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WAKACYJNE INWESTYCJE W GMINIE MIERZĘCICE

Podczas tegorocznych wakacji na 
terenie gminy Mierzęcice zreali-
zowano szereg inwestycji, które 
z pewnością przyczynią się do po-
prawy jakości życia mieszkańców 
gminy Mierzęcice. Wiele spośród 
nich zrealizowano na terenie pla-
cówek oświatowych, dlatego do-
kładano wszelkich starań, by za-
kończyć prace inwestycyjne przed 
rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego. 

W ramach w/w inwestycji: 

dokonano modernizacji sys-• 
temu grzewczego w budynku 
Szkoły Podstawowej w Bogu-
chwałowicach. Koszt inwesty-
cji 107.740,25 zł;
dokonano modernizacji sys-• 
temu grzewczego w budynku 
Szkoły Podstawowej w Topo-
rowicach. Koszt inwestycji - 
167.000,00 zł;
dokonano modernizacji toalet • 
w Szkole Podstawowej w To-
porowicach. Koszt inwestycji - 
14.000,00;
doposażono plac zabaw przy • 
Przedszkolu Publicznym w 
Mierzęcicach. Koszt inwestycji- 
29.000 zł;
dokonano renowacji boiska tra-• 
wiastego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Nowej Wsi. 
Koszt inwestycji - 21.000 zł;
wykonano ogrodzenie terenu • 
wokół Szkoły Podstawowej w 
Przeczycach  (II etap). Koszt in-
westycji - 10.000 zł.

Inwestycje związane ze szkołami  
i przedszkolami to nie jedyne 
przedsięwzięcie, które zrealizo-
wano na terenie gminy podczas 
tegorocznego lata, bowiem wy-
konano także:

ogrodzenie budynku OSP To-• 
porowice. Koszt inwestycji - 
13.900 zł;
ogrodzenie placu zabaw przy • 
ul. Młyńskiej w Przeczycach. 
Koszt inwestycji wyniósł 
20.000 zł;
przebudowę drogi do Gminnej • 
Biblioteki Publicznej w Mie-
rzęcicach. Koszt inwestycji - 
320.000 zł;

 
 
 

 

zagospodarowanie terenu w • 
sołectwie Mierzęcice Osiedle 
(zakup i montaż altan, huśta-
wek, grillów oraz wykonanie 
kręgu ogniska) - 23.000 zł;
montaż systemu alarmowego • 
w Urzędzie Gminy Mierzęci-
ce. Koszt inwestycji wyniósł - 
11.517 zł;
montaż monitoringu na tere-• 
nie gminy Mierzęcice. Koszt 
inwestycji - 50 000 zł;
roboty naprawcze na drogach • 
gminnych - 43.117,65 zł.

W trakcie realizacji są:

budowa filii bibliotecznej w • 
sołectwie Mierzęcice Osiedle - 
1.675.360,00zł;
termomodernizacja budynku • 
Szkoły Podstawowej w Bogu-
chwałowicach - 160.000zł;
termomodernizacja budynku • 
Szkoły Podstawowej w Toporo-
wicach - 246.000,00zł;
termomodernizacja budynku • 
remizy OSP w Przeczycach - 
159.900,00zł;
usunięcie wyrobów zawierają-• 
cych azbest na terenie Gminy 
Mierzęcice - 2.196.616,00zł;
zagospodarowanie przestrzeni • 
publicznej w sołectwie Mierzę-
cice Osiedle (poprzez budowę 
tężni, przebudowę alejek par-
kowych  fragmentu jezdni oraz 
montaż elementów małej ar-
chitektury). Wartość inwesty-
cji ok. 150.000 zł;
modernizację drogi gminnej w • 
Sadowiu - 439.000,00zł;

 

Ponadto podpisano już umowę na 
zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w centrum sołec - twa Naj-
dziszów (utwardzenie nawierzchni 
przy placu zabaw) - wartość zada-
nia 28.000,00zł 

Od września realizowane będą 
następujące tzw. „projekty mięk-
kie”:

Wyrównujemy szanse w Szko-• 
le Podstawowej Nr 1 w Mie-
rzęcicach (kontynuacja pro-
jektu) - całkowita wartość 
417.714,00zł;

Rozwój kompetencji kluczem • 
do sukcesu Szkoły Podstawo-
wej im. M. Konopnickiej w 
Przeczycach - całkowita war-
tość 324.042,00zł;

Wzmacnianie potencjału spo-• 
łeczności lokalnej na terenie 
Gminy Mierzęcice - wartość 
projektu 386.587,50zł;

Edukacja włączająca ERASMUS • 
+ (w SP Przeczyce - kontynu-
acja projektu) - wartość całko-
wita projektu 90.820,80zł;

Europejskie dziedzictwo spo-• 
sobem na zapobieganie rady-
kalizacji w zmieniającym się 
politycznie i kulturowo świe-
cie ERASMUS+ (w SP nr 1 w 
Mierzęcicach - kontynuacja 
projektu) - całkowita wartość 
110.754,00zł 
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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

OBCHODY ŚWIĘTA LOTNICTWA POLSKIEGO

28 sierpnia br.  na  terenie byłego 
osiedla wojskowego w Mierzęci-
cach odbyły się uroczyste obcho-
dy Święta Lotnictwa. Ich organi-
zatorem było Koło Sympatyków 
Lotnictwa Mierzęcice - Osiedle 
(KSL) z udziałem Stowarzyszenia 
Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
Rzeczypospolitej Polskiej oddział 
w Katowicach (SSLW RP). 

Uroczystość z ramienia Koła Sym-
patyków Lotnictwa prowadził mjr 
w st. spocz. pil. Ryszard Dębski  
i płk w st. spocz. pil. Andrzej Stanek. 
W gronie zaproszonych gości zna- 

leźli się: wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Lotników 
Polskich Marta Czapla, Prezes GTL 
Service Andrzej Olko, D-ca 11PLM 
OPK Wrocław ppłk. w st. spocz. 
Zbigniew Martynowicz, delegacja 
z Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana 
Zumbacha z miasta Napoleon k/ 
Częstochowy w osobach: dyrek-
tora muzeum Jana Nagiela i Ceza-
rego Owisza z małżonką, prezesa 
SSLW RP ppłk.w st. spocz. Zbignie-
wa Dąbrowskiego oraz delegacja 
żołnierzy, która pełniła wartę ho-
norową przy tablicy pamiątkowej  
z 34. Dywizjonu Rakietowego 
Obrony Powietrznej z Bytomia. 

Uroczystość rozpoczęła się wysłu-
chaniem i odśpiewaniem Hymnu 
Lotników, a następnie jej uczest-
nicy minutą ciszy uczcili pamięć 
kolegów, którzy zginęli w katastro- 

fach lotniczych w czasie pełnienia 
służby oraz wszystkich innych, któ-
rzy odeszli na wieczną wartę. 

