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ROZMOWA Z PANIĄ IWONĄ KŁYS - ZASTĘPCĄ WÓJTA GMINY MIERZĘCICE 

Aldona Węgrzynowicz: Pani wójt, 
proszę się przedstawić czytelni-
kom Panoramy Gminy Mierzęci-
ce.

Iwona Kłys: Jestem mieszkanką 
Nowej Wsi od 6. roku życia, tu-
taj uczęszczałam do przedszkola,  
ukończyłam sześć klas szkoły pod-
stawowej, a kolejne dwie klasy, 
taka wtedy była sieć szkół,  w Szko-
le Podstawowej w Mierzęcicach 
– Osiedlu. Kolejnym etapem była 
nauka w Liceum Ekonomicznym 
w Tarnowskich Górach, a później 
studia na Wydziale Matematyczno 
- Fizycznym  Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. W celu podniesienia 
kwalifikacji  dodatkowo ukończy-
łam studia podyplomowe  z Zarzą-
dzania Oświatą i Bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Jestem mamą 14 
-letniej Julki, już licealistki.

AW: Jakie ma Pani doświadczenie 
zawodowe, doświadczenie samo-
rządowe?

IK: Moje doświadczenie samorzą-
dowe sięga roku 2010, kiedy po 
raz pierwszy zostałam wybrana do 
składu Rady Gminy Mierzęcice na 
kadencję 2010 – 2014, a potem 
na kadencję 2014 – 2018.  Przez 
obie kadencje pełniłam funkcję 
Przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu, a także 
byłam członkiem Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Posiadam 
duże doświadczenie zawodowe  
w oświacie, gdyż  od 2001r. pra-
cuję w placówkach oświatowych 
na terenie gminy Mierzęcice. Roz-
poczęłam pracę jako nauczyciel 
matematyki w Gimnazjum im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Nowej Wsi, 
następnie zostałam nauczycielem   
w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Lotników Polskich w Mierzęcicach. 
Pełniłam również funkcję Prezesa 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Ikar”.

AW: Jak to się stało, że została 
Pani powołana na stanowisko za-
stępcy wójta gminy Mierzęcice?

IK: Pracowałam w szkole jako na-
uczyciel, inspektor bhp, pełniłam 
również funkcję „społecznego” 
zastępcy dyrektora. Bardzo do-

brze znam teren gminy Mierzęcice  
i wiele problemów, które dotykają 
mieszkańców, gdyż przez 8 lat by-
łam radną Gminy Mierzęcice. Od-
powiadałam również za kierowa-
nie zespołem ludzi. Dużo zależało 
od dobrej komunikacji, współpra-
cy z pracownikami, podobnie jak 
teraz w Urzędzie Gminy. Dlatego, 
gdy Pan Wójt zaproponował mi to 
stanowisko, najpierw się zawaha-
łam, ale życie to ciągła zmiana, bez 
której nie byłoby rozwoju, więc 
podjęłam to wyzwanie.

AW: Minęły pierwsze tygodnie 
pracy na stanowisku zastępcy 
wójta gminy Mierzęcice, jak mi-
nął ten czas?

IK: Do swojej pracy podchodzę 
bardzo poważnie. Funkcja zastęp-
cy wójta to bardzo trudna i odpo-
wiedzialna praca.  W pierwszych 
tygodniach skupiłam się na  po-
znaniu bardzo rozległego  zakresu  
oraz specyfiki zadań należących do 
gminy. Był to czas nauki, dokład-
nego zapoznania się ze strukturą 
organizacyjną urzędu, zakresem 
zadań poszczególnych komórek 
organizacyjnych oraz poznawania 
współpracowników. 

AW: Z jakimi sprawami mogą się 
do Pani zgłaszać mieszkańcy gmi-
ny?

IK: Moim głównym zadaniem jest  
wsparcie Pana Wójta w bieżącym 
kierowaniu gminą, ale można się 
do mnie zgłaszać z każdą sprawą, 
a w miarę swoich możliwości na 
pewno postaram się pomóc. Wy-
słucham każdego mieszkańca i ni-
komu nie odmówię pomocy. Jeżeli 
problem będzie wykraczał poza 
moje kompetencje, wskażę insty-
tucję do której można się zwrócić, 
aby problem został rozwiązany.

AW: Od wielu lat pracowała Pani 
na terenie gminy Mierzęcice jako 
nauczyciel w różnych placówkach 
oświatowych. Przez dwie kaden-
cje pełniła Pani także funkcję rad-
nej Rady Gminy Mierzęcice. Czy 
uważa Pani, że ta znajomość śro-
dowiska ułatwi Pani pracę na sta-
nowisku zastępcy wójta gminy?

IK: Na pewno tak. To, że jestem 
mieszkanką gminy, moje doświad-
czenie zawodowe nauczyciela, 
wychowawcy i samorządowe 
przekłada się na szeroką wiedzę 
w temacie potrzeb mieszkańców 
gminy Mierzęcice, ich problemów 
i bolączek. Zawsze starałam się w 
życiu prywatnym i zawodowym 
kierować maksymą „traktuj dru-
giego człowieka tak, jak sama byś 
chciała być taktowana”. Mam na-
dzieję, że mi się to udaje.

AW: Pani wójt, proszę uchylić 
przed czytelnikami rąbka tajem-
nicy na temat tego, jak Pani spę-
dza wolny czas? Jakie jest Pani 
hobby?

IK: Wolny czas to prawdziwy skarb, 
którego nie można zmarnować. 
Bardzo lubię jeździć na rowerze,  
spacerować i pływać, a także go-
tować z córką. Jednak moją wielką 
miłością są książki zaczynając od 
przygodowych, poprzez popular-
nonaukowe, kończąc na poradni-
kach. Czytanie, oprócz tego, że jest 
znakomitym stymulatorem dla 
naszego mózgu, pozwala nam się 
odprężyć, zwłaszcza, gdy w spoko-
ju możemy rozkoszować się kolej-
nymi stronami. 

Dziękuję za rozmowę.
Aldona Węgrzynowicz
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM RATOWNICTWA 112
POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

POGOTOWIE GAZOWE 992
URZĄD GMINY (32) 288 79 00 fax 32 288 70 55

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI 
WODNEJ I KOMUNALNEJ (32) 288 70 53

NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia)  (32) 288 70 45

JESIENNE INWESTYCJE W GMINIE MIERZĘCICE

Krok po kroku od lata aż po jesień 
realizowane są wyborcze obiet-
nice Wójta Gminy Mierzęcice. 
Jak widać nie były to tylko obiet-
nice, wszystko jest realizowa-
ne zgodnie z przyjętym planem  
i konsekwencją. Tegoroczne lato 
i właśnie jesień są tego dosko-
nałym przykładem. W tym czasie 
zakończono część realizowanych 
przedsięwzięć, a kolejne są już 
rozpoczęte.

Poniżej prezentujemy kilka z nich:
wykonano docieplenie  budyn-• 
ku wraz z wymianą ogrzewania 
i oknami w Szkole Podstawo-

wej w Toporowicach,   całkowi-
ta wartość to 420 000,00 zł;
zakończono realizację docie-• 
plenia  budynku remizy OSP w 
Przeczycach. Wartość umowy 
wynosiła 166 900,00 zł.
zrealizowano wymianę insta-• 
lacji grzewczej oraz termo-
modernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Boguchwało-
wicach, wartość całkowita to  
274 768,00 zł;
został zakończony remont • 
ul. Dalekiej w Sadowiu wraz 
z przebudową pętli autobu-
sowej. Wartość inwestycji to  
434 994,78 zł.

wykonano również przebudo-• 
wę wraz z rozbudową istnie-
jącego budynku na Osiedlu 
w Mierzęcicach na potrzeby 
filii biblioteki w Mierzęcicach.  
Wartość inwestycji to kwota   
1 599 876,00 zł;

W ubiegłym tygodniu rozpoczęto 
realizację termomodernizacji bu-
dynku remizy OSP w Boguchwało-
wicach za kwotę 150 500,00 zł.

Jak widać nasza gmina pięknieje z 
dnia na dzień i bardzo się zmienia 
jest to możliwe tylko dzięki ciężkiej 
pracy naszego samorządu.
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DLACZEGO WZRASTAJĄ OPŁATY ZA ŚMIECI?

Podczas ostatniej sesji Rady Gmi-
ny Mierzęcice, która odbyła się 
w dniu 16 października 2019r. 
zmienione zostały stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Warto w tym miej-
scu przypomnieć dlaczego i w jaki 
sposób Rada Gminy określa staw-
ki tzw. „opłaty śmieciowej”.

W związku z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach od lipca 2013r. całko-
wicie zmienił się system gospoda-
rowania odpadami komunalnymi  
w gminie. 

Gminy przejęły obowiązek odbio-
ru odpadów komunalnych. Do-
tychczasowe umowy podpisywane 
przez mieszkańców z przedsiębior-
stwami odbierającymi odpady ko-
munalne zostały zastąpione przez 
opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, która płacona 
jest przez właścicieli nieruchomo-
ści na rzecz gminy. 

