających w województwie 
śląskim Ikar został sklasyfikowany 
na 28. miejscu w kategorii senio-
rów oraz na 30. w kategorii łącznej 
– seniorskiej i młodzieżowej. 

Obecnie trwa nabór zawodników 
do drużyny trzecioligowej – wa-
runkiem jest stowarzyszenie się z 
klubem. Treningi rozpoczną się od 
sierpnia i będą prowadzone w każ-
dy wtorek. 

Klub zaprasza także na wycieczkę 
do Kazimierza Dolnego współorga-
nizowaną przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach. Plakat 
wycieczki znajduje się na dalszych 
stronach „Panoramy”.

1. KTS II Gliwice 22 42 187:33

2. KS Orthomedyk
Spin Częstochowa 22 31 122:98

3. LKS Strażak Mikołów 22 29 122:98

4. Liswarta Lisów 22 27 118:102

5. KŚ AZS 
Politechnika Gliwice 22 25 115:105

6. MKS Skarbek III
Tarnowskie Góry 22 23 109:111

7. UKS QUO VADIS
Makoszowy Zabrze 22 22 120:100

8. UKS Ikar Mierzęcice 22 20 108:112

1. MCKS Czeladź 11 31 140 - 20

2. KS VIRET CMC Zawiercie II 11 30 98 - 53

3. LKS Zgoda
Baczyna Jaworzo 11 24 82 - 50

4. LKS Tęcza Zendek 11 24 85 - 42

5. PKS Waluś Konopiska 11 20 86 - 51

6. MKS Skarbek IV
Tarnowskie Góry 11 15 62 - 71

7. LKS Tęcza II Zendek 11 14 46 - 90

8. KTS II Lędziny 11 12 58 - 80

9. UKS Dąbrowiak II
Dąbrowa Górnicza 11 10 43 - 59

10. UKS Ikar II Mierzęcice 11 7 38 - 88

3. LIGA MĘŻCZYZN GRUPA I LIGA OKRĘGOWA GRUPA IV
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SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ GUTOWSKĄ - ADAMCZYK

9 maja 2019 r. w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Mierzęcicach 
odbyło się spotkanie autorskie z 
p. Małgorzatą Gutowską-Adam-
czyk.
 
W ramach Ogólnopolskiego Ty-
godnia Bibliotek i Bibliotekarzy w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Mierzęcicach odbyło się spotkanie 
z Panią Małgorzatą Gutowską-A-
damczyk - pisarką, dziennikarką 
i scenarzystką, autorką powieści 
dla dorosłych oraz książek dla dzie-
ci i młodzieży.

Jak sama mówi o sobie jest żoną 
jednego męża (Wojciecha Adam-
czyka, reżysera m.in. serialu Ran-
czo), matka dwóch synów, właści-
cielką trzech psów, posiadaczką 
czterech zawodów wyuczonych. 
Kolekcjonuje dziwne nazwiska, 
ceni dobrą kuchnię, amatorsko 
uprawia ogród, namiętnie czyta, 
leniwie uprawia tai-chi, optymi-
stycznie patrzy na świat.

Swoją przygodę z pisaniem zaczy-
nała od scenariuszy telewizyjnych 
– była jednym ze scenarzystów se-
rialu „Tata, a Marcin powiedział”, 
emitowanego na antenie Telewizji 
Polskiej w latach dziewięćdziesią-
tych. Pierwsza książka Małgorzaty 
Gutowskiej-Adamczyk trafi ła do 
księgarni w 2002 roku – była to 
powieść młodzieżowa zatytułowa-
na „110 ulic”. Kolejne publikacje 
również były skierowane do tej 
grupy wiekowej – pisarka wydała 
kolejno książki „220 linii”, „Niebie-
skie nitki” – która została uznana 
za powieść tygodnia przez Portal 

Rynku Wydawniczego – oraz „13. 
Poprzeczna” – powieść nagrodzo-
ną przez polską sekcję IBBY tytu-
łem Książki Roku 2008.

Największą popularność przynio-
sły jednak Małgorzacie Gutow-
skiej-Adamczyk powieści obycza-
jowe, a w szczególności seria „Cu-
kiernia pod Amorem”. Pomysł na 
wielotomową sagę zrodził się w 
wyobraźni pisarki jeszcze w latach 
osiemdziesiątych. Inspiracją była 
cukiernia, prowadzona przez ciot-
kę pisarki. Pomysł dojrzewał w jej 
głowie przez wiele lat, aż w koń-
cu rozwinął się w kilkuczęściową 
serię, kochaną przez czytelników. 

W ostatnich latach do rąk czytel-
ników trafi ła również dwutomo-
wa seria „Fortuna i namiętności”, 
której akcja przeniosła się do XVIII 
wieku. 

Spotkanie z Panią Małgorzatą Gu-
towską- Adamczyk było bardzo 
ciekawe i przebiegało w miłej at-
mosferze. Pani Małgorzata jest 
niezwykle miłą i otwartą na ludzi 
osobą. Tak jak na kartach swoich 
powieści tak i w rzeczywistości po-
trafi  świetnie opowiadać o sobie, 
swojej rodzinie i swoich książkach. 
Po spotkaniu można było kupić 
książki autorstwa naszego gościa 
oraz otrzymać osobisty autograf.