Kolejny punkt w programie uro-
czystości stanowiło wystąpie-
nie  płk.w st. spocz. pil. Andrzeja 
Stanka dot.dowódcy  39. Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego na prze-
strzeni działalności pułku. Tuż po 
płk. Andrzeju Stanku głos zabrał  
płk. w st. spocz. pil. Tadeusz Dłu-
żyński – Prezes Związku Piłsudczy-
ków  m. Rybnik  na temat „Roli lot-
ników polskich w wojnie obronnej  
w 1939 r.”. Tak ważne wydarzenie 
nie mogło by się obyć bez tradycyj-
nego złożenia wiązanek i kwiatów 
przed pomnikiem przez poszcze-
gólne delegacje. Na zakończenie 
uroczystości odbyła się sesja foto-
graficzna, która z pewnością sta-
nowić będzie wspaniałą pamiątkę 
z tego wydarzenia.
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PANI MONIKA NAGLIK - DYREKTOR SP W BOGUCHWAŁOWICACH

Aldona Węgrzynowicz: Od kiedy 
pełni Pani funkcję dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Boguchwało-
wicach?

Monika Naglik: Zgodnie z powie-
rzeniem mi stanowiska, funkcję 
dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Boguchwałowicach pełnię od 1 
września 2019 r.

AW: Proszę podzielić się z czytel-
nikami informacją, jakie jest Pani 
wykształcenie, doświadczenie za-
wodowe?

MN: Jestem absolwentką Uniwer-
sytetu Opolskiego na wydziale 
filologicznym, kierunek filologia 
germańska. 
Ukończyłam studia podyplomowe 
o kierunku oligofrenopedagogi-
ka oraz kurs zarządzania oświatą  
w Katowicach. Jestem nauczycie-
lem z czternastoletnim stażem. 
Od początku mojej drogi zawodo-
wej pracuję w gminie Mierzęcice.  
W roku szkolnym 2017/18 pra-
cowałam w Szkole Podstawowej  
w Równem, a od 2018 ponownie 
w gminie Mierzęcice.

AW: Jakie cele stawia Pani przed 
sobą jako nowa dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Boguchwałowi-
cach?

MN: Moim priorytetem jest stwo-
rzenie prężnie rozwijającej się pla-
cówki, gdzie każdy uczeń  jest bar-
dzo dobrze przygotowywany do 
dalszych etapów kształcenia oraz 
nabywa umiejętności współpracy, 
zaangażowania. 
Pragnę, aby w szkole w Boguchwa-
łowicach dzieci były odpowiednio 
motywowane, miały możliwość 
rozwijania swoich talentów i pasji 
oraz rozbudzania zainteresowań. 
Dzięki małej liczebności oddziałów 
możliwe jest indywidualne podej-
ście do każdego ucznia i przed-
szkolaka, poświęcenie mu odpo-
wiednio dużo uwagi. 
Niemniej ważne jest dla mnie rów-
nież stworzenie instytucji efektyw-
nie współpracującej z rodzicami  
i całą społecznością lokalną. 
Żywię nadzieję, że wspólne działa-
nia przyniosą oczekiwane rezultaty  

i razem będziemy tworzyć wspa-
niałą szkołę. 

AW: Jak chciałaby Pani, aby Szko-
ła Podstawowa w Boguchwałowi-
cach była postrzegana?

MN: Pragnę, aby Szkoła Podsta-
wowa w Boguchwałowicach była 
postrzegana jako placówka bez-
pieczna, stwarzająca warunki do  
wszechstronnego  rozwoju, w któ-
rej panuje przyjazna atmosfera,  
a pedagodzy dokładają wszelkich 
starań, aby każdy osiągał sukcesy 
na miarę swoich możliwości. 

AW: Czy uważa Pani, że szkoła po-
trzebuje zmian organizacji pracy? 
Czy szykują się jakieś zmiany dla 
nauczycieli, pracowników szkoły, 
uczniów? Czy będą zmiany w pla-
nach lekcji, organizacji świetlicy 
itp.?

MN: W szkole planuję pewne 
zmiany, które wiążą się z rozmiesz-
czeniem pomieszczeń szkolnych, w 
celu zapewnienia maksymalnego 
komfortu uczniom i pracownikom.
Wszelkie inne zmiany będą wdra-
żane na bieżąco, zgodnie z potrze-
bami placówki. 

AW: Jakie pierwsze działania, Pani 
podjęła jako dyrektor tej placów-
ki oświatowej?

MN: W pierwszej kolejności skupi-
łam się na organizacji roku szkol-
nego 2019/2020, aby zapewnić 
prawidłowy tok pracy pedagogicz-
no - dydaktycznej. W każdej szkole 
istotne są relacje międzyludzkie,  
dlatego też ważne było dla 
mnie poznanie moich współ-
pracowników i uczniów. Kolej-
nymi działaniami było wzboga 

cenie harmonogramu uroczy-
stości i wydarzeń w roku szkol- 
nym o kilka ciekawych i innowacyj-
nych przedsięwzięć. 

AW: Na zakończenie proszę się 
podzielić z czytelnikami informa-
cją na temat Pani zainteresowań, 
tego w jaki sposób lubi Pani spę-
dzać wolny czas?

MN: Najważniejszy w moim ży-
ciu jest syn, z którym staram się 
spędzać większość czasu. Wspól-
nie wymyślamy zabawy, aktywnie 
spędzamy czas na świeżym powie-
trzu. 

Bardzo ważną rolę w moim życiu 
odgrywa muzyka. Jestem instru-
mentalistką. Lubię pochylić się 
nad interesującą książką.  Z zami-
łowania jestem podróżniczką i mi-
łośniczką odkrywania nieznanych 
miejsc.

Dziękuję za rozmowę.
Aldona Węgrzynowicz



NARODOWE CZYTANIE 2019

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach przy współpracy z za-
przyjaźnioną Gminną Biblioteką 
Publiczną im. Jana Pawła II kolejny 
już raz przyłączyła się do Narodo-
wego Czytania. Akcja ta organizo-
wana jest przez Prezydenta RP od 
2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji 
Para Prezydencka zaproponowała 
do czytania  Nowele polskie. Pre-
zydent Andrzej Duda z Małżonką 
dokonali wyboru z ponad stu pro-
pozycji tytułów przesłanych do 
Kancelarii Prezydenta. 
Mogliśmy więc posłuchać frag-
mentów utworów takich jak:
1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
2. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – 
Stefan Żeromski
3. Katarynka – Bolesław Prus
4. Dym – Maria Konopnicka
5. Sachem – Henryk Sienkiewicz
6. Mój ojciec wstępuje do straża-

ków (ze zbioru: Sanatorium pod 
Klepsydrą) – Bruno Schulz

Jest to wybór tekstów, których 
wspólnym mianownikiem jest 
polskość w połączeniu z treścia-
mi uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem. Ich  
zwięzła forma idzie w parze z mi-
strzostwem stylu i plastycznością, 
która pozostawia w umysłach czy-
telników niezapomniane wraże-
nia. (…) Dziś teksty te nie straciły  
nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować 
się szlachetnością i solidarnością,  

 

że nie wolno nam stracić wrażli- 
wości na ludzką krzywdę ani za-
pomnieć o naszej historii – napisał  
w specjalnym liście Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Lektorami podczas tej niepowta-
rzalnej lekcji literatury polskiej 
byli: Dyrektor Szkoły Pani Paulina 
Niegowska, przedstawiciel Gmin-
nej Biblioteki Publicznej Pani Mag-
dalena Bijak, bibliotekarz szkolnej 
biblioteki, nauczyciele poloniści 
oraz przedstawiciel Samorządu 
Uczniowskiego.