Odpady komunalne po 1 lipca 2013 
roku odbierane są z nieruchomości 
znajdujących się na terenie Gminy 
Mierzęcice przez przedsiębiorstwo, 
które wybrane jest przez gminę  
w ramach postępowania przetar-
gowego. Właściciele nieruchomo-
ści wnoszą opłatę na rzecz gminy 
na podstawie złożonej deklaracji. 
W naszej Gminie opłata jest uisz-
czana co miesiąc, a jej wysokość 
uzależniona jest, w przypadku 
nieruchomości zamieszkałych, od 
liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość. Stawki 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi określa Rada 
Gminy w drodze uchwały.  Okre-
ślając stawkę „opłaty śmieciowej” 
Rada Gminy bierze pod uwagę za-
sadę „samofinansowania” się sy-
temu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, z pobranych opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, 
które obejmują koszty: odbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych; 
tworzenia i utrzymania punktów 

selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; obsługi admini-
stracyjnej tego systemu; edukacji 
ekologicznej w zakresie prawidło-
wego postępowania z odpadami 
komunalnymi, usuwania „dzikich 
wysypisk”. 

W naszej Gminie nie ma limitu 
ilości odbieranych odpadów ko-
munalnych tzn. że odbierana jest 
od mieszkańca każda ilość wytwo-
rzonych odpadów komunalnych.

Wprowadzenie nowego ustawo-
wego systemu gospodarki odpa-
dami i realizacja obowiązków na-
łożonych przez ustawę spowodo-
wała niestety znaczny wzrost kosz-
tów, jakie zobowiązani są ponosić 
mieszkańcy.

Wysokość wydatków ponoszo-
nych przez Gminę z tytułu wyna-
grodzenia dla przedsiębiorstwa 
odbierającego odpady komunal-
ne uzależniona jest od ilości od-
bieranych odpadów komunal-
nych i stawki za 1 tonę odpadów 
(czym większa ilość zebranych 
„śmieci”, tym większe wydatki).  
W ostatnim czasie obserwuje się 
znaczny wzrost czynników wpły-
wających na wysokość wynagro-
dzenia dla przedsiębiorstwa od-
bierającego odpady komunalne.

Od ubiegłego roku nieprzerwanie 
wzrastają stawki za 1 tonę odbie-
ranych odpadów komunalnych. 
Wpływ na to mają stale rosnące  
  

koszty składowania, energii  
i transportu oraz zwiększenie staw-
ki tzw. opłaty marszałkowskiej. Są 
to czynniki zewnętrzne niezależne 
od Gminy.

Wysokość opłaty marszałkowskiej 
ustalana jest w drodze rozporzą-
dzenia Rady Ministrów i waloryzo-
wana w drodze obwieszczenia mi-
nistra środowiska. Jeszcze w 2013 
roku jej wysokość wynosiła 115,41 
zł za tonę, w 2014 roku - 119,68 zł 
za tonę, w 2017 roku - 120,76 zł 
za tonę, a w 2019 roku - już 170 
zł za tonę. Od 2020 roku ma ona 
wynieść 270 zł za tonę!

Co istotne, z roku na rok male-
je liczba podmiotów, które biorą 
udział w przetargach dot. odbioru 
śmieci. Brak konkurencji w tym za-
kresie jest kolejnym z czynników, 
które powodują drastyczny wzrost 
cen.  

Gmina Mierzęcice aktualnie po-
siada zawartą umowę z firmą Re-
mondis Sp. z o.o. Tarnowskie Góry, 
zgodnie z którą „stare” stawki obo-
wiązują do 31.12.2019r. W bieżą-
cym roku nastąpił jednak w naszej 
gminie znaczny wzrost drugiego 
składnika cenotwórczego tj. ilości 
odbieranych odpadów komunal-
nych (obrazuje to tabela poniżej), 
który powoduje zwiększenie kosz-
tów ponoszonych przez Gminę  
z tytułu odbioru, transportu i za-
gospodarowania odebranych od-
padów.

Rodzaj odpadu

Ilość odebranych odpadów 
w okresie od stycznia do sierpnia (w Mg)

Rok 2018 Styczeń - sierpień 2019

Odpady zmieszane 1337,97 1425,16

Tworzywa sztuczne 120,97 133,91

Opakowania ze szkła 140,72 175,70

Papier i tektura 30,64 43,21

Bioodpady 140,16 147,53

Odpady wielkogabarytowe 273,78 417,59

Odpady remontowo-budowlane 117,10 122,19

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

0,36 0,85

Zużyte opony 8,57 21,20



Sytuacja przedstawiona powyżej 
wymusiła zmianę stawki „opłaty 
śmieciowej” w celu zbilansowania 
się systemu. Co warto podkreślić, 
stawka ta została przeliczona wg 
faktycznie poniesionych wydat-
ków i otrzymanych dochodów z 
tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za okres 
od stycznia do sierpnia 2019 roku, 
które kształtowały się w Gminie 
następująco:

- Dochody – 807 081,05 zł
- Wydatki – 959 466,43 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospo-
darowanie  odpadami komunalny-
mi otrzymane do sierpnia 2019r. 
nie pokrywają kosztów systemu 
zagospodarowania odpadów. 

W związku z tym, Uchwałą Nr 
X/89/2019 Rady Gminy Mierzęcice 
z dnia 16 października 2019 roku 
zmienione zostały stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

Wzrost opłat spowodowany był 
wyłącznie wzrostem ilości odbie-
ranych odpadów. 

Od listopada 2019 roku nowe 
stawki opłat wynoszą:

w przypadku gdy odpady ko-• 
munalne są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny - 
21,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nierucho-
mość, 

w przypadku gdy właściciel • 
nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selek-
tywny - 63,00 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

Czy to ostatnia podwyżka stawki 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi? 

Trudno na to pytanie odpowie-
dzieć. Jak już wspomniano, obec-

ne stawki za 1 tonę odpadów 
komunalnych obowiązują do 
31.12.2019r. 

Gmina, w lipcu br., ogłosiła prze-
targ na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzą-
cych z nieruchomości zamieszka-
łych oraz z nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letnisko-
we, wykorzystywane jedynie przez 
część roku, położonych na terenie 
Gminy Mierzęcice. 

Niestety ceny oferowane przez ofe-
rentów są drastycznie wyższe od 
dotychczasowych i nawet nowa, 
podwyższona opłata nie pokryłaby 
kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunal-
nymi. Dlatego podjęto decyzję o 
unieważnieniu niniejszego postę-
powania przetargowego i ogło-
szeniu nowego, którego termin 
rozstrzygnięcia planowany jest na 
miesiąc grudzień.

Uchwałą Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego 
przyjął Program Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego 

mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 
oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

Wójt jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych 
określonych w ww. dokumencie, w danym roku kalendarzowym 

i przekazywania go do Marszałka Województwa Śląskiego. 

W związku z tym, prosimy wszystkich mieszkańców, 
którzy dokonali zmiany sposobu ogrzewania budynku, termomodernizacji budynku

lub zainstalowali alternatywne źródła energii 
o wypełnienie ankiety oraz złożenie jej w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach

(pok. nr 4) w terminie do  28 lutego 2020 r.

Ankietę mogą Państwo znaleźć na stronie Urzędu Gminy 
www.mierzecice.pl 

oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 4.
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ANKIETA - PROGRAM OCHRONY POWIETRZA (POP)
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KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA OSP MIERZĘCICE

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Dnia 24 października 2019r. w De-
partamencie Funduszu Sprawie-
dliwości Ministerstwa Sprawie-
dliwości w Warszawie wójt gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski oraz 
skarbnik gminy Agnieszka Frączek 
podpisali umowę o dofinansowa-
nie na kwotę 242 847,00 zł. 

Kwota ta zostanie wykorzystana 
na zakup wyposażenia i sprzętu ra-
townictwa dla OSP Mierzęcice. 

Nasza Gmina, jako jedna z niewielu 
w województwie, a jedyna w po-
wiecie będzińskim złożyła wniosek 
i otrzymała tak duże dofinansowa-
nie. W celu realizacji podpisanej 
umowy został już ogłoszony prze-
targ na zakup i dostarczenie sprzę-
tu. Pozyskane środki są efektem  

dobrej współpracy naszego sa-
morządu z OSP Mierzęcice i zaan-
gażowaniu naczelnika OSP druha  

Marka Kańtocha, który cały czas 
poszukuje dodatkowych źródeł fi-
nansowania. 

Powiatowy Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej realizuje zada-
nie Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych 
pn. Program Badań Przesiewo-
wych raka jelita grubego (PBP). 
Celem PBP jest zmniejszenie licz-
by zachorowań i zgonów z powo-
du raka jelita grubego.

Program polega na wykonywaniu 
kolonoskopii przesiewowych w 
populacji osób średniego ryzyka 
zachorowania na raka jelita grube-
go. W systemie oportunistycznym 
do badań kwalifikowane są osoby, 
które zostaną zidentyfikowane do 
badania przez lekarzy rodzinnych 
i podstawowej opieki zdrowotnej, 
lub samodzielnie zgłoszą się do 
ośrodka.
Kryteria dla populacji podlegają-
cej badaniu:

osoby w wieku 50 – 65 lat, nie-• 
zależnie od wywiadu rodzinne-
go,
osoby w wieku 40 – 49 lat, któ-• 
re mają krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego, 

osoby w wieku 25 – 49 lat z • 
rodziny z zespołem Lyncha. W 
tej grupie osób konieczne jest 
potwierdzenie rozpoznania 
przynależności do rodziny z ze 
społem Lyncha z poradni gene-
tycznej na podstawie spełnie-
nia tzw. kryteriów amsterdam-
skich i ewentualnego badania 
genetycznego. 

