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Dnia 16 czerwca 2021r. podczas 
XXVI Sesji Rady Gminy, radni 
udzielili Wójtowi Grzegorzowi 
Podlejskiemu jednogłośnie abso-
lutorium. 

Absolutorium jest jednym z naj-
ważniejszych środków kontroli 
rady nad działalnością Wójta. Jego 
przedmiotem jest ocena gospodar-
ki finansowej gminy, za której pra-
widłowość ponosi odpowiedzial-
ność organ wykonawczy. Zmiana 
przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym wprowadziła dodatkowo 
od 2019r. obowiązek rozpatrzenia 
podczas tzw. sesji absolutoryjnej 
raportu o stanie gminy, będącego 
podstawą do głosowania nad wo-
tum zaufania.

W pierwszej kolejności podczas 
XXVI Sesji Rady Gminy, Wójt Grze-
gorz Podlejski przedstawił Raport 
o stanie Gminy, w którym podsu-
mował swoją działalność w trud-
nym roku panującej pandemii. 

Informował o najważniejszych 
inwestycjach, edukacji, ochronie 
zdrowia oraz sytuacji finansowej 
gminy.

Głosowanie nad wotum zaufania 
poprzedziła debata dotycząca Ra-
portu o stanie Gminy Mierzęcice 
za 2020r. po zakończeniu której 
radni udzielili Wójtowi wotum za-
ufania.

Następnie Rada Gminy pochyliła 
się nad sprawozdaniem finanso-
wym oraz sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu gminy za rok 2020. 
Nie bez znaczenia dla Radnych  
w podjęciu decyzji był wniosek Ko-
misji Rewizyjnej o udzielenie ab-
solutorium dla Wójta Gminy oraz 
pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budże-
tu za 2020 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego. 
Obiektywne stanowisko Regional-
nej Izby Obrachunkowej potwier-

dziło poprawę sytuacji finansowej 
gminy. W głosowaniu radni za-
twierdzili sprawozdanie finansowe 
oraz z wykonania budżetu i jedno-
głośnie udzielili włodarzowi Gminy 
Mierzęcice absolutorium.

Jak wskazano w przedstawionych 
sprawozdaniach za 2020r. docho-
dy gminy zostały zrealizowane  
w kwocie 46 170 065,37 zł, z ko-
lei wydatki zostały zrealizowane  
w wysokości 42 395 833,71 zł. 
Oznacza to, że w 2020r. wynik bu-
dżetu Gminy Mierzęcice był do-
datni i wyniósł 3.774.231,66 zł.  
Nadwyżka budżetowa stanowi po-
twierdzenie racjonalnego kiero-
wania gminą i właściwego gospo-
darowania środkami publicznymi, 
co dało podstawę do pozytywnej 
oceny pracy Wójta Gminy Mierzę-
cice Pana Grzegorza Podlejskiego.

Urząd Gminy

WÓJT GMINY GRZEGORZ PODLEJSKI OTRZYMAŁ JEDNOGŁOŚNIE ABSOLUTORIUM
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TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY - NIE ZWLEKAJ DO KOŃCA, SPISZ SIĘ JUŻ TERAZ !!! 

Trwa Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Udział 
w nim jest obowiązkowy dla 
wszystkich obywateli, dlatego też 
warto pamiętać o dopełnieniu tej 
formalności.

Główny Urząd Statystyczny prze-
widział kilka metod, za pomocą 
których można tego dokonać.

Pierwsza z nich to samospis inter-
netowy za pośrednictwem inte-
raktywnej aplikacji dostępnej na 
stronie internetowej www.spis.
gov.pl/.  

Aby zalogować się do aplikacji na-
leży użyć profilu zaufanego lub nu-
meru PESEL. Dokonując samopisu 
należy pamiętać, że można tego 
dokonać w ciągu dwóch tygodni 
od pierwszego zalogowania.

Druga metoda to dokonanie spisu 
przez telefon. W tym celu należy 
zadzwonić na uruchomioną przez 
GUS infolinię pod numerem tele-
fonu 22 279 99 99. Infolinia pra-
cuje od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 18:00.

Trzecią metodą jest dokonanie spi-
su przez rachmistrzów spisowych. 
Osoby, które z różnych powodów 
nie skorzystały ze samospisu inter-
netowego ani same nie zadzwo-
niły na infolinię spisową, zostaną 
spisane przez rachmistrzów spiso-
wych.

Rachmistrze spisowi dzwonią z 
dwóch numerów 22 828 88 88 
oraz 22 279 99 99. 