WSPÓLNE GRILLOWANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MIERZĘCICE OSIEDLE

Ostatniego dnia sierpnia br. odby-
ło się otwarcie terenu grillowego 
w sołectwie Mierzęcice Osiedle 
połączone z pierwszym grillowa-
niem pn.: „WSPÓLNE GRILLOWA-
NIE”.  

Impreza stanowiła swoiste otwar-
cie terenu grillowego na Osiedlu. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski, radny Rady 
Gminy Mierzęcice Jacek Malikow-
ski oraz sołtys sołectwa Mierzęcice 
Osiedle Anna Jabłońska.

Wydarzenie to pokazało, jak wspa-
niale może się wspólnie bawić kilka 
pokoleń mieszkańców, na dodatek 
pochodzących z różnych kontynen-
tów i porozumiewających się róż-
nymi językami, bowiem w zabawie 
uczestniczyli także mieszkający na 
terenie sołectwa Mierzęcice Osie-
dle Filipińczycy, na co dzień pracu-
jący w Porcie Lotniczym Katowice-
Pyrzowice. 

Zaproszenie do wspólnego spędze- 
nia wieczoru przy grillu przyjęło 

około 100 mieszkańców sołectwa 
Mierzęcice Osiedle, a było to moż-
liwe dzięki współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami, którzy w ramach 
integracji chętnie wspierają finan-
sowo takie inicjatywy.

Sponsorami imprezy byli: pan Ja-
cek Broda, POL-TRANS CATERING 
Alfreda Perczak,  DROGREM Łu-
kasz Kyrcz, EWADA Ewa i Dariusz 
Szastak, piekarnia Dymarscy, pan 
Józef Czapla oraz pani Małgorzata 
Kozieł. 

Warto także wspomnieć, że przy-
byli na imprezę Filipińczycy także 
przynieśli ze sobą swoje rodzime 
danie, którego egzotycznym sma-
kiem mogli się rozkoszować wszy-
scy biesiadnicy. Jak się okazało, fili-
pińscy goście nie dość, że świetnie 
gotowali, to jeszcze byli utalento-
wani wokalnie. Zabawa w karaoke 
z ich udziałem spowodowała, że 
uczestnicy imprezy tłumnie ruszyli 
do tańca. Impreza była tak udana, 
że na prośbę mieszkańców trwała 
do późnych godzin nocnych. 

Jej organizatorzy dziękują wszyst-
kim sponsorom za przekazane to-
wary. 

Inwestycja została sfinansowana z 
funduszu sołeckiego. Warto także 
dodać, że zakup i montaż altan, 
huśtawek, grillów oraz wykonanie 
kręgu ogniska kosztował 23 000 zł. 
Wykonawcą była firma ROM-BRUK 
Roman Góźdź.
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8 września 2019 r. w Targoszycach 
zorganizowane zostały  Dożynki 
Gminno-Parafialne, które trady-
cyjnie zakończyły okres żniw, czas 
wytężonej pracy rolników. 

Tuż po godz. 11:30 obok Krzyża 
przy ul. Głowackiego rozpoczę-
ła się zbiórka uczestników tego 
ważnego święta m.in.  gospoda-
rzy dożynek: ks. proboszcza Ja-
nusza Rakoczego oraz Grzegorza 
Podlejskiego- wójta Gminy Mie-
rzęcice, pocztów sztandarowych 
OSP, myśliwych, druhen i druhów 
strażaków, władz samorządowych, 
starostów dożynek, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców. Barwny 
korowód dożynkowy, przy dźwię-
kach muzyki serwowanej przez 
Gminną Orkiestrę Dętą im. Wła-
dysława Juszczyka, przemaszero-
wał do kościoła pw. św. Mikołaja 
w Targoszycach, gdzie punktualnie 
o godz. 12.00 odprawiona została 
uroczysta msza św. dziękczynno-
błagalna za zebrane plony, którą 
koncelebrował proboszcz parafii- 
ks. kanonik Janusz Rakoczy. Po uro-
czystościach kościelnych, uczestni-
cy przemaszerowali na błonia przy 
kościele, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. 

Na początku głos zabrał wójt Gmi-
ny Mierzęcice Grzegorz Podlejski, 
który w swoim wystąpieniu po-
dziękował wszystkim tym, któ-
rzy codziennie, ciężko pracują, 
wkładając w to swoje siły i serce 
po to, by nam nigdy nie zabrakło 
pożywienia. Po okolicznościowym 
przemówieniu wójta Gminy Mie-

rzęcice na scenę zaproszony został 
zespół śpiewaczy „Mierzęcanki” 
pod kierownictwem Pani Czesławy 
Wojdas, który wykonał tradycyjny 
obrzęd dożynkowy. W trakcie jego 
trwania nastąpił ważny moment 
przekazania wieńca dożynkowe-
go oraz bochna chleba przez sta-
rostów dożynek- Państwa Iwonę  
i Krzysztofa Dyraga - wójtowi Grze-
gorzowi Podlejskiemu. Po poświę-
ceniu chleba przez ks. proboszcza 
Janusza Rakoczego, gospodarze 
dożynek oraz starości przystąpili 
do tradycyjnego obrzędu często-
wania nim wszystkich uczestników 
uroczystości, zaś „Mierzęcanki” 
umilały ten czas śpiewem wspa-
niałych pieśni ludowych. 

Po zakończonym występie „Mie-
rzęcanek” na scenie pojawił się 
ponownie wójt Grzegorz Podlejski, 
który w towarzystwie Pani Barba-
ry Dolniak- wicemarszałek Sejmu, 
wręczył starostom tegorocznych 
dożynek- Państwu Iwonie i Krzysz-
tofowi Dyraga- odznakę „ZASŁU-
ŻONYCH DLA ROLNICTWA”, o któ-
rej nadanie wójt wcześniej zwrócił 
się z wnioskiem do Ministerstwa 
Rolnictwa. Po tym punkcie progra-
mu, głos zabrali zaproszeni goście: 
Barbara Dolniak- wicemarszałek 
Sejmu, posłowie: Anna Nemś, 
Barbara Chrobak, Waldemar An-
dzel, senator Arkadiusz Grabowski 
oraz przewodniczący Rady Miasta  
w Sosnowcu - Mateusz Bochenek.  