Niniejszy program finansuje tyl-
ko pierwsze badanie w tej grupie 
osób. Następne badania nadzor-
cze – powinny być finansowane z 
innych źródeł. Członkowie takiej 
rodziny powinny mieć powtarza-
ne kolonoskopie nadzorcze co 2-3 
lata, chyba, że badanie genetyczne 
wskaże, że u danej osoby nie ma 
mutacji genetycznych i że dana 
osoba może być zwolniona z wy-
konywania kontrolnych (nadzor-
czych) kolonoskopii. 

Osoby w wieku 20-49 z rodziny z 
zespołem polipowatości rodzinnej 
gruczolakowatej (FAP). W tej gru-
pie osób konieczne jest potwier-
dzenie rozpoznania przynależności 

do rodziny z FAP z poradni gene-
tycznej. Niniejszy program finan-
suje tylko pierwsze badanie w tej 
grupie osób. 

Kryteria wyłączenia:
objawy kliniczne sugerujące • 
istnienie raka jelita grubego, 
kolonoskopia w ostatnich 10 • 
latach. 

Sposób rekrutacji:
Kandydaci do badań są identyfi-
kowani przez lekarzy rodzinnych, 
lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej lub mogą zgłosić się indy-
widualnie. Kandydaci do badań 
powinni dostarczyć wypełnioną 
ankietę do Biura Programu w Po-
wiatowym Zespołem Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, przesłać pocz-
tą tradycyjną lub elektroniczną. 
Osoby, których Ankiety są pra-
widłowo wypełnione i nie budzą 
wątpliwości mają ustalany termin 
badania, a następnie wykonywaną 
kolonoskopię przesiewową.

Szczegółowe informacje uzyskają 
Państwo pod numerem telefonu 
500 022 394 lub pod adresem e-
mail clp.pbp@gmail.com

Wzór ankiety kwalifikacyjnej do 
pobrania na stronie pzzoz.bedzin.
pl
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SERIA TRAGICZNYCH WYDARZEŃ  NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

LISTOPAD - MIESIĄC SZCZEGÓLNEJ PAMIĘCI  O NASZYCH ZMARŁYCH BLISKICH

W ostatnie dni października oraz 
pierwsze dni listopada miały 
miejsce tragiczne wydarzenia na 
terenie gminy Mierzęcice. 

30 października br. na trasie S1 w 
rejonie Mierzęcic doszło do wy-
padku komunikacyjnego. Z infor-
macji Komendy Powiatowej Policji 
w Będzinie wynika, że kierujący 
ciągnikiem siodłowym wraz z na-
czepą 63-letni mieszkaniec woje-
wództwa  mazowieckiego zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i ude-
rzył w nadjeżdżający z przeciwne-
go kierunku samochód osobowy. 
W wyniku obrażeń doznanych  na 
skutek wypadku śmierć na miejscu 
poniosła 43- letnia kobieta, która 
kierowała samochodem osobo-
wym.

31 października 2019r. doszło do 
pożaru domu jednorodzinnego 
w Toporowicach. Po zakończonej 
przez strażaków akcji gaśniczej, w 
pomieszczeniach domu odnalezio-
ne zostało ciało 62-letniego wła-
ściciela nieruchomości.

Niestety czarna seria tragicznych 
wydarzeń na terenie gminy Mie-
rzęcice nie zakończyła się wraz z 
końcem października br., bowiem 
2 listopada 2019r. miał miejsce ko-
lejny wypadek na drodze S1. Tym  

razem w Przeczycach zderzyły się 
dwa samochody osobowe i cięża-
rówka. Ze wstępnych ustaleń poli-
cji wynika, że 35-letni mieszkaniec 
Sosnowca, kierujący oplem astrą 
nagle zaczął wyprzedzać jadące 
przed nim mitsubishi. W czasie 
manewru zderzył się czołowo z 
jadącym z naprzeciwka volkswa-
genem golfem. Następnie opel 
uderzył jeszcze w jadącą za golfem 
ciężarówkę. Siła uderzenia była tak 
duża, że w jej wyniku tir stanął w 
płomieniach. W wypadku na miej-
scu zginął 35-letni sosnowiczanin, 
kierowca opla astry. Trzy ranne 
osoby podróżujące volkswagenem 
trafiły do szpitala.

Apelujemy do mieszkańców na-
szej gminy o rozwagę i ostrożność, 
zwłaszcza w trakcie podróży drogą 
S1. Po raz kolejny okazało się, że 
jest to trasa szczególnie niebez-
pieczna.  Ostatnie wydarzenia na 
tej drodze potwierdziły, że mierzę-
cicki odcinek S1 nie bez powodu 
nazywany jest przez kierowców 
drogą śmierci. Trzeba pamiętać o 
tym, że to właśnie tędy mieszkańcy 
aglomeracji  podróżują najczęściej 
na lotnisko w Pyrzowicach. Jesien-
na aura także sprzyja wypadkom i 
kolizjom, dlatego jeśli to możliwe, 
omijajmy ten szczególnie niebez-
pieczny fragment trasy S1 i korzy-
stajmy z dróg alternatywnych. 

„Człowiek żyje tak długo, jak dłu-
go trwa pamięć o nim...”

1 listopada br. Ksiądz Biskup Grze-
gorz Kaszak przewodniczył pro-
cesji z modlitwą za zmarłych na 
cmentarzu w Targoszycach.

Koniec października i początek li-
stopada  każdego roku- to okres 
refleksji nad przemijającym cza-
sem i  szczególnej pamięci o na-
szych zmarłych bliskich, krewnych, 
znajomych. Wówczas to przysta-
jemy na chwilę, zastanawiamy się 
nad przemijaniem życia, przywołu-
jemy wspomnienia, nie spieszymy 
się. Pamiętajmy, że znicz zapalony 
na grobie jest symbolem wiary w 
życie wieczne…

 

W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, mieszkańcy gminy Mie-
rzęcice licznie odwiedzali cmenta- 

rze. Groby pokryły się wiązankami 
i zabłysły płomieniami zniczy.  

Źródło: KPP Będzin
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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. 

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w 
naszym kraju w mieszkaniach i 
domach jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. Naj-
częściej dochodzi do nich w wyni-
ku wad, albo niewłaściwej eksplo-
atacji urządzeń grzewczych, elek-
trycznych i gazowych. W tym sa-
mym okresie odnotowywany jest 
także wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym „cichym zabójcą”, 
gdyż jest niewidoczny oraz nie ma 
smaku, ani zapachu.

Celem głównym kampanii jest 
zmniejszenie liczby ofiar pożarów 
i zatruć tlenkiem węgla w miesz-
kaniach oraz domach jednoro-
dzinnych. Celami szczegółowymi 
są: podniesienie poziomu wiedzy 
na temat: zagrożeń związanych z 
pożarem w mieszkaniach lub do-
mach jednorodzinnych, zagrożeń 
związanych z emisją tlenku węgla, 
zapewnienia właściwej ewakuacji 
oraz sposobów powiadamiania 
służb ratowniczych. Istotnym jest 
uświadomienie odbiorcom kam-
panii korzyści, jakie niesie za sobą 
zamontowanie i właściwa eksplo-
atacja czujek dymu i tlenku węgla 
w mieszkaniach lub domach jed-
norodzinnych. Ważne jest przypo-
mnienie właścicielom i zarządcom 
budynków obowiązku okresowego 
dokonywania przeglądów i czysz-
czenie przewodów kominowych 
oraz sprawdzenie instalacji wenty-
lacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej 
kampanii 
• 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 czyszcze-
nie 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. 
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Skąd się bierze czad i dlaczego jest 
tak niebezpieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla powstaje 
podczas procesu niecałkowitego 
spalania materiałów palnych. Ma 
silne własności toksyczne, jest 
lżejszy od powietrza dlatego też 
gromadzi się głównie pod sufitem. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla 
jest:
• bezwonny, 
• bezbarwny, 
• pozbawiony smaku. 

Czad blokuje dostęp tlenu do orga-
nizmu, poprzez zajmowanie jego 
miejsca w hemoglobinie (czerwo-
nych krwinkach), powodując przy 
długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć 
tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budyn-
kach mieszkalnych jest niespraw-
ność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych i dymowych. Ich 
wadliwe działanie może wynikać 
z:
• nieszczelności, 
• braku konserwacji, w tym czysz-
czenia, 
• wad konstrukcyjnych, 
• niedostosowania istniejącego 
systemu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien i 
drzwi, w związku z wymianą sta-
rych okien i drzwi na nowe. 