Rachmistrz spisowy ma nadany 
oficjalny identyfikator wydany 
przez Wojewódzkie Biuro Spisowe 
zawierający imię i nazwisko, nu-
mer, godło, informację o przetwa-
rzaniu danych osobowych. 

Tożsamość rachmistrza można 

sprawdzić na infolinii spisowej pod 
numerem 22 279 99 99 i również 
poprzez aplikację dostępną na 
stronie www.rachmistrz.stat.gov.
pl/.

WAŻNE!

Osoby, które do momentu kontak-
tu z rachmistrzem spisowym nie 
dopełniły obowiązku spisowego 
muszą odpowiedzieć na pytania 
rachmistrza. Krótko mówiąc nie 
można odmówić rachmistrzowi 
spisu tłumacząc się dokonaniem 
spisu w późniejszym terminie za 
pomocą aplikacji czy też Infolinii.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZA ODMOWĘ 
UDZIELENIA ODPOWIEDZI BĄDŹ 
PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH 
ZE STANEM FAKTYCZNYM GROZI 
KARA.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, 
oszczędności, cenne przedmioty 
w domu, numer konta, PIN do 
karty czy dane logowania do ban-
kowości internetowej.

Takich pytań w formularzu spiso-
wym nie ma! 

Na jakie pytania trzeba odpowie-
dzieć?

Wykaz pytań jakie będą zadane  
w trakcie Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 

2021 znajduje się na www.spis.
gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. 
Dotyczą one między innymi adre-
su zamieszkania, relacjach rodzin-
nych, informacji o współlokato-
rach, aktywności ekonomicznej.

Nie czekaj do września, bo będzie 
trudniej!

Część osób odmawia rachmi-
strzom spisu tłumacząc się bra-
kiem czasu, oraz że spis trwa do 
końca września i można z tym po-
czekać. To prawda, ale trzeba jed-
nak pamiętać, że odkładając spis 
na ostatnią chwilę może nas spo-
tkać sporo utrudnień.

We wrześniu może się bowiem 
okazać, że osób, które zostawiły 
sobie spis na ostatnią chwilę, jest 
na tyle dużo, że ograniczona bę-
dzie dostępność rachmistrzów, a 
czas oczekiwania na infolinii spiso-
wej będzie sięgał minimum kilku-
dziesięciu minut.

Będzie wprawdzie funkcjonować 
samospis internetowy, ale w tej 
opcji musimy się liczyć z niesta-
bilnym działaniem aplikacji spi-
sowej wynikającym z obciążenia. 
Nie będziemy mogli także liczyć na 
wsparcie rachmistrza i wszystkie 
wątpliwości będziemy musieli so-
bie wyjaśnić sami.

Dlatego zachęcamy do spisania się 
już teraz!

Źródło: GUS
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

TRWAJĄ  PRACE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ UL. BIAŁEJ W BOGUCHWAŁOWICACH

Starosta Będziński Sebastian Sza-
leniec zaprasza do skorzystania  
z nieodpłatnych usług prawni-
ków, doradców obywatelskich i 
mediatorów.

Mając na uwadze obecną sytu-
ację epidemiologiczną, Starostwo 
Powiatowe w Będzinie zapewnia 
dostęp do rzetelnego i poufne-
go uzyskania darmowych porad 
prawnych osobom znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej. 
Porady prawne udzielane są przez 
telefon, pocztę elektroniczną i ko-
munikatory internetowe.

Osoby potrzebujące porady praw-

nej, proszone są o kontakt w 
poniedziałki w godzinach 7:30-
17:00, od wtorku do czwartku w 
godzinach 7:30-15:30 oraz w piąt-
ki w godzinach 7:30 -14:00 pod 
numerem telefonu (32) 778 78 84. 

Osoba pierwszego kontaktu umó-
wi termin porady o dogodnej po-
rze. W przypadku chęci skorzysta-
nia z porady za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, należy 
przesłać opis sprawy i ewentual-
ną dokumentację na adres e-mail: 
npp@powiat.bedzin.pl.

Urząd Gminy

W dniu 26.05.2021r. została za-
warta umowa na wykonanie za-
dania pn.: „Modernizacja ulicy 
Białej w Boguchwałowicach”. 

Zakres prac obejmuje m.in.:
• przebudowę drogi  na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Buczka 
do ulicy Nadbrzeżnej o długo-
ści ok 700 mb., 

• przebudowa zjazdów utwar-
dzonych do posesji, 

• wbudowanie krawężników be-
tonowych, 

• regulacja istniejących studni 

rewizyjnych w jezdni,
• zabudowa cieku wodnego.