W ten sposób uczestnicy „Święta 
Plonów” dotarli do części artystycz-
nej uroczystości, którą otworzył 

występ zespołu śpiewaczego: „To-
porowianki”, pod kierownictwem 
Pani Anny Kyrcz. Po „Toporowian-
kach” na scenę  kolejno wkroczyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mierzęcicach oraz Szkoły Pod-
stawowej w Przeczycach, których 
występ - podobnie jak poprzedni-
ków - także zachwycił uczestników 
wydarzenia. Po występach wo-
kalnych przyszedł czas na występ 
Szkoły Akrobatyki i Tańca „ACTI-
VO”. Pokaz gimnastycznych i ta-
necznych umiejętności dziewcząt 
oczarował wszystkich obecnych. 
Gromkie brawa, których widownia 
nie poskąpiła, z pewnością świad-
czyły o słowach uznania skiero-
wanych w stronę giętkich, zwin-
nych i pięknie ubranych scenicznie 
dziewcząt. Warto przy tej okazji 
wspomnieć, że część artystyczną 
wydarzenia prowadził duet w skła-
dzie: Aldona Węgrzynowicz i Piotr 
Pręgowski  (czyli popularny Pietrek 
z serialu „Ranczo”). Aktor ten, już 
po raz drugi na zaproszenie wójta 
Gminy Mierzęcice gościł na tere-
nie gminy Mierzęcice. Pierwszy 
jego, właściwie podwójny występ, 
odbył się w mierzęcickim GOK 10 
marca br. i zorganizowany został 
z okazji „Dnia Kobiet”. Co istotne, 
serdeczne przyjęcie przez miesz-
kańców i władze Gminy Mierzęci-
ce bardzo spodobało się popular-
nemu aktorowi, gdyż wielokrotnie 
podkreślał, że w gościnnej gminie 
Mierzęcice czuje się tak dobrze, 
jak u siebie w domu. 

DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE ANNO DOMINI 2019
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Kolejno na scenę wkroczyły człon-
kinie Zespołu Wokalnego „ToMi-
No”. Warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że opiekunem i instruk-
torem wokalnym zespołu jest p. 
Barabara Gurowiec, natomiast 
kompozytorem i muzykiem- Pan 
Bernard Sołtysik, pod którego kie-
runkiem młodzi artyści doskonalą 
swój warsztat głosowy. 

Niemniejszy aplauz wzbudził też 
występ Kapeli Regionalnej Mie-
rzęcice pod kierownictwem Pana 
Józefa Kotuły. To właśnie przy tym 
występie na parkiecie przed sceną 
pojawiły się pierwsze pary, których 
muzyka poderwała do tańca! 

Kolejny występ- Zespołu Śpiewa-
czego „Jezioranki” (czyli Romcio 
Band), utworzonego przez członki-
nie KGW Przeczyce, od niemal 19 
lat pod kierownictwem Pani Stani-
sławy Kieras także sprawił, że go-
ście ruszyli do tańca.

We wspaniały nastrój wprawił tak-
że obecnych występ utalentowa- 

nej mieszkanki Przeczyc - Kamilii 
Dróżdż, znanej także pod pseudo-
nimiem artystycznym „Milla”. 

Po jej występie na scenie pojawił 
się popularny zespół Long& Junior.   

Następnie mieszkańcy przenieśli 
się mentalnie do  Wilkowyj, gdzie 
odgrywa się akcja serialu „Ranczo”.  
Tym razem godzinny występ na 
scenie Piotra Pręgowskiego rozba-
wił mieszkańców niemal do łez. 

Kolejne kroki na targoszyckiej sce-
nie postawili członkowie zespołu 
„EXAITED”. Ich występ także bar- 

  

dzo spodobał się mieszkańcom 
pomimo tego, że podobnie jak  
w przypadku zespołu „Long&Ju-
nior”  towarzyszyły mu opady 
deszczu. O godzinie 21.00 rozpo-
częła się zabawa taneczna. 

Należy dodać, że w trakcie trwa-
nia tegorocznych dożynek miesz-
kańcy mogli także skorzystać  
z możliwości zakupu asortymen-
tu odpustowego, który oferowali 
do sprzedaży właściciele kramów.  
Z tej możliwości najchętniej korzy-
stały dzieci, które z upodobaniem 
wybierały zabawki, balony i trady-
cyjne obwarzanki odpustowe. Nie 
była to jedyna atrakcja dedykowa-
na tej grupie wiekowej przez or-
ganizatorów dożynek, bowiem od 
godz. 16:00 do 17:00 równocze-
śnie z artystycznymi występami na 
scenie, odbywały się także zabawy 
z animatorami: malowanie twa-
rzy, puszczanie ogromnych baniek 
mydlanych, zabawy z liną, wyścigi  
w taczkach i wiele innych atrakcji.

Organizatorzy „Święta Plonów” 
składają serdeczne podziękownia 
na ręce sponsorów, do których 
grona należą: DL INVEST GROUP, 
ZRW Bara Jacek, Krakowski Bank 
Spółdzielczy oddział Mierzęcice, 
Market Karolina, POL-TRANS CA-
TERING Alfreda Perczak, Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe „DOLOMIT” KOPALNIA 
ZĄBKOWICE, Wspólnoty leśno – 
gruntowe „Nadzieja” w Mierzęci-
cach, Osiedle Łabędzie, UNITRANS 
Jacek Karcz i Krzysztof Jędrusik, 
Gospodarstwo Ogrodnicze Moni-
ka i Piotr Sroka Nowa Wieś, Sar’ex 
Anna i Leszek Sar, Sala bankietowa 
„Alfa” Mariusz Surma, Firma Han-
dlowo-Usługowa NOW-BUD Aneta 
Nowak, Sar Sp. j. Joanna i Janusz 
Sar, Kaszarnia Mierzęcice Teresa  
i Henryk Kensy, Remondis, Cen-
trum Opieki Długoterminowej 
„JOANNA”, Marek Węgrzynowicz.
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JUBILEUSZ 100-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIERZĘCICACH

24 sierpnia 2019 roku druhny  
i druhowie z OSP Mierzęcice w 
towarzystwie  przyjaciół jednost-
ki, swoich rodzin, przedstawicieli 
władzy państwowej oraz samo-
rządowej, przedstawicieli zaprzy-
jaźnionych instytucji państwo-
wych i samorządowych oraz braci 
strażackiej obchodzili Jubileusz 
100-lecia Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Mierzęcicach, połączony 
z poświęceniem i przekazaniem 
samochodu bojowego.

Tuż po godz. 10.30 przy kościele 
pw. św. Mikołaja w Targoszycach 
rozpoczęło się formowanie kolum-
ny marszowej, ustawianie pojaz-
dów pożarniczych oraz weryfikacja 
list przybyłych gości.

O  godz. 11.00  w targoszyckim 
kościele pw. św. Mikołaja odpra-
wiona została  uroczysta msza św. 
z ceremoniałem OSP. Po mszy św.  
na placu przed kościołem nastąpił 
długo oczekiwany moment po-
święcenia samochodu ratowniczo-
gaśniczego, który będzie wykorzy-
stywany w codziennej służbie przez 
strażaków z  OSP Mierzęcice. Jego 
odbioru dokonywali naczelnik OSP 
Mierzęcice Marek Kańtoch oraz dh 
Dariusz Wesołek. 