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z 7.06 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej bu-
dynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz. U. Nr 109 
poz.719), w obiektach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z prze-
wodów dymowych i spalinowych:

• cztery razy w roku w domach 
opalanych paliwem stałym (np. 
węglem, drewnem), 
• dwa razy w roku w domach opa-
lanych paliwem ciekłym i gazo-
wym, 
• co najmniej raz w miesiącu, jeże-
li przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbio-
rowego żywienia i usług gastrono-
micznych. 

• co najmniej raz w roku usuwa-
my zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych. 
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz.1624) zobowiązuje właścicieli 
i zarządców bloków mieszkalnych i 
domów jednorodzinnych do okre-
sowej kontroli, co najmniej raz w 
roku stanu technicznego instalacji 
gazowych oraz przewodów komi-
nowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadze-
nia? 
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj 
szczelność i wykonuj przeglądy 
techniczne przewodów komino-
wych. 
2. Użytkuj tylko sprawne technicz- 

ne urządzenia, zgodnie z instrukcją 
producenta. 
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj 
urządzeń grzewczych. 
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych. 
5. 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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MIERZĘCICKIE OBCHODY ZŁOTYCH I ŻELAZNYCH GODÓW

Niezwykle wzruszająca i pięk-
na uroczystość miała miejsce 25 
października 2019 roku w Gminie 
Mierzęcice. Tego dnia  obchodzo-
no  Jubileusze 50-lecia oraz 65-le-
cia Pożycia Małżeńskiego. 

Aż 26 par małżonków otrzymało 
zaproszenie do wspólnego świę-
towania  Złotych oraz Żelaznych 
Godów (24 pary świętowały bo-
wiem 50. rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego i 2 pary docze-
kały wspólnie 65. rocznicy ślubu). 
Niestety z przyczyn losowych nie 
wszystkie  zaproszone małżeństwa 
mogły wziąć udział w gminnych 
obchodach tak ważnych  dla każ-
dej rodziny i lokalnej społeczności 
wydarzeń.

Tę ważną uroczystość poprzedziła 
msza święta odprawiona w kościele 
p.w. św. Mikołaja w Targoszycach, 
którą celebrował  Jego Ekscelencja 
k    s. Biskup Grzegorz Kaszak- Or-
dynariusz Diecezji Sosnowieckiej.  
W czasie mszy świętej, dostojni Ju-
bilaci  odnowili przysięgę małżeń-
ską.

- Wspólne przeżycie pięćdziesię-
ciu  lat to  symbol miłości i wier-
ności. Wyraz wzajemnego zro-
zumienia oraz piękny przykład 
dla młodych pokoleń w czasach, 
kiedy tak wielu ludzi żyje w sa-
motności. Wy, Drodzy Małżon-
kowie, macie siebie  i jest to naj-
cenniejszy dar - podkreślił Ksiądz 
Biskup. Warto dodać, że Mszę 
św. koncelebrowali także kapłani:  

ks. Proboszcz Janusz Rakoczy- go-
spodarz parafii w Targoszycach, 
ks. Wikariusz Rafał Kordaszewski, 
ks. Proboszcz Adam Mordalski z 
parafii w Nowej Wsi, ks. Proboszcz 
Włodzimierz Machura z parafii św. 
Wojciecha w Czeladzi, ks. Marek 
Cuda - Proboszcz wspólnoty para-
fialnej w Boguchwałowicach oraz 
ks. Przemysław Szot - sekretarz 
Jego Ekscelencji  Biskupa. Jubila-
ci otrzymali z rąk Księdza Biskupa 
Grzegorza Kaszaka pamiątkowe 
listy gratulacyjne. Dodatkowym 
prezentem były także Ikony Św. 
Rodziny. W Eucharystii, oprócz 
szacownych par małżeńskich, 
uczestniczyły rodziny i znajomi 
oraz władze samorządowe Gmi-
ny Mierzęcice. Po nabożeństwie 
zarówno pary cieszące się długo-
letnim pożyciem małżeńskim jak 
i licznie towarzyszący im bliscy, 
udali się do sali bankietowej „Po-
l-Trans Catering”, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. 

W spotkaniu oprócz Jubilatów 
i ich najbliższych, udział wzięli 
przedstawiciele władz gminy. Byli 
to m.in.: Grzegorz Podlejski- wójt 
gminy Mierzęcice,  Iwona Kłys 
-zastępca wójta gminy, Bogumiła 
Szymończyk- sekretarz gminy.  Nie 
zabrakło też sołtysów miejscowo-
ści, z których pochodzą wyróżnio-
ne pary, Karoliny Dymarskiej- dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mierzęcicach, Pauliny Niegow-
skiej- dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mierzęcicach 

Najserdeczniejsze życzenia dostoj-
nym Jubilatom złożył wójt gminy 
Grzegorz Podlejski. 

-”Nie sztuką jest pokochać, sztu-
ką jest wytrwać. W codziennej 
trosce o dom, chleb, o uczciwość 
w życiu prywatnym i społecznym 
naszej małej Ojczyzny, oddaliście 
Państwo swoje najlepsze lata.  
W imieniu władz samorządowych 
gminy Mierzęcice dziękuję Wam 
za to wszystko” -zwrócił się  do Ju-
bilatów.

Słowa uznania skierowała także  
w stronę Jubilatów kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego- Wie-
sława Rajewska: „Bo te wspólnie 
przeżyte 50, 65 lat, to symbol mi-
łości i wierności rodzinnej, to przy-
kład zrozumienia znaczenia i roli 
związku małżeńskiego. To wzór 
dla tych wszystkich, którzy  dziś, 
tak jak Wy przed laty, zamierzają 
zawrzeć związek małżeński” . Nie 
zabrakło także życzeń i upomików 
dla wszystkich  Jubilatów od Pani 
Alfredy Perczak- właścicielki firmy 
„Pol -Trans Catering”. 



Podczas uroczystości, w imieniu 
Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej, wójt Gminy Mierzęcice uho-
norował Jubilatów „Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
wręczył listy gratulacyjne, kwiaty 
i nagrody pieniężne.  Po wręcze-
niu odznaczeń przyszedł czas na  
wspólne odśpiewanie gromkiego 
„Sto lat”. Na Jubilatów czekał także 
słodki upominek - wspaniały tort, 
udekorowany w zimne ognie, sym-
bolicznie pokrojony przez  wójta 
gminy Mierzęcice. 

Prawdziwą niespodzianką dla Jubi-
latów była część artystyczna przy-
gotowana przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
oraz młodzież uczęszczającą na za-
jęcia wokalne przy GOK w Mierzę-
cicach pod kierunkiem Pani Barba-
ry Gurowiec i Pani Renaty Urbań-
czyk, podczas której dzieci zapre-
zentowały swoje zdolności tanecz-
ne oraz  odśpiewały najpiękniejsze 
polskie piosenki o miłości.  Całość 
dopełniła oprawa  muzyczna w 
wykonaniu  zespołu śpiewaczego 
„Toporowianki” i Kapeli Regional-
nej „Mierzęcice”.

Z okazji tak pięknego jubileuszu 
życzymy Wam Drodzy Jubilaci: 
zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i tak słonecznej pogody w sercu, 
jaka towarzyszyła obchodom  na 
zewnątrz pamiętnego 25 paździer-
nika br. 

Warto także dodać, że relację te-
lewizyjną z tego wspaniałego wy-
darzenia wyemitowała na swojej 
antenie iTV Region.  Link do relacji  

znaleźć można również na stronie 
UG Mierzęcice.

Wykaz par małżeńskich obcho-
dzących Jubileusz  50-lecia mał-
żeństwa  w 2019  roku:

Stanisława i Stanisław Białas•  – 
Toporowice 
Zofia i Antoni Całka•  – Nowa 
Wieś 
Wanda i Jan Cembrzyńscy•     - 
Nowa Wieś 
Bogumiła i Stanisław Czapla•  – 
Przeczyce 
Helena i Stanisław Darłak•  – 
Mierzęcice 
Grażyna i Romuald Dąbrow-• 
scy – Najdziszów 
Elżbieta Janowska-Drong i Ju-• 
liusz Drong – Zawada 
Agnieszka i Antoni Filipek•  – 
Toporowice 
Mieczysława i Ireneusz Giełda•  
– Toporowice  
Wiesława i Jerzy Jastrząb•   – 
Zawada 
Barbara i Kazimierz Koziorow-• 
scy – Nowa Wieś 
Janina i Ireneusz Koźlak•  – 
Przeczyce 
Janina i Franciszek Kurzeja•  – 
Przeczyce

Barbara i Włodzimierz Kyrcz•  – 
Sadowie 
Czesława i Tadeusz Lis•  – Prze-
czyce 
Bożena i Andrzej Łebscy•  – Mie-
rzęcice, Osiedle 
Kazimiera i Wacław Machura•  - 
Mierzęcice 
Elżbieta i Jan Nowak•  – Toporo-
wice 
Czesława i Antoni Nowak•  – To-
porowice 
Filomena i Henryk Słowińscy•  
– Boguchwałowice 
Iwona Szafrańska-Woszczak i • 
Wojciech Woszczak – Mierzę-
cice, Osiedle 
Leonarda i Kazimierz Szpunar • 
– Boguchwałowice 
Zofia i Wiesław Wacławczyk•  - 
Przeczyce 
Danuta i Albin Wałęsa•  – Sado-
wie 

Wykaz par, które w 2019 roku ob-
chodziły 65-lecie małżeństwa:

Józefa i Władysław Dębowiec•  
- Przeczyce 
Helena i Adam Warmuz•  – To-
porowice 
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OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA POWSTANIA SP 2 W MIERZĘCICACH 1969-2019

„Przeszłość zachowana w pamięci 
staje się częścią teraźniejszości” 
- słowa Tadeusza Kotarbińskiego 
były hasłem przewodnim obcho-
dów jubileuszu 50-lecia powsta-
nia Szkoły Podstawowej nr 2  im. 
Lotników Polskich w Mierzęci-
cach.