Wykonawcą robót jest firma  „LA-
RIX”  z Lublińca, która wybrana zo-
stała w drodze przetargu.

Gmina Mierzęcice na realizację 
tego zadania  pozyskała  dofinan-
sowanie z Rządowego  Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
303.506,00 zł. 
Całkowita wartość zadania to  
388.349,29 zł.

Urząd Gminy

SKORZYSTAJ Z APLIKACJI ECO MIERZĘCICE

Wyszukiwarka podpowiadająca, 
do jakiego pojemnika wrzucić 
dany odpad, spersonalizowany 
harmonogram odbiorów poszcze-
gólnych frakcji, kompleksowe 
informacje na temat sortowania 
śmieci oraz możliwość kontrolo-
wania stanu jakości powietrza - to 
tylko część możliwości bezpłatnej 
aplikacji na smartfony Eco Mie-
rzęcice, z której mogą korzystać 
mieszkańcy gminy.

Aplikacja jest intuicyjna i wygod-
na w użyciu, wykorzystanie tego 
nowoczesnego narzędzia ma 
usprawnić gospodarkę odpada-
mi. Dzięki aplikacji Eco Mierzęcice 
mieszkańcy będą mogli w łatwy 

sposób poinformować urząd o 
nielegalnych wysypiskach, nie-
odebranych odpadach lub innych 
problemach związanych ze śmie-
ciami. Dodatkowo za pośrednic-
twem Eco Mierzęcice mieszkańcy 
będą informowani na temat pla-
nowanych wyłączeń prądu, wody  
lub o występujących na terenie 
gminy awariach.

Jak zainstalować Eco Mierzęcice?

Aby zainstalować aplikację, wy-
starczy zalogować się w Sklepie 
Play i w dostępnej wyszukiwarce 
wpisać Eco Mierzęcice. Następ-
nie z wybranych propozycji należy 
wybrać aplikację Eco Mierzęcice i 

kliknąć przycisk Zainstaluj.

Po otwarciu aplikacji należy usta-
wić interesujący nas adres nieru-
chomości i zaakceptować regu-
lamin. Po wykonaniu tych kilku 
prostych czynności można w pełni 
korzystać ze wszystkich funkcjo-
nalności aplikacji Eco Mierzęcice.

Zachęcamy do obejrzenia mate-
riału przygotowanego przez iTV 
Region w którym krok po kroku 
zobaczą Państwo jak zainstalo-
wać aplikacje: www.itvregion.
pl/2021/04/28/aplikacja-eco-mie-
rzecice/.

Urząd Gminy
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UNIKNIJ KARY ZA NIELEGALNE PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 

Za nielegalne podłączenie do ka-
nalizacji sanitarnej grozi grzywna 
do 10 tys. zł plus 1000 zł za każdy 
udowodniony miesiąc korzysta-
nia z takiego przyłącza - art. 28 
ust. 4a w związku z art. 9 ust.1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (t.j. Dz.U.2020.2028).

NIE PŁAĆ ZA NIEUCZCIWYCH! Za 
wygodę i beztroskę jednych płacą 
uczciwie postępujący.

UWAGA!!! 
Zadymianie kanalizacji w celu wy-

krycia nieprawidłowości!!!

• Czy zwykła domowa rynna 
może dymić? - TAK !

• Od dnia 22.06.2021r  pracow-
nicy GZGWiK w Mierzęcicach 
będą zadymiać rury kanaliza-
cyjne szukając  nielegalnych 
podłączeń. W zeszłym roku w 
ciągu tygodnia kontroli wykry-
liśmy już 10 takich przypad-
ków.

• Szukać będziemy nielegalnych 
podłączeń zrzutów wody desz-
czowej do kanalizacji sanitar-
nej. Niestety, takie podłącze-
nia to prawdziwa plaga.

Nielegalny zrzut deszczówki?

Właściciele domów jednorodzin-
nych beztrosko odprowadzają 
wodę z rynny bezpośrednio do ka-
nalizacji sanitarnej, którą powin-
ny płynąć tylko ścieki komunalne, 
a więc z toalet, łazienek, zlewów 
kuchennych czy pralek. Niestety, 
takie podłączenia to prawdziwa 
plaga.

Dlaczego to tak ważne? 