Po poświęceniu pojazdu bojowego 
uczestnicy tego niezwykłego wyda-
rzenia historycznego przeszli w or-
szaku na plac za Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Mierzęcicach, 
gdzie rozpoczęła się część oficjalna 
obchodów Jubileuszu 100-lecia 
OSP Mierzęcice. Na czele kolum-
ny marszowej jechał poświęcony 
pojazd ratowniczo-gaśniczy MAN. 
W trakcie przemarszu, tuż przy bu-
dynku GOK w Mierzęcicach, do ko-
lumny marszowej dołączył poczet 
flagowy. 

Część oficjalna rozpoczęła się od 
złożenia meldunku zgromadzonych 
pododdziałów do uroczystego ape-
lu,  przez dowódcę uroczystości dh 
Jakuba Pałgana, wiceprezesowi  
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP-dh Zdzisławowi 
Banasiowi. Po zdaniu meldunku 
dowódca uroczystości tradycyjnie 
dokonał wraz z dh Zdzisławem  
Banasiem przeglądu pododdzia- 

łów, po którym nastąpiło podnie-
sienie flagi państwowej na maszt. 

Po wysłuchaniu hymnu państwo-
wego prezes OSP Mierzęcice Jerzy 
Tyrała powitał zaproszonych gości: 
wicemarszałek Sejmu RP Barbarę 
Dolniak, przedstawiciela Ministra 
Sprawiedliwości - Marcina Kozi-
ka, posłów na Sejm RP: Barbarę 
Chrobak, Annę Nemś, Waldemara 
Andzela, senatorów: Arkadiusza 
Grabowskiego oraz Czesława Rysz-
kę, biskupa Diecezji Sosnowiec-
kiej-Grzegorza Kaszaka, Śląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP 
nadbryg. Jacka Kleszczewskiego, 
zastępcę Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bog-
dana Jędrocha, wiceprezesa Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku OSP 
RP dh Zdzisława Banasia, członka 
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
Związku OSP RP dh Stanisława 
Paksa, prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
Tomasza Bednarka, przedstawi-
cieli samorządu: starostę Powiatu 
Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, 
wicestarostę Powiatu Będzińskie-
go Dariusza Waluszczyka, wójta 
Gminy Mierzęcice Grzegorza Pod- 

lejskiego, przewodniczącą Rady 
Gminy Mierzęcice Monikę Dyraga, 
radnych Gminy Mierzęcice: Kata-
rzynę Burczyk, Krzysztofa Kobiał-
kę, Jacka Malikowskiego, skarb-
nika Gminy Mierzęcice Agniesz-
kę Frączek, prezesa Wspólnot 
Leśno-Gruntowych „Nadzieja” 
w Mierzęcicach Andrzeja Gwoź-
dzia, komendanta Gminnego 
OSP dh Mieczysława Filipka, dy-
rektora GZGWiK w Mierzęcicach 
Witolda Klepacza, dyrektor GOK  
w Mierzęcicach Karolinę Dymar-
ską, sołtysa Sołectwa Mierzęcice 
Lidię Hernik, kapelana Strażaków 
Powiatu Będzińskiego ks. kanoni-
ka Janusza Rakoczego, Komendan-
ta Powiatowego PSP w Będzinie st. 
kpt. Arkadiusza Sperę, Komendan-
ta Powiatowego Policji w Będzinie 
insp. Arkadiusza Więcka, Komen-
danta Komisariatu Policji w Sie-
wierzu nadkom. Rafała Bańskiego, 
przedstawicieli OSP Gminy Mierzę-
cice, kół gospodyń wiejskich, kół 
łowieckich, okolicznych orkiestr 
i zespołów muzycznych i śpiewa-
czych, zasłużonych działaczy OSP, 
mieszkańców Gminy Mierzęcice  
oraz wszystkich licznie przybyłych 
gości. 
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Po powitaniu dh Marian Nowak 
przedstawił historię OSP Mierzę-
cice. Tego rodzaju wydarzenie nie 
mogło się obyć bez wręczenia od-
znaczeń.

Złoty Medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymał: dh Mariusz 
Czerwiński, dh Paweł Tyrała, dh 
Waldemar Zrałek. 

Srebrny Medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymali: dh Izabela 
Adamska, dh Marzena Skupień, 
dh Mateusz Zrałek. 

Brązowy Medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa „otrzymali: dh Seba-
stian Buchta, dh Damian Dyraga, 
dh Krzysztof Dyraga, dh Marlena 
Feliszewski, dh Adrian Kocyba, dh 
Marcin Płatek. 

Po wręczeniu odznaczeń nastąpił 
długo oczekiwany moment prze-
kazania samochodu ratowniczo-
gaśniczego MAN. 

Tego rodzaju uroczystość nie mo-
gła się także obyć bez wręczenia 
podziękowań dla osób zasłużo-
nych na rzecz jednostki OSP Mie-
rzęcice. W tym zaszczytnym gronie 
osób uhonorowanych dzwonkami  
znaleźli się: Waldemar Andzel - Po-
seł na Sejm RP, Tomasz Bednarek 
Prezes WFOŚiGW, nadbryg. Jacek 
Kleszczewski - Śląski Komendant  
Wojewódzki PSP, oraz st. bryg. 
Bogdan Jędrocha- Zastępcy Ślą-
skiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP, Grzegorz Podlejski Wójt 
Gminy Mierzęcice oraz nieobecni 
na uroczystości Zbigniew Ziobro - 
Minister Sprawiedliwości i st. bryg. 
Adam Wilk.

Drewnianymi dyplomami uhono-
rowani zostali: st. kpt. Arkadiusz 
Spera Komendant Powiatowy 
PSP w Będzinie, st. kpt. Szymon 
Gwóźdź Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Będzinie, Mo-
nika Dyraga Przewodnicząca Rady 
Gminy Mierzęcice, Agnieszka Frą-
czek Skarbnik Gminy Mierzęcice, 
Andzej Gwóźdź Prezes Wspólnot 
Leśno-Gruntowych „ Nadzieja” w 
Mierzęcicach, Ewa i Jacek Bara, 
Piotr Przewłocki, Łukasz Kyrcz, Mi-
chał Czapla, Mariusz Surma, Justy-
na i Jan Budaj, Agnieszka i Damian 
Nabrdalik, Igor Ochnio- Prezes Ro-
senbauer Polska. Pamiątkowymi 
zegarami uhonorowano: Czesła-
wa Wylężka, Stanisława Wesoł-
ka, Henryka Wesołka, Kazimierza 
Jakubczyka, Władysława Tyrałę, 
Krzysztofa Hojka, Grzegorza Woj-
dasa, Henryka Czaplę, Czesława 
Tyrałę, Bronisława Kocota, Henry-
ka Musialika, Grzegorza Cofałę. 