Przez ostatnie pół wieku w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach 
przekazywano wiedzę, naukę i 
wartości moralne jej wychowan-
kom. 19 października br. z okazji 
50-lecia istnienia szkoły przyszła 
pora na huczną uroczystość.

Jubileuszowe obchody rozpoczę-
ły się od mszy świętej w kościele 
pw. św. Antoniego w Nowej Wsi, 
w której wzięli udział przedstawi-
ciele władz gminy, grono pedago-
giczne     oraz zaproszeni goście. Po 
części sakralnej uroczystość prze-
niosła się do budynku szkoły, gdzie 
na gości czekali uczniowie oraz 
absolwenci ze specjalnie przygo-
towanym na tę okazję programem 
artystycznym. 

Najpierw jednak odbyło się wpro-
wadzenie Sztandaru Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Lotników Pol-
skich oraz odśpiewanie hymnu 
państwowego i Hymnu Lotników 
Polskich. 

Następnie głos zabrała Pani Dyrek-
tor Marta Czapla, która serdecz-
nie powitała zaproszonych gości. 
Wśród przybyłych znaleźli się m. 
in.: Kaziemierz Horbatowski - star-
szy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Iwona Kłys - za-
stępca wójta Gminy Mierzęcice, 
Agnieszka Frączek - skarbnik Gminy 
Mierzęcice, Bogumiła Szymończyk 
- sekretarz Gminy Mierzęcice, prze-
wodnicząca Rady Gminy Mierzęci-
ce Monika Dyraga wraz z radnymi,  
ks. Adam Mordalski - proboszcz 
parafii pw. św. Antoniego w Nowej 
Wsi, przedstawiciele Koła Sympa-
tyków Lotnictwa Mierzęcice Osie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dle: płk. pilot Tadeusz Dłużyński, 
płk. pilot Andrzej Krzyśpiak, mjr pi-
lot Ryszard Dębski, starszy chorąży  
Sztabowy Jerzy Dyksa, młodszy 
chorąży Zbigniew Wojciechowski, 
starszy chorąży Sztabowy Tade-
usz Szczepańczyk; sołtysi Gminy 
Mierzęcice, dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek organizacyjnych 
oraz dyrektorzy szkół i przedszko-
li z Gminy Mierzęcice, byli dyrek-
torzy Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Mierzęcicach oraz emerytowani 
nauczyciele i pracownicy SP nr 2 w 
Mierzęcicach, a także uczniowie, 
absolwenci, rodzice, nauczyciele i 
pracownicy szkoły.

W imieniu wójta Gminy Mierzęci-
ce Grzegorza Podlejskiego okolicz-
nościowy grawerton przekazała na 
ręce pani dyrektor szkoły, zastępca 
Wójta Gminy Mierzęcice - Iwona 
Kłys.

Pokaz tańca akrobatycznego.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów.

Poloneza czas zacząć...
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Po wzruszającej przemowie Pani 
Dyrektor Marty Czapli, która zapro-
siła na wycieczkę do krainy historii 
szkoły, przyszedł czas na występ 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów   i absolwentów. Młodzież 
śpiewała piosenki, recytowała 
wiersze, dawała popisy taneczne    
oraz prezentowała historię szkoły. 
Część artystyczną zakończył pokaz 
poloneza w wykonaniu najmłod-
szych uczniów.

Następnie na scenę został zapro-
szony jeden z absolwentów szkoły, 
a później długoletni nauczyciel dr 
Jacek Malikowski, który przygoto-
wał prezentację na temat historii 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mie-
rzęcicach. Była to podróż w czasie 
- od roku 1969, aż po rok 2019. 
Dzięki prezentacji wszyscy zebrani 
dowiedzieli się, jak szkoła zmienia-
ła się przez te 50 lat.

Kolejnym punktem uroczystości 
było zaprezentowanie, jak Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Lotników 
Polskich wygląda dzisiaj. Przez 
ostatnie lata szkoła znacznie zmie-
niła swoje oblicze. Dokonano 
wielu remontów i zmian popra-
wiających komfort nauki i pracy, 
a za sprawą udziału w różnych 
programach ministerialnych oraz 
unijnych projektach edukacyjnych 
uczniowie rozwijają swoje pasje i 
zainteresowania. Jest to ogrom-
na zasługa samorządu gminy przy 
dobrej współpracy z dyrektorem 
szkoły. Następnie przypomniano 
nazwiska osób, które związane 
były ze szkołą, a dzisiaj funkcjonu- 

ją w przestrzeni publicznej. Wśród 
wymienionych znalazł się obecny 
Wójt Gminy Mierzęcice pan Grze-
gorz Podlejski.

Na koniec tej części uroczystości 
przypomniano sylwetki byłych 
dyrektorów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mierzęcicach oraz złożono 
najserdeczniejsze podziękowania                 
za współtworzenie placówki tym 
dyrektorom, którzy uczestniczyli w 
imprezie.

Jak to na każdych urodzinach 
bywa, był również czas na życzenia 
i prezenty od zaproszonych gości, 
którzy kolejno składali je na ręce 
Pani Dyrektor. 

Druga część uroczystości odbyła 
się w auli szkoły, gdzie punktem 
głównym było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej, upamiętniającej ju-
bileusz 50-lecia powstania Szkoły 
Podstawowej nr 2  im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach.

Następnie gości zaproszono na 
skosztowanie jubileuszowego tor-
tu. Każdy obecny na obchodach 
50-lecia szkoły mógł także obej-
rzeć tablicę z foto wspomnieniami, 
zwiedzić sale lekcyjne oraz wpisać 
się do pamiątkowej księgi gości.

Jubileuszowe obchody 50-lecia po-
wstania szkoły były świętem całej 
społeczności szkolnej oraz wszyst-
kich tych, którzy dokładali starań, 
aby kształcić i wychowywać całe 
zastępy młodych ludzi, i aby sław-
ne było imię Szkoły Podstawowej 
nr 2  im. Lotników Polskich w Mie-
rzęcicach.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 7/2019 - strona 14

GOK ZORGANIZOWAŁ WARSZTATY KOSMETYCZNE ORAZ ROBIENIA SLIMÓW

PIOSENKA MILLI W NOTOWANIU „SZLAGIEROWEJ LISTY”!

24 września br. w Bibliotece Pu-
blicznej w Mierzęcicach o dbyły 
się zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach 
warsztaty kosmetyczne dla dzieci 
i młodzieży. 

W trakcie warsztatów dzieci eks-
perymentowały z formą, fakturą, 
kształtem i zapachem, tworząc 
niepowtarzalne mydełka. Każdy z 
uczestników mógł samodzielnie 
wykonać dwa mydełka, dobierając 
do nich różnorodne dodatki: anyż, 
suszone kwiaty, kokos, muszelki, 
kryształki. Dzieci samodzielnie po-
dejmowały decyzję, jakiego koloru 
będzie ich dzieło i jaki będzie miało 
zapach. Gama zapachów była bar-
dzo bogata: od coca - coli, szarlot-
ki, gumy balonowej aż po zapach 
różany. Powstałe mydełka zachwy-
cały pomysłowością. 

Na zakończenie każde mydełko zo-
stało pięknie zapakowane tak, by 
mogło służyć za prezent dla naj-
bliższych.

Miesiąc później, w tym samym 
miejscu GOK zorganizował warsz-
taty, których uczestnicy dowie-
dzieli się, jak samodzielnie wyko-
nać slima, czyli kolorową maź do 
zabawy kreatywnej. Zainteresowa-
nie tego rodzaju warsztatami było 
ogromne. Bardzo szybko zgłosiło 
się ponad 40 chętnych uczestni-
ków.  Wykonane slimy zachwycały 
bogactwem barw i dodatków (np. 
koralików, brokatu) i niepowta-
rzalnie pachniały. Dzieci były za-
chwycone samodzielnie wykona-
nymi slimami. Z pewnością nabyte 
umiejętności będą się starały wy-
korzystywać, tworząc nowe slimy 
w domowych warunkach. 

Zachęcamy do udziału w tego ro-
dzaju inicjatywach organizowa-
nych przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Mierzęcicach. 

Mieszkanka naszej gminy, Kamila Dróżdż czyli 
„Milla”, została wyróżniona w programie „Szlagie-
rowa Lista” kanału TVS. 

Jej piosenka „Za Horyzontem” znajduje się w noto-
waniu listy przebojów Telewizji TVS. Aby się utrzy-
mała na „Szlagierowej Liście” potrzebne jest m.in. 
nasze wsparcie! Aby oddać swój głos na „Za Hory-
zontem” należy wysyłać SMS o treści SL.84 pod nu-
mer 72068 (2,46 zł z VAT).