Bo ilość ścieków komunalnych 
powinna odpowiadać ilości zuży-
tej wody pomniejszonej o wodę 
bezpowrotnie zużytą zmierzoną 
przez dodatkowy wodomierz. Jed-
nak poprzez nielegalny zrzut wody 
deszczowej z dachów i placów do 
kanalizacji sanitarnej mamy o 20% 
więcej ścieków do rozliczenia z 
Oczyszczalnią w Ożarowicach co 
znacznie podnosi koszt funkcjono-
wania GZGWiK.

Sposobem na wykrycie takich 
nielegalnych podłączeń jest zady-
mianie przewodów kanalizacyj-
nych i obserwowanie, czy z rynny 
lub kratki odwodnieniowej obok 
domu nie wydobywa się dym. Pra-
cownicy GZGWiK zebrali już dużą 
kolekcję bardzo ciekawych zdjęć, 
na których dym wylatuje z ryn-
ny na dachu lub spod garażu. Za-

dymianie odbywa się za pomocą 
dymotwórczego urządzenia przy-
stosowanego do wprowadzania 
dymu do studzienek rewizyjnych. 
Wytwornica dymu produkuje bia-
łą mgłę z roztworu płynu z odpo-
wiednimi atestami do stosowania 
w pomieszczeniach zamkniętych 
(takie samo urządzenie używa się 
np. do efektów specjalnych pod-
czas koncertów lub przedstawień 
teatralnych). Wytwarzany dym 
jest bezwonny i nieszkodliwy dla 
ludzi i zwierząt.

W przypadku stwierdzenia ww. 
nieprawidłowości zostanie wysła-
ne pismo z wezwaniem do usu-
nięcia podłączenia w ciągu 30 dni. 
Właściciel posesji musi trwale od-
ciąć (np. czopując) nielegalne od-
prowadzenie, a następnie w inny 
sposób zagospodarować wodę 
deszczową, np. poprzez drenaż, 
zbiornik na wodę do podlewania 
ogródka, ewentualnie wprowa-
dzenie do kanału burzowego po 
uzyskaniu zgody Zarządcy drogi 
itp.

Jeśli ponowna kontrola wykaże, że 
nielegalne podłączenie nie zosta-
ło zlikwidowane, zostaną podjęte 
przewidziane prawem działania 
włącznie z postępowaniem przed 
sądem.

GZGWiK w Mierzęcicach

KONTYNUACJA BUDOWY KANALIZACJI 

W miesiącu czerwcu kontynuowa-
ne były prace związane z reali-
zacją zadania pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompowniami ścieków w części 
sołectw Mierzęcice II i Przeczyce 
– etap I”. 

Roboty wykonuje firma ECO – IN-
STAL Paweł Pałasiński z Poraja. 
Termin zakończenia realizacji za-
dania został zaplanowany do dnia 
31.12.2021 r. Wykonawca zabu-
dował odcinki sieci kanalizacyjnej 
zaplanowane w rejonie ul. Polnej 
oraz ul. Spokojnej w Przeczycach.
Aktualnie prace prowadzone są 
w ul. Cichej w Przeczycach oraz ul. 
Szkolnej w Mierzęcicach.
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CEEB - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - CO TO TAKIEGO? 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków to system 
informacji o źródłach ogrzewania 
budynków w Polsce. Utworzenie 
Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB), to jedno  
z następstw nowelizacji ustawy  
o wspieraniu termomodernizacji  
i remontów.

Celem stworzenia centralnej bazy 
będzie poprawa jakości powietrza 
– likwidacja głównej przyczyny za-
nieczyszczeń – emisji substancji 
powodujących smog. 

CEEB będzie ważnym narzędziem 
wspierającym wymianę starych 
kotłów grzewczych, będzie rów-
nież miejscem gdzie dostępne 
będą informacje na temat progra-
mów finansowania wymiany pie-
ców.

Odpowiedzialnym za to zadanie 
jest Główny Urząd Nadzoru Bu-
downictwa (GUNB). 

Cała baza zbierania danych ma 
być rozwijana etapami do 2023 r. 
Kierownictwo Głównego Urzędu 
Nadzoru Budownictwa (GUNB) 
podało, że narzędzie do zbierania 
danych startuje 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub za-
rządca budynku lub lokalu będzie 
zobowiązany złożyć deklarację o 
źródłach ciepła lub źródłach spa-
lania paliw do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją 
właściciel lub zarządca będzie miał 
12 miesięcy na złożenie deklaracji, 
natomiast dla nowo powstałych 
budynków termin ten będzie wy-
nosił 14 dni od uruchomienia no-
wego źródła ciepła.

Dane będą stopniowo i na bieżąco 
uzupełnianie. Informacje będzie 
mógł uzupełnić np. kominiarz w 
czasie kontroli w naszych domach, 
jednak głównym źródłem danych 
będzie społeczeństwo, a dokład-

niej właściciele nieruchomości.