Na końcu uroczystości w swych  

przemówieniach zaproszeni go-
ście skierowali słowa uznania za  
oddaną i bezinteresowną służbę  
w stronę braci strażackiej z OSP 
Mierzęcice. Pogratulowali tak za-
cnego Jubileuszu oraz  podziękowa-
li nie tylko do druhnom  i druhom 
strażakom, ale także ich rodzinom  
i najbliższym. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
uroczystości, goście zaproszeni 
zostali na okolicznościowy poczę-
stunek oraz część artystyczną im-
prezy. Warto także dodać, że po 
godzinie 17.30  odbyła się zabawa 
taneczna, podczas której wszyscy 
uczestnicy imprezy bawili się zna-
komicie.

Organizatorzy Jubileuszu dziękują 
wszystkim osobom, które włączyły 
się w organizację tego historyczne-
go wydarzenia. Dziękujemy także 
sponsorowi: firmie MichMED Mi-
chał Czapla.
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ODPUST W BOGUCHWAŁOWICACH

18 sierpnia 2019 roku w w bogu-
chwałowickiej wspólnocie para-
fialnej pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny odbył się 
odpust parafialny. 
 
Uroczystej sumie odpustowej prze-
wodniczył Kanclerz Kurii Diecezjal-
nej ks. Mariusz Karaś. Jak zawsze 
nie zabrakło także gospodarza bo-
guchwałowickiego kościoła - ks. 
Proboszcza Marka Cuda. O uroczy-
stą oprawę mszy św. odpustowej 
zadbała Rada Parafialna na czele  
z Panią sołtys Danutą Szymończyk, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Bogu-
chwałowicach oraz druhny i dru-
howie strażacy z OSP Boguchwa-
łowice. W nabożeństwie uczestni-
czył także wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski wraz z małżon-
ką. Doniosłego charakteru temu 
niecodziennemu wydarzeniu du-
chowemu nadało także wystawie-
nie pocztu sztandarowego braci 
strażackiej. Warto także dodać, że 
niezwykłych wrażeń artystycznych 
dostarczyła niezawodna Orkie-
stra Dęta OSP z Siewierza, która 
zadbała o muzyczną oprawę tej 
dorocznej uroczystości. Słowa ho-

milii skierował w stronę wiernych 
Ks. Mariusz Karaś - Kanclerz Ku-
rii Diecezjalnej. Po nabożeństwie  
jego uczestnicy tradycyjnie odbyli 
procesję wokół odświętnie udeko-
rowanego kościoła.

Po mszy świętej wierni skorzystać 
mogli z możliwości zakupów tra-
dycyjnych towarów odpustowych, 
na licznie wystawionych kramach. 
I sądząc po zadowolonych minach 
najmłodszych - właśnie na tę część 
święta patronalnego parafii naj-
bardziej czekały... Zakupy zabawek 
wzbogacone zostały także o zakup 
tradycyjnych słodkości odpusto-
wych, obwarzanków oraz lodów. 
Ale to nie jedyne atrakcje, jakie 
czekały na najmłodszych, bowiem 
Pani sołtys zadbała także o to, by  
dzieci mogły skosztować waty cu-
krowej lub pozjeżdżać na dmucha- 
nej zjeżdżalni. Sponsorem obu tych 
atrakcji był Marek Węgrzynowicz.

Późnym popołudniem w remizie 
OSP Boguchwałowice odbyła się 
zabawa taneczna, na którą licz-
nie przybyli mieszkańcy sołectwa 
Boguchwałowice oraz ich goście.  

O jej powodzeniu może świadczyć 
fakt, że na prośbę uczestników 
została przedłużona do późnych 
godzin nocnych... Ogromne po-
dziękowania za zaangażowanie  
w przygotowanie uroczystości 
należy skierować nie tylko do ks. 
Proboszcza, ale także Pani sołtys 
Danuty Szymończyk, która zadbała 
o każdy szczegół święta patronal-
nego (co wielokrotnie podkreślał 
także w swych wypowiedziach ks. 
Proboszcz Marek Cuda).

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

CZŁONKOWIE PZERiI Z MIERZĘCIC ODPOCZYWALI W WIŚLE 

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 zaplano-
wano na 25.09.2019 r. o godz. 

16:00 w centrali Gminnej Biblio-
teki Publicznej  w Mierzęcicach   
ul. Wolności 62 a. 

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

Dyr. GBP
Grażyna Czapla

Członkowie Koła Terenowego 
Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów z Mierzęcic, wspólnie 
ze swoimi koleżankami i kolegami  
z Będzina, spędzili niezwykle uda-
ny tydzień sierpnia 2019 r. w Wiśle.  

Odpoczywali w DW „Limba”. Po-
goda była wyśmienita, a atmsfe-
ra jeszcze lepsza. Były wspólne 
spacery, mnóstwo dobrej energii,  
czas na zasłużony odpoczynek  
w malowniczej, górskiej scenerii. 
Oby kolejnym wyprawom zawsze 
towarzyszył równie udany nastrój. 



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 6/2019 - strona 11

DOŻYNKI W NOWEJ WSI

15 sierpnia 2019 r. mieszkańcy 
Nowej Wsi świętowali podwójną 
uroczystość: 35-lecie Wspólnot 
Gruntowych Nowej Wsi oraz ob-
chodzono Święto Plonów (czyli 
tradycyjne Dożynki).
 
Uroczystość rozpoczęła msza św.  
o godz. 12:00 w kościele pw. Anto-
niego z Padwy w Nowej Wsi. Trady-
cyjnego poświęcenia plonów oraz 
wieńca dożynkowego dokonał ks. 
Adam Mordalski. Po zakończonej 
eucharystii wszyscy jej uczestnicy 
zostali poczęstowani wyśmienitym 
ciastem przez członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich. Następnie wy-
ruszył korowód w kierunku placu 
OSP. Korowód prowadzili starości 
dożynek, za nimi maszerowały pa-
nie z KGW niosąc własnoręcznie 
zrobiony wieniec dożynkowy a ko-
rowód zamykał przemarsz straży 
pożarnej. 

Tegoroczne, główne uroczysto-
ści dożynkowe w Nowej Wsi, roz-
poczęły się punktualnie o godz. 
16:00. Zapoczątkowało je uro-
czyste wręczenie upominków dla 
prezesa Wspólnot Gruntowych, 
będącego równocześnie tegorocz-
nym starostą dożynek - Pana An-
drzeja Wacławczyka. W imieniu 
Koła Gospodyń Wiejskich upomin-
ki wręczyła Pani Anna Skrzypczyk. 
Związek Emerytów Rencistów  
i Inwalidów z Nowej Wsi reprezen- 

tował we wręczaniu Pan Krystian 
Skrzypczyk, zaś w imieniu druhen 
i druhów strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej podarunki wrę-
czała Pani Renata Szczęsny. Po tej 
części nastąpiło niezwykle intere-
sujące i pouczające wystąpienie 
Pana Jacka Malikowskiego - radne-
go Gminy Mierzęcice, który krótko 
opowiedział zebranym o swojej 
książce pt. „Dzieje Nowowiejskich 
Chłopów”.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na zabawę przy dźwiękach muzyki. 
Nie zabrakło atrakcji dla wszystkich 
grup wiekowych uczestników im-
prezy. Najmłodszych mieszkańców 
Nowej Wsi cieszyły: dmuchane 
zjeżdżalnie, koniki, rowery, bańki  
mydlane i chłodzące lody. Wszyscy 

uczestnicy zabawy częstowani byli 
grilowaną kiełbasą, krupniokami, 
żurkiem, napojami oraz wyśmie-
nitym chlebem z tradycyjnym, do-
mowym smalcem. 