Natomiast w propozycjach do „Szlaglisty” Radia Si-
lesia jest piosenka „Dwudziestolatki”, aby pomóc 
piosence Milli należy wysłać SMS o treści SZLAG.5 
pod numer 71068 (1,23 zł z VAT).
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PODSUMOWANIE SZKOLEŃ Z KOMPETENCJI CYFROWYCH

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Mierzęcicach zakończyły się 
szkolenia kompetencji cyfrowych 
dla seniorów Gminy Mierzęcice.
 
W czerwcu 2019 r. w sali Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mierzęci-
cach kolejne dwie grupy seniorów 
z naszej gminy łącznie 20 osób roz-
poczęły komputerowe szkolenie w 
ramach projektu „Śląska Akademia 
Seniora.Program rozwoju kom-
petencji cyfrowych seniorów 65+ 
woj. śląskiego z zastosowaniem 
działań szkoleniowych i animacyj-
nych w środowisku lokalnym”. 

Projekt został przygotowany przez 
Fundację Partycypacji Społecznej 
z Poznania, która pozyskała na 
ten cel fundusze unijne w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 
PO PC:E-Senior 65+). Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Mierzęcicach 
była partnerem Fundacji w zakre-
sie realizacji projektu. Trwał on od 
września 2018 r. do września 2019 
r. Ogółem w szkoleniach wzięło 
udział 50 seniorów z naszej gminy. 
Założeniem projektu była aktywi-
zacja osób powyżej 65 roku życia 
w obszarze kompetencji cyfrowych 
oraz włączenie seniorów w budo-
wę społeczeństwa informacyjnego 
i umiejętności korzystania z IT w 
życiu codziennym. Po zakończeniu 
szkolenia seniorzy otrzymali na  
własność tablet. Jednym z dzia-
łań aktywizujących seniorów był 
projekt animacyjny przygotowany  

przez uczestników kursu. Nasi se-
niorzy bardzo aktywnie i z zapa-
łem uczestniczyli w zajęciach, co 
zaowocowało dodatkową niespo-
dzianką. Otóż członkowie jednej  
z grup przygotowali na zakończe-
nie kursu prezentację o historii  
i dokonaniach Kapeli Regionalnej 
Mierzęcice. 

W dniu 26 września 2019 r. w sali 
mierzęcickiej biblioteki odbyło się 
przygotowane przez uczestników 
szkolenia spotkanie, na które zo-
stali zaproszeni Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski, dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Mierzęcicach Grażyna Czapla 
wraz z pracownikami oraz goście 
honorowi czyli członkowie Kapeli 
Regionalnej Mierzęcice. W trakcie 
spotkanie została przedstawiona 
prezentacja multimedialna prezen-
tująca dorobek kulturalny kapeli. 
Zespół otrzymał także pamiątko-
wą statuetkę. Ponieważ tematem  

przewodnim spotkania była histo-
ria lokalna wszyscy mieli okazję 
skosztować regionalnych potraw. 
Spotkanie uświetnił występ Ka-
peli Regionalnej Mierzęcice. Cała 
uroczystość została sfilmowana 
przez itvregion. Obecnie na stro-
nie internetowej iTVRegion.pl bę-
dzie można obejrzeć relację z tego 
spotkania. Dziękuję wszystkim se-
niorom biorącym udział w projek-
cie zarówno w 2018 r. jak i w roku 
bieżącym za zaangażowanie i zapał  
w zdobywaniu nowych umiejętno-
ści oraz aktywność na zajęciach. 

Mam nadzieję, że zdobyte przez 
państwa praktyczne umiejętności 
obsługi internetu, komputera, ta-
bletu i innych urządzeń przyniosą 
wiele radości i ułatwią życie co-
dzienne.

Dyrektor GBP w Mierzęcicach
Grażyna Czapla

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach 
powstał Dyskusyjny Klub Książki. 

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią czytać i chcą po-
dyskutować o literaturze i o przeczytanych książkach. 
Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę mie-
siąca. 

Najbliższe spotkanie zaplanowano na 27.11.2019 r. 
o godz. 16:00 w centrali Gminnej Biblioteki Publicz-
nej  w Mierzęcicach  ul. Wolności 62 a. 

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

Dyr. GBP
Grażyna Czapla
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ZEBRANIE POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

19 października 2019 r. od-
było się zebranie Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych Sekcji Mierzęci-
ce,  podsumowujące zakoń-
czenie lotów gołębi starych  
i młodych sezonu 2019. 

W zebraniu tym uczestniczył 
Krzysztof Kajdas-prezes Sekcji  
Mierzęcice. Wręczył on puchary 
Wójta Gminy Mierzęcice dla naj-
lepszych hodowców.

W dniu 20 października 2019 r. 
Zarząd koła PZW nr 104 Siewierz,  
jak co roku, zorganizował za-
wody wędkarskie w dyscyplinie 
spinningowej o „Puchar Wójta 
Gminy Mierzęcice” dla członków 
koła, którzy w większości są także 
mieszkańcami gminy Mierzęcice. 

Poranna pogoda zachęcała do 
wędkowania, a i prognozy na dal-
szą część dnia były optymistyczne. 
W ciągu dnia zrobiło się bardzo 
słonecznie i ciepło. Do zawodów 
zgłosiło się 22 zawodników. Po pię-
ciogodzinnych zmaganiach złowio-
no łącznie 155 sztuk okoni, których 
wymiar spełniał wymogi zawo-
dów. Czterech zawodników mogło 
się pochwalić złowieniem ponad 
kompletu. Wybrane największe 
ryby (15 szt.), złowione przez tych 
zawodników, przedstawione zo-
stały do miary i punktacji. Zawody 
odbyły się na „żywej rybie” - ryba  

 

po zmierzeniu wróciła do wody.

Zwycięzcą zawodów został Krzysz-
tof Matczak uzyskując 3260 
punktów; II miejsce  wywal-
czył Artur Płatek – 2700 pkt; III 
miejsce zajął  Andrzej Kukuła –  

 

2640 pkt; IV miejsce zajął Grzegorz 
Skrzypiec – 2520 pkt. 

W imieniu Wójta Gminy p. Grzego-
rza Podlejskiego puchary wręczył 
prezes koła PZW Mirosław Winiar-
ski.

W tydzień po świętowaniu Doży-
nek Gminno-Parafialnych, które 
zorganizowane zostały w Targo-
szycach, mieszkańcy Boguchwa-
łowic dziękowali za tegoroczne 
plony. Wrześniowa, słoneczna 
choć wietrzna pogoda, sprzyjała 
świętowaniu i kultywowaniu pol-
skiej tradycji.
 
Do udziału w uroczystościach 
mieszkańców i gości zaprosili: ks. 
proboszcz Marek Cuda - gospo-
darz boguchwałowickiej wspólno-
ty parafialnej, sołtys Boguchwało-

wic i równocześnie radna Gminy 
Mierzęcice- Danuta Szymończyk, 
Rada Sołecka, Rada Parafialna, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Bogu-
chwałowicach oraz druhny i dru-
howie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Boguchwałowicach.

W uroczystej mszy świętej, któ-
rej przewodniczył ks. Jacek Mi-
chalak - duszpasterz z parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i 
NMP Wspomożycielki Wiernych w 
Wysokiej koło Łaz, zaproszony do 
udziału w wydarzeniu przez pro-

boszcza miejscowej parafii, udział 
wzięli: licznie zgromadzeni miesz-
kańcy, gospodarze dożynek - Pań-
stwo Bożena i Leszek Sowa, sołtys 
sołectwa Boguchwałowice Danuta 
Szymończyk, panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, druhny i druhowie 
strażacy oraz zaproszeni goście, 
wśród których obecna była zastęp-
ca wójta Gminy Mierzęcice Iwona 
Kłys, burmistrz Siewierza Zdzisław 
Banaś, skarbnik Gminy Mierzęcice 
Agnieszka Frączek. 

DOŻYNKI W BOGUCHWAŁOWICACH 2019
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Podczas nabożeństwa, poświęco-
ny został z wielkim zaangażowa-
niem wykonany dożynkowy wie-
niec oraz symbolizujący obfitość 
i dostatek bochen chleba. Dzięk-
czynną eucharystię uświetnił chór 
parafialny „Barka” z Siewierza.

Dalsza część obchodów odbyła się 
na placu przykościelnym, gdzie 
przybyłych gości powitała sołtys 
sołectwa Boguchwałowice Danu-
ta Szymończyk. Warto podkreślić, 
że Pani sołtys skierowała słowa 
serdecznych podziękowań w kie-
runku sponsorów wydarzenia 
oraz wszystkich osób, które swoją 
ofiarą, pracą lub zaangażowaniem  
przyczyniły się do organizacji doży-
nek. Na uczestników czekał smacz-
ny poczęstunek. Wśród licznych, 
tradycyjnych przysmaków polskiej 
kuchni można było skosztować 
bigosu, chleba ze smalcem, ogór-
ków kiszonych, kiełbaski z grilla czy 
pysznych domowych ciast. 