Dyrektor G. Czapla

16 maja 2019 r. w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Mierzęcicach 
odbył się wykład p.t. „Otwórzmy 
się na zdrowie”. Poprowadzili go 
Łukasz Gajos i Magdalena Stolin-
gwa. 

Wykład rozpoczął się pytaniem 
„Czy chcesz zmienić swoje życie 
i poznać najlepsze sposoby na 
powrót do zdrowia?”. Prowadzą-

cy w prosty i przystępny sposób 
opowiadali o przyczynach powsta-
wania chorób, o tym jak zadbać o 
pozytywne nawyki wpływające na 
zdrowie oraz jak wprowadzić małe 
zmiany w nawykach żywienio-
wych, aby zauważyć duże korzyści 
dla swojego organizmu i otrzymać 
zastrzyk energii. 

W trakcie wykładu uczestnicy mie-

li wiele pytań i wywiązała się cie-
kawa dyskusja na temat zdrowia 
i  zdrowego odżywiania. 

Dziękujemy prowadzącym i wszyst-
kim uczestnikom. Kolejny wykład  
i spotkanie z dietetykiem odbędzie 
się jesienią w mierzęcickiej biblio-
tece. 

Serdecznie zapraszamy.

OTWÓRZ SIĘ NA ZDROWIE
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SPROSTOWANIE ARTYKUŁU DOT. TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Artykuł pt. „Eliminacje Gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej”, który został opubli-
kowany w poprzednim numerze 
Panoramy Gminy Mierzęcice za-
wierał błąd dotyczący reprezen-
towanych przez uczniów placó-
wek oświatowych. Zdecydowane 
zwycięstwo w tegorocznej edycji 
turnieju odnieśli uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach. Poniżej 
zamieszczamy poprawioną wer-
sję artykułu. Serdecznie przepra-
szamy za błędną informację.
 
26 marca 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Mierzęcicach, pod 
patronatem Wójta Gminy Mie-
rzęcice Grzegorza Podlejskiego, 
odbyły się eliminacje gminne XLII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”.

Do tegorocznego turnieju na po-
ziomie gminnym przystąpiło 12 
uczestników: Jakub Trefon, Kacper 
Lis, Paulina Gawron, Julia Szafran, 
Wojciech Dobrowolski, Zuzanna 
Habrzyk, Oliwier Cichopek, Jakub 
Gwóźdź, Paweł Sroka, Natalia Frą-
czek, Cyprian Cichoń oraz Krzysz-
tof Wszelaki. Nad prawidłowym 
przebiegiem eliminacji czuwała 
Komisja Sędziowska w składzie: 
kpt. Marcin Łukasik - reprezen-
tujący KP PSP w Będzinie, Sławo-
mir Lipiński wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Mierzęcicach, Mieczysław Filipek  
komendant Gminny OSP, Iwona 
Dyraga sekretarz Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Mierzęci-
cach oraz Marcin Czapla dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach. 

Turniej przebiegał w dwóch eta-
pach. W pierwszej kolejności 
uczestnicy wypełniali arkusze te-
stowe zawierające 30 pytań, a 
następnie po ich sprawdzeniu 
przez Komisję Sędziowską wyło-
niono po pięciu finalistów z każdej  
z grup do eliminacji ustnych, które 
decydowały o kolejności zajętych 
miejsc. Warto podkreślić, że przy-
stępujący do turnieju uczniowie 
zostali podzieleni na dwie katego-
rie wiekowe: w pierwszej kategorii 
rywalizowali uczniowie klas VII-VIII 
szkoły podstawowej oraz klas gim-
nazjalnych, zaś w drugiej kategorii-
uczniowie klas I-VI szkoły podsta-
wowej. 

Pytania przygotowane zostały 
przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej PSP w Będzinie. Osta-
tecznie, w kategorii wiekowej klas 
I-VI szkoły podstawowej zwyciężyli 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Lotników Polskich: I miej-
sce zajął Wojciech Dobrowolski, II 
miejsce zajęła Julia Szafran, zaś III 
miejsce wywalczyła Paulina Gaw-
ron. Z kolei w kategorii klas VII-VIII 
szkoły podstawowej i klas gimna-
zjalnych zwyciężył Krzysztof Wsze-
laki (SP nr 2), II miejsce wywalczył 
Oliwier Cichopek (SP nr 1), zaś 
ostatnie miejsce na podium zajął 
Cyprian Cichoń (SP nr 2). 

Na zakończenie eliminacji wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski wręczył wszystkim uczestni-
kom pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki. W ręce zwycięzców 
trafiły także okolicznościowe pu-
chary. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Mierzęcicach powstał Dysku-
syjny Klub Książki. 

Zapraszamy wszystkich, którzy lu-
bią czytać i chcą podyskutować 
o literaturze i o przeczytanych 
książkach. Spotkania odbywają się  

w każdą ostatnią środę miesiąca. 

Najbliższe spotkanie zaplanowa-
no na 31.07.2019 r. o godz. 16.00  
w centrali Gminnej Bibliote-
ki Publicznej  w Mierzęcicach 
ul. Wolności 62 a. Na spotkaniu 
będziemy rozmawiać o książce 

G.Musso „Będziesz tam?”. Książkę 
można wypożyczyć w Bibliotece  
w Mierzęcicach. 

Więcej informacji: p. D. Latos  
tel. (32)288 70 35.

Dyr. GBP
Grażyna Czapla

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI







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
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