Warto podkreślić, że organizato-
rem dożynek była Pani sołtys Kata-
rzyna Liszka wraz z Radą Sołecką, 
Wspólnoty Gruntowe, KGW, OSP 
oraz Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów z Nowej Wsi. Wyda-
rzenie sfinansowane zostało przez 
Wspólnoty Gruntowe oraz z wy-
odrębnionego w budżecie gminy 
funduszu sołeckiego. Dziękujemy 
wszystkim osobom i organizacjom, 
które zaangażowane były w przy-
gotowanie tego święta, podczas 
którego oddano cześć pracy rol-
nikom, hodowcom oraz sadowni-
kom.
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PODCHODY Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY

WAKACYJNE HARCE I SWAWOLE

Czy wakacje w miejscu zamiesz-
kania muszą być nudne? Mamy 
nadzieję, że dzieci i młodzież  
z gminy Mierzęcice, które korzy-
stają z oferty wakacyjnej przygo-
towanej przez GOK w Mierzęci-
cach odpowiedziałyby na to pyta-
nie przecząco...
 
Tym razem w ramach akcji „Lato  
z GOK”, 9 sierpnia br. w godzinach 
od 16.00 do 19.00, za budynkiem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach zorganizowane zostały 
gry i zabawy z animatorami oraz 
pełna emocji zabawa w podchody. 

Nie brakowało radości podczas 
zabawy z chustą animacyjną oraz 
dopingu najbliższych w trakcie wy-
ścigów w workach czy przeciąga-
nia liny. Tego rodzaju wydarzenie 
wprost nie mogło się obyć bez to-
warzystwa baniek mydlanych. 

O tym, ile inwencji twórczej mają 
młodzi mieszkańcy gminy Mierzę- 

cice, przekonaliśmy się podczas 
zabawy w podchody, gdzie dzieci 
tworząc zgrane grupy, wzajemnie 
wymyślały sobie zadania do wyko-
nania! Ich realizacja wcale nie była 
prosta! Zorganizowany został tak-
że konkurs plastyczny pn. „Wyma-
rzone wakacje”. Nie zabrakło także 
tworzenia dzieł ze skręcanych ba-
lonów. Sądząc po minach uczest- 

ników wydarzenia - zabawa była 
wyśmienita. Co najważniejsze, 
dzieci wykorzystały piękną po-
godę spędzając aktywnie czas na 
świeżym powietrzu, w gronie ró-
wieśników. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym za uczestnictwo we 
wspólnej zabawie i zachęcamy do 
korzystania z ofert przygotowa-
nych przez GOK.

19 sierpnia 2019r. Gminny Ośro-
dek Kultury w Mierzęcicach 
przygotował moc atrakcji dla 
najmłodszych mieszkańców gmi-
ny. Tym razem radosne pokrzy-
kiwania dzieci pochodziły z tere-
nu sąsiadującego z remizą OSP  
w Mierzęcicach II, gdyż to właśnie 
w tym miejscu zaplanowane zo-
stało przedstawienie oraz zabawy 
dla dzieci.

Punktualnie o godzinie 16.00 
rozpoczął się spektakl teatralny  

pt. „Baśń dla małych łakomczusz-
ków tajemnica zdrowych brzusz-
ków”, w wykonaniu aktorów Te-
atru Edukacji i Profilaktyki „Maska”  
z Krakowa. 45 minutowe przedsta-
wienie miało na celu przekonanie 
młodych widzów do prowadze-
nia zdrowego trybu życia poprzez 
np. uprawiania sportu, czy też re-
gularnego spożywania owoców  
i warzyw. Dzieci (oraz towarzyszą-
cy im rodzice i dziadkowie) z uwa-
gą śledziły występy aktorów.Mamy 
nadzieję, że organizacja przedsta-

wienia przyniesie oczekiwane re-
zultaty edukacyjne i choć w małym 
stopniu przyczyni się do poprawy 
zdrowia widzów spektaklu.

Po przedstawieniu aktorzy zaopa-
trzyli opiekunów dzieci w ulot-
ki zawierające ostrzeżenie przed 
dopalaczami, prowadzeniem sa-
mochodu pod wpływem alkoholu 
itp. Sądząc po gromkich brawach, 
jakimi zostali nagrodzeni aktorzy 
- pomysł z organizacją widowi-
ska okazał się być przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”. 

Tuż po pożegnaniu się z aktorami, 
na dzieci czekały kolejne atrak-
cje. Była zabawa w berka, prze-
ciąganie liny, rzuty pierścieniami, 
niezwykle emocjonujące wyścigi  
w workach czy popularny twister. 
Rodzice i dziadkowie skrupulatnie 
uwieczniali te radosne chwile na 
zdjęciach, które będą stanowiły 
pamiątkę z tej niecodziennej zaba-
wy na świeżym powietrzu. Ach, co 
to było za popołudnie!
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POŻEGNANIE LATA Z MIERZĘCICKIM GOK

Niestety czas biegnie nieubłaga-
nie i tegoroczne wakacje dobiegły 
końca. Na ich finiszu - 30 sierpnia 
br., mierzęcicki Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował imprezę pn. 
„Pożegnanie lata z GOK”. 

Wydarzenie to odbyło się na tere-
nach zielonych Szkoły Podstawo-
wej w Toporowicach. Ku uciesze 
organizatorów, młodzi mieszkańcy 
gminy Mierzęcice tłumnie przy-
byli wraz z najbliższymi spędzić te 
ostatnie chwile wakacji  w doboro-
wym towarzystwie. Jak zwykle nie 
zabrakło atrakcji adresowanych 
do dzieci: dmuchanych zjeżdżalni, 
waty cukrowej, straganu z zabaw-
kami oraz popcornu. Animatorzy 
zadbali o to, by dzieci bawiły się 
wyśmienicie. Okazało się, że rodzi-
ce i dziadkowie towarzyszący dzie-
ciom  także chętnie włączyli się do 
zabawy- nie zabrakło w ich gronie 
śmiałków, którzy wraz z najmłod-
szymi przebierali się w bajkowe 
postacie, czy chętnych do tańca.  

Niezawodna chusta animacyjna 
dostarczyła obecnym mnóstwa 
radości. Po dwugodzinnych ani-
macjach dzieci tworzyły ogromne 
bańki mydlane i uczestniczyły w 
malowaniu twarzy przez panie ani-
matorki. Ogromny wybór wzorów, 
które dzieci mogły wybrać z katalo-
gów „ twarzowych malunków”nie-
raz rodził poważne dylematy... Tuż  

po 19.00 zabawa dobiegła końca. 
Aż żal pomyśleć, że na kolejne wa-
kacje przyjdzie nam wszystkim cze-
kać aż 10 miesięcy! No cóż, w życiu 
musi być czas zarówno  na odpo-
czynek , jak i na pracę, bo przecież 
staropolskie przysłowie mówi, że 
„bez pracy (także tej w szkolnych 
ławach), nie ma kołaczy”.   