Uroczystość, z niepowtarzalnie 
udekorowanej sceny, prowadzi-
ła Karolina Dymarska - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach. Jako pierwsze na 
scenie pojawiły się dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Boguchwałowi-
cach. Próżno byłoby szukać wśród 
uczestników dożynek osób, których 
występ najmłodszych nie wprawił-
by w zachwyt i wzruszenie... 

W tym miejscu należy skierować 
ogromne podziękowania na ręce 
osób, które przygotowywały dzieci 
do występu. 

Nie można także zapomnieć o ro-
dzicach i opiekunach dzieci, którzy 
zadbali m. in. o odświętne i nie-
zwykle szykowne stroje uczniów 
miejscowej szkoły. Po zakończe-
niu występu dzieci otrzymały z rąk 
Pani sołtys (i równocześnie radnej 
Gminy Mierzęcice) Danuty Szy-
mończyk oraz radnego Gminy Mie-

rzęcice Marcina Jędrusika słodkie 
upominki.

Gromkimi brawami nagrodzony 
został także występ członkiń KGW 
Boguchwałowice, a tuż po nim - 
znanej wokalistki Kamilii Dróżdż 
(Milli). Po godzinie 15.30 wystąpił 
Kabaret 50+ Łazy, który wprawił 
uczestników w świetny nastrój. 
Późnym popołudniem rozpoczęła 
się zabawa taneczna przy dźwię-
kach zespołu „ Szmaragd”, która 
trwała do późnych godzin noc-
nych. Atmosfera była tak gorąca, 
że gościom nie przeszkadzał nawet 
przenikliwy, wieczorny, wrześnio-
wy chłód...

Gospodarze uroczystości, Sołtys 
i Rada Sołecka, Rada Parafialna, 
KGW oraz OSP Boguchwałowice 
składają serdeczne podziękowania 
sponsorom oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji uro-
czystości.
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We wrześniu br. Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK w Mie-
rzęcicach świętował 10. rocznicę 
swojego powstania. Z tej okazji, 
w Remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Sadowiu, zorganizowane 
zostały uroczyste obchody tegoż 
jubileuszu.
 
Po oficjalnym otwarciu uroczysto-
ści dokonano wręczenia okoliczno-
ściowych odznaczeń i wyróżnień. 
Tak ważna uroczystość nie mo-
gła się także obyć bez wspólnego 
obiadu. Imprezę uświetnił również 
występ Kapeli Regionalnej „Mie-
rzęcice”, zaś na jej zakończenie od-
była się zabawa taneczna. 

Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK w Mierzęcicach powstał na 
terenie Gminy Mierzęcice sku-
piając w swoim zamyśle druhny i 
druhów strażaków Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Mierzę-
cice i ościennych jednostek, ale 
także miejscowej społeczności. 
Klub powstał pod patronatem Za-
rządu Oddziału Rejonowego PCK 
w Bytomiu, przyjmując jednogło-
śnie uchwałę o przynależności do 
struktur Oddziału Rejonowego PCK 
w Bytomiu. W trakcie zebrania za-
łożycielskiego Klub przyjął nazwę 
STRAŻAK z siedzibą w Mierzęci-
cach przy ul. Kolejowej. Podczas 
uroczystych obchodów jubileuszu 
w dniu 21 września 2019 roku, 
n/w osoby i organizacje otrzymały 
następujące wyróżnienia: 

Uchwałą Kapituły Odznaki Honoro-
wej PCK, na wniosek Zarządu Od-
działu Okręgowego w Katowicach, 
Prezes Klubu Zbigniew MORZYCKI 
został wyróżniony Honorową Od-
znaką PCK IV stopnia; 

Uchwałą w/w Kapituły, na wniosek 
Klubu HDK PCK STRAŻAK w Mie-
rzęcicach, sztandar Ochotniczej 
Straży Pożarnej MIERZĘCICE II zo-
stał udekorowany Odznaką Hono-
rową PCK IV stopnia; 

Minister Zdrowia na wniosek Za-
rządu Oddziału Okręgowego PCK 
w Katowicach wyróżnił Adama 
Pawełczyka za oddanie ponad 20 
litrów krwi i działalność społeczną 

na rzecz PCK odznaką Honorowe-
go Dawcy Krwi - Zasłużonego dla 
Zdrowia Narodu. Wyróżnienie w 
imieniu Adama Pawełczyka ode-
brał Prezes Klubu Zbigniew Mo-
rzycki; 

Zarząd Okręgowy PCK w Katowi-
cach na wniosek Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Bytomiu 
uhonorował Anetę STACHOWIEC-
KĄ odznaką Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi stopnia III i stopnia II 
za oddanie ponad 12 litrów krwi. 

Zarząd Główny PCK w Warszawie 
na wniosek Zarządu Oddziału Re-
jonowego PCK w Bytomiu uho-
norował niżej wymienione osoby 
Pamiątkowymi Medalami 60-cio 
Lecia Honorowego Krwiodawstwa 
PCK za wieloletnią, ofiarną działal-
ność na rzecz rozwoju honorowe-
go krwiodawstwa: Zbigniew MO-
RZYCKI, Krzysztof LUBAS, Adam 
BLACHLIŃSKI, Ireneusz BAŃSKI, 
Adam PAWEŁCZYK, Henryk KEN-
SY, Danuta MORZYCKA, Mirosław 
KAŃTOCH, Marzena HAJSKI. 

Zarząd Główny PCK w dowód 
uznania za wieloletnią czerwono-
krzyską działalność, na wniosek 
Zarządu Oddziału Okręgowego 
PCK w Katowicach, wyróżnił na-
stępujące osoby Pamiątkowymi 
Medalami z Okazji 100- lecia PCK: 
Zbigniew MORZYCKI, Adam PA-
WEŁCZYK, Adam BLACHLIŃSKI,  
Krzysztof LUBAS, Ireneusz BAŃSKI, 
Wiesław PODSIADŁO, Daniel WA-
LENCIK,Mariusz WILK, Mirosław 

KAŃTOCH, Marcin BLACHLIŃSKI.

Zarząd Główny PCK, na wniosek 
Klubu HDK PCK STRAŻAK w Mie-
rzęcicach, w dowód uznania za 
wspieranie czerwonokrzyskiej 
działalności wyróżnił następujące 
osoby Pamiątkowymi Medalami 
z okazji 100 lecia PCK: Pan Grze-
gorz PODLEJSKI – Wójt Gminy 
Mierzęcice, Pan Andrzej GWÓŹDŹ 
– Prezes Zarządu Spółki dla Zago-
spodarowania Wspólnoty Leśno 
Gruntowej NADZIEJA w Mierzę-
cicach, Państwo Teresa i Henryk 
SERWECIŃSCY – Właściciele Firmy 
Usługowo Handlowej z Mierzęcic, 
Państwo Teresa i Henryk KENSY - 
Właściciele Zakładu Produkcyjno - 
Handlowo - Usługowego KASZAR-
NIA S.C. w Mierzęcicach.

Wójt Gminy Grzegorz Podlejski 
wręczył Prezesowi z okazji 10-lecia 
okolicznościowy list gratulacyjny 
za społeczną działalność na rzecz 
drugiego człowieka.

Wręczenia medali, odznak i wyróż-
nień dokonali: Pan Andrzej CZER-
WIŃSKI - Delegat na Zjazd Krajowy 
PCK w Warszawie i Członek Kapitu-
ły Odznaki Honorowej PCK w War-
szawie, a jednocześnie Pełnomoc-
nik Zarządu Oddziału Okręgowego 
PCK w Katowicach, Pani Stanisława 
ROSÓŁ - Prezes Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Bytomiu w 
towarzystwie Pani Iwony WĘGO-
ROWSKIEJ – Kierowniczki Biura Za-
rządu Oddziału Rejonowego PCK 
w Bytomiu.

10. ROCZNICA POWSTANIA KLUBU HDK PCK W MIERZĘCICACH

Wójt Gminy Mierzęcice składa życzenia i gratulacje.
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26 września na terenie OSP Sado-
wie odbyły się szkolenia dla straży. 
 
W czwartek 26 września straża-
cy ochotnicy z gminy Mierzęcice 
uczestniczyli w szkoleniu, którego 
tematyką były pożary wewnętrzne.  

Poza wiedzą teoretyczną, prze-
kazaną druhom poprzez mł. ogn. 
Jacka Apostolskiego oraz asp. Bar-

tosza Gadziała z Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Będzinie, nasi druhowie mieli 
również okazję ćwiczyć w warun-
kach kontrolowanego pożaru. 

Pod czujnym okiem instruktorów 
uczestnicy szkolenia testowali 
różne sposoby walki z żywiołem, 
ucząc się jednocześnie jak chronić 
własne zdrowie.

Uchwałą Zarządu Klubu HDK PCK 
GÓRNIK w Bytomiu, niżej wymie-
nione osoby zostały odznaczone 
pamiątkowymi medalami Zasłu-
żony dla Klubu HDK PCK GÓRNIK: 
Krzysztof LUBAS, Marcin BLA-
CHLIŃSKI, Daniel WALENCIK.
Wręczenia pamiątkowych meda-
li dokonał Prezes Klubu HDK PCK 
GÓRNIK w Bytomiu Waldemar BI-
NIĘDA.