Gminny Ośrodek Kultury w Mie-
rzęcicach kieruje słowa serdecz-
nych podziękowań do wszystkich 
osób i instytucji, bez których akcja 
„Lato z GOK” nie mogłaby zostać 
zorganizowana, a w szczególności 
do: druhen i druhów strażaków  
z OSP Mierzęcice, OSP Mierzęcice 
II, OSP Toporowice, Dyrekcji i pra-
cowników Szkoły Podstawowej w 
Toporowicach, Dyrekcji i pracow-
ników Gminnego Zakładu Gospo-
darki Wodnej i Komunalnej, Sto-
warzyszenia Przyjaciół Toporowic 
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mierzęcicach.

15 września br., Ks. Proboszcz Marek Cuda, Sołtys Boguchwałowic
wraz z Radą Sołecką, Radą Parafialną, KGW oraz OSP 

zapraszają na 

Dożynki do Boguchwałowic
Uroczystości rozpocznie msza św. o godz. 12:00,

która zostanie odprawiona w kościele w Boguchwałowicach. 

W programie obchodów znajdą się m.in.
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach,występy członkiń KGW Boguchwałowice, 

występ Kamilii Dróżdż (Milli), występ Kabaretu 50+ Łazy 
oraz zabawa taneczna, którą poprowadzi Zespół Szmaragd.
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KS STRAŻAK PO RAZ DRUGI OTRZYMAŁ DOTACJĘ

UKS IKAR WZNAWIA TRENINGI PO WAKACJACH

KS STRAŻAK Nowa Wieś po raz 
drugi otrzymał dotację Minister-
stwa Sportu i Turystyki  w ramach 
Programu „Klub”. 

Program dotyczy rozwijania sportu 
poprzez wspieranie przedsięwzięć 
z zakresu upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży. 
KS STRAŻAK otrzymał kwotę 10 
tys. zł. Zostanie ona przeznaczo-

na zgodnie z wymogami na zakup 
sprzętu i artykułów sportowych 
dla dzieci i młodzieży (4 tys. zł) 
oraz wynagrodzenia trenerów 
grup młodzieżowych (6 tys. zł). 

Zachęcamy dzieci do uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez 
KS STRAŻAK. Wszelkich informacji 
odnośnie przyjęcia do klubu udzie-
lą trenerzy. 

Więcej informacji dot. tej tematy-
ki znajdą Państwo na stronie inter-
netowej szkółki piłkarskiej www.
szkolkapilkarskastrazak.word-
press.com. Tam znajdą Państwo 
numery telefonów do trene-
rów. Także na stronie interneto-
wej KS Strażak Nowa Wieś  znaj-
dą Państwo kontakt telefoniczny 
i mailowy z przedstawicielem klu-
bu: www.ksstrazak.futbolowo.pl

Uczniowski Klub Sportowy IKAR 
zaprasza na zajęcia.

Harmonogram spotkań:

Zajęcia tenisa stołowego:
- wtorek godz. 16:30 – 18:30 – hala 
ZSP w Nowej Wsi (ul. Zawadzkiego 
161)

- piątek 16:00 – 18:00 – hala SP 1 
w Mierzęcicach (ul. Wolności68) - 
w dni meczy ligowych treningi do 
17:00.

Zajęcia badmintona:
- wtorek godz. 18:30 – 20:00 – hala 
ZSP w Nowej Wsi (ul. Zawdzkiego 
161)

Mecze ligowe:
- IV liga (okręgowa) – czwartek 
17:30 – hala ZSP w Nowej Wsi (ul. 
Zawadzkiego 161)

- III – piątek godz. 17:00 – hala 
sportowa SP 1 w Mierzęcicach (ul. 
Wolności 68)

Terminarz rozgrywek ligi: Sosnowiec: Klasa B „PATRICK”

Runda jesienna

Kolejka 1 2019-08-25
KS STRAŻAK NOWA WIEŚ  - JURAJSKA SP WARTA ZAWIERCIE

(mecz przełożony na prośbę gości) 

Kolejka 2 2019-09-01 godz. 11:00 LKS JEDNOŚĆ STRZYŻOWICE -KS STRAŻAK NOWA WIEŚ (4:2)

Kolejka 3 2019-09-08 godz. 17:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ -MKS GÓRNIK II WOJKOWICE

Kolejka 4 2019-09-15 godz. 16:00 UKS SŁAWKÓW - KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 5 2019-09-22 godz. 16:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ - LKS PROMIEŃ STRZEMIESZYCE MAŁE

Kolejka 6 2019-09-29 godz. 15:30 MKS ŁAZOWIANKA WYSOKA II ŁAZY - KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 7 2019-10-06 godz. 15:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ -KRS TKKF ZEW

Kolejka 8 2019-10-13 godz. 15:00 LUKS PŁOMIEŃ NIEGOWONICZKI 2018 -KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 9 2019-10-20 godz. 15:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ - KS GMINY II PSARY

Kolejka 10 2019-10-27 godz. 14:30 KS CZARNI SOSNOWIEC SP. Z O.O. - KS STRAŻAK  NOWA WIEŚ

Kolejka 11 2019-11-03 godz. 11:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ – PAUZA

Terminarz rozgrywek ligi: Sosnowiec: V liga okręgowa E1 Orlik Grupa 2

Runda jesienna

Kolejka 1 2019-09-05 godz. 16:30 MUKP III DĄBROWA GÓRNICZA -KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 2 2019-09-05 godz. 10:30 SALOS DĄBROWA GÓRNICZA - KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 3 2019-09-12 godz. 16:30 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ - KP WARTA ZAWIERCIE

Kolejka 4 2019-09-19 godz. 16:15 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ – AKADEMIA SPORTU II WOJKOWICE

Kolejka 5 2019-09-20 godz. 16:00 UKS AKADEMIA 2012 II -  KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 6 2019-09-24 godz. 16:00 KRS TKKF ZEW III -  KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 7 2019-09-28 godz. 11:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ – AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ CZELADŹ

Kolejka 8 2019-10-05 godz. 11:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ – MUKP III DĄBROWA GÓRNICZA

Kolejka 9 2019-10-12 godz. 11:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ – SALOS DĄBROWA GÓRNICZA

Kolejka 10 2019-10-19 godz. 11:00 KP WARTA ZAWIERCIE – KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 11 2019-10-26 godz. 11:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ – KRS TKKF ZEW III

Kolejka 12 2019-11-02 godz. 11:00 AKADEMIA SPORTU II WOJKOWICE – KS STRAŻAK NOWA WIEŚ

Kolejka 13 2019-11-09 godz. 11:00 KS STRAŻAK NOWA WIEŚ – UKS AKADEMIA 2012 II

Kolejka 14 2019-11-16 godz. 11:00 AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ CZELADŹ – KS STRAŻAK NOWA WIEŚ
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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