W tym miejscu Prezes Zarządu Od-
działu Rejonowego PCK w Bytomiu 
Stanisław ROSÓŁ poinformował 
zebranych, że Uchwałą Sejmiku 
Śląskiego, Komisja Doraźna Kapi-
tuły Odznaki Za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego, na wniosek 
Zarządu Oddziału Rejonowego 
PCK w Bytomiu uhonorowała niżej 
wymienione osoby tym zaszczyt-
nym wyróżnieniem: Zbigniew 
MORZYCKI – Złotą Odznaką Za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego, 
Henryk KENSY – Srebrną Odznaką 
Za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego, Krzysztof LUBAS - Srebrną  
Odznaką Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego. 

Z uwagi na obowiązki służbowe, 
Pani Barbara BIEDA – Radna Sejmi-
ku Województwa Śląskiego i jedno-
cześnie członkini Komisji Doraźnej 
Odznaki Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego, przepraszając za za-
istniałą sytuację, poinformowała o 
dokonaniu uroczystego wręczenia 
odznak uhonorowanym w dniu 12 
października br. 

Jeszcze raz składamy serdeczne 
gratulacje na ręce wszystkich wy-
różnionych osób. Członkom Klubu 
życzymy powodzenia w dalszej, 
niezwykle cennej dla całego spo-
łeczeństwa działalności i kolejnych 
jubileuszy.

SZKOLENIE OSP - POŻARY WEWNĘTRZNE
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Ostatniego dnia sierpnia br. w 
Targoszycach przeprowadzono 
Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Ochotniczych straży Pożar-
nych z terenu Gminy Mierzęcice. 
 
W zawodach wzięło udział 7 dru-
żyn. Sędzią głównym zawodów 
był st. kpt. Marcin Mermer. Komi-
sja sędziowska powołana została 
przez Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Będzinie st. kpt. Arkadiusza Spe-
rę. Zawody rozegrane zostały w 
konkurencjach: ćwiczenia bojowe 
i sztafeta pożarnicza z przeszkoda-
mi. 

Kolejność miejsc w poszczegól-
nych konkurencjach w grupie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
chłopców przedstawia się nastę-
pująco:

• Ćwiczenia bojowe
    I miejsce MDP Mierzęcice
    II miejsce MDP Nowa Wieś
• Sztafeta pożarnicza z przeszko-
dami
    I miejsce MDP Nowa Wieś
    II miejsce MDP Mierzęcice
 
Kolejność miejsc na podium w po-
szczególnych konkurencjach w gru-
pie A męskich drużyn pożarniczych 
przedstawia się następująco:

• Ćwiczenia bojowe
    I miejsce OSP Mierzęcice

    II miejsce OSP Sadowie
    III miejsce OSP Przeczyce
 
• Sztafeta pożarnicza z przeszko-
dami
    I miejsce OSP Mierzęcice
    II miejsce OSP Przeczyce
    III miejsce OSP Toporowice
 
Klasyfikacja generalna zawodów w 
grupie MDP chłopców przedstawia 
się następująco:
    I miejsce MDP Nowa wieś
    II miejsce MDP Mierzęcice
 

Klasyfikacja generalna zawodów w 
grupie A przedstawia się następu-
jąco:

    I miejsce OSP Mierzęcice
    II miejsce OSP Przeczyce
    III miejsce OSP Sadowie
    IV miejsce OSP Toporowice
    V miejsce OSP Nowa Wieś
 
Gratulujemy zwycięzcom i wszyst-
kim osobom, które zechciały 
wziąć udział w sportowej, gmin-
nej rywalizacji!

15 września br. na stadionie KS 
Orzeł Bobrowniki odbyły się XI 
Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze, w których to drużyny 
OSP z terenu powiatu będzińskie-
go walczyły o tytuł najlepszej.
 
Do walki druhów zagrzewały całe 
rodziny. Nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czuwali stra-
żacy Komendy Powiatowej PSP w 
Będzinie. 

W wydarzeniu uczestniczył m. 
in. Starosta Będziński - Sebastian 
Szaleniec, Wicestarosta Dariusz 
Waluszczyk, Przewodniczący Rady 
Powiatu Jan Powałka. Najlepsze 

drużyny otrzymały puchary i pa-
miątkowe medale wraz z gratu-
lacjami z rąk: Zdzisława Banasia 
- Wiceprezesa Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Starosty Będzińskiego 
Sebastiana Szaleńca, Wicestarosty 
Będzińskiego Dariusza Waluszczy-
ka oraz Komendanta PSP st. kpt. 
Arkadiusza Spery. 

Jeśli chodzi o przedstawicieli gmi-
ny Mierzęcice, najlepsze wynik 
i- zaszczytne III miejsce w grupie 
A (męskich drużyn pożarniczych) 
drużyna OSP Mierzęcice zajęła: w 
ćwiczeniach bojowych, w sztafe-
cie pożarniczej oraz w klasyfikacji 

generalnej zawodów. 

Gratulujemy drużynie OSP Mierzę-
cice osiągniętych wyników i życzy-
my dalszych sukcesów!

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
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We wrześniu Szkoła Podstawo-
wa w Boguchwałowicach gościła 
o. Romana Woznicę- misjonarza, 
który pracował na co dzień na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afry-
ce. 

W czasie spotkania dzieci i nauczy-
ciele poznali wiele ciekawostek  
związanych ze zwyczajami i obrzę-
dami mieszkańców afrykańskich. 
Ojciec Roman zaprezentował przy-
wiezione z Wybrzeża Kości Słonio-
wej przedmioty codziennego użyt-
ku, ozdoby, figurki oraz instrumen-
ty muzyczne wykonane z różnych 
materiałów, które dzieci mogły 
obejrzeć z bliska. Na koniec tego 
niecodziennego spotkania wspól-
nie odmówiliśmy modlitwę oraz 
dostaliśmy błogosławieństwo. 
  
W dniu 26 września naszą szkołę 
odwiedziła funkcjonariuszka z Po-
wiatowej Komendy Policji z Będzi-
na  przeprowadzając prelekcję na 
temat „Bezpieczny przedszkolak i 
uczeń” . Policjantka rozmawiała z 
dziećmi o zachowaniu bezpieczeń-
stwa na przejściu dla pieszych, 
wyjaśniła, w których miejscach 
można przechodzić przez jezdnię, 
którą stroną drogi należy się poru-
szać gdy nie ma chodnika  oraz jak  
ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych. Podczas wizyty po-
licjantka mówiła o bezpieczeństwie  
podczas podróży, o konieczności 

posiadania fotelika bądź podkład-
ki. Dzieci również dowiedziały się 
o bezpieczeństwie w domu, stoso-
waniu ograniczonego zaufania w 
kontaktach z obcą osobą, przypo-
minali numery alarmowe do służb 
ratunkowych.

 We wrześniu obchodziliśmy tak-
że Dzień Języków Obcych. W tym 
dniu, uczniowie i przedszkolacy 
wykorzystując tablice interaktyw-
ną zgłębili swą wiedzę w tym te-
macie - dowiedzieli się wielu cie-
kawych informacji o językach ob-
cych, próbowali powtórzyć łama-
niec językowy z języka angielskiego 
oraz odgadnąć w jakim języku był 
wysłuchany fragment konwersacji. 
Następnie wspólnymi siłami przy-
gotowali flagi różnych krajów, któ-
re udekorowały szkolną gazetkę.

30 września świętowaliśmy Dzień 
Chłopaka połączony z Dniem Pie-
czonego Ziemniaka. W tym szcze-
gólnym dniu odbyła się w naszej 
szkole dyskoteka dla społeczności 
szkolnej połączona z różnymi za-
bawami tanecznymi i ruchowymi. 
Uśmiech na twarzach dzieci po-
twierdzał, że przy muzyce moż-
na się świetnie bawić. Harce na 
parkiecie wyzwoliły także wśród 
uczniów apetyt, który zaspokoić 
mogły pieczonkami przygotowany-
mi przez rodziców. Pomimo desz-
czowej aury w ciągu dnia, na czas 
ogniska pogoda stała się łaskawa 
i Dzień Pieczonego Ziemniaka po-
łączony z Dniem Chłopaka można 
było uznać za niezwykle udany. 

Bernadetta Machura Nauczyciel 
SP w Boguchwałowicach

WRZEŚNIOWE WYDARZENIA  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCHWAŁOWICACH

UKS IKAR ZAPRASZA NA ZAWODY W PING-PONGA

Zarząd UKS IKAR, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 

serdecznie zapraszają na

11. Mistrzostwa Gminy Mierzęcice
w Tenisie Stołowym

9 listopada 2019 r. (sobota) godz. 9:00
hala SP1 w Mierzęcicach (ul. Wolności 68)

Program zawodów:
9:00 - 9:30 - zapisy
9:45 - otwarcie zawodów
10:00 - 14:30 - rozgrywki
ok. 15:00 - dekoracja

Więcej informacji na
www.mierzecice.pl

oraz pod nr tel.:
(32) 288 70 82
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OGŁOSZENIA PŁATNE
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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