Więcej informacji na stronie 
GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-
-budynkow-faq.

Źródło: GUNB
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REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 182 TARNOWSKIE GÓRY – ZAWIERCIE 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(Inwestor) podpisały umowę o 
wartości 660 mln zł netto z kon-
sorcjum Track Tec Construction 
Sp. z o.o. (Lider) oraz INFRA-
KOL Sp. z o.o., Sp. k. (Partner) 
i Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Inżynieryjnego i Kolejowe-
go Sp. z o.o. (Partner) w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja 
i odbudowa częściowo nieczynnej 
linii kolejowej nr 182 Tarnowskie 
Góry – Zawiercie”.

Przedmiotowa inwestycja realizo-
wana w ramach Krajowego Pro-
gramu Kolejowego. Dofinansowa-
nie unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko wynosi ponad 500 mln zł. 

Obecnie linia ta jest jednotorowa, 
niezelektryfikowana.

Rewitalizacja i elektryfikacja doty-
czyć będzie ok. 48 km linii kolejo-
wej. Inwestycja obejmie 52 obiekty 
inżynieryjne, w tym budowę dwu-
poziomowych skrzyżowań m. in. z 
autostradą A1 i drogą wojewódzką 
DW 913 Będzin – Pyrzowice. Bę-
dzie bezpieczniej dzięki moderni-
zacji 38 przejazdów kolejowo-dro-
gowych.

Realizacja ww. projektu, umoż-
liwi podróżnym szybki i spraw-
ny dojazd do portu lotniczego. 
Poprzez zwiększenie dostępności 
do kolei poprawi się również sko-
munikowanie naszego regionu z 
miastami województwa śląskiego. 

Dostęp do kolei zwiększą nowe 
przystanki: Miasteczko Ślą-
skie Centrum, Mierzęcice, Za-
wiercie Kądzielów oraz 2-pe-
ronowa stacja Pyrzowice Lot-
nisko. Piesi będą korzystać z 
nowych przejść podziemnych 
w Pyrzowicach Lotnisku i Siewie-
rzu. W Zawierciu, Pyrzowicach 
i Tarnowskich Górach zostaną 
zamontowane windy, aby uła-
twić podróże osobom o ograni-
czonej możliwości poruszania 
się. Perony będą oświetlone i 
wyposażone w wiaty oraz ław-
ki. Komfort i bezpieczeństwo w 
podróży zapewnią nagłośnienie 
i monitoring oraz czytelne ozna-
kowanie i tablice informacyjne. 
Na stacji Zawiercie będzie nowy 
peron nr 3. Z myślą o wygo-
dzie podróżnych zostaną zmo-
dernizowane perony na sta-
cjach: Tarnowskie Góry, Siewierz 
i Poręba. 

Projekt ma także istotne znacze-
nie dla sprawnych przewozów  

towarowych. Linia będzie ważną 
trasą obsługującą bocznicę to-
warową CARGO MPL Katowice 
oraz dwie bocznice w Siewierzu. 
Projekt pozytywnie wpłynie na 
transport towarów drogą kolejo-
wą i lotniczą. 

Pociągi towarowe przyspieszą do 
80 km/h, pozostałe (pasażerskie) 
do 140 km/h.

Rozpoczęcie robót już nastąpiło. 
Na placu budowy pojawiły się już 
pierwsze maszyny oraz pracownicy. 
Przygotowywany jest teren do uło-
żenia nowego toru. Pierwsze pra-
ce obejmują m. in. demontaż szyn 
i podkładów.  Decyzję zatwierdza-
jącą projekt budowlany i udziela-
jącą pozwolenia na budowę wydał 
Wojewoda Śląski.

Zakończenie inwestycji zaplano-
wane jest w I kwartale 2023 roku. 

Urząd Gminy

Lokalizacja przystanku „Mierzęcice”
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UROCZYSTE POŚWIĘCENIE NOWEJ POLICHROMII W KOŚCIELE W TARGOSZYCACH

Kościół p.w. Św. Mikołaja w Tar-
goszycach, jest jednym z najstar-
szych zabytków Gminy Mierzęci-
ce. Najstarszą częścią budowli jest 
prezbiterium, powstałe już w cza-
sach średniowiecznych. Rok 2021 
odznaczy się w historii tej parafii, 
jako rok, w którym prezbiterium 
zyskało nową polichromię.

Sam pomysł utworzenia artystycz-
nej polichromii powstał za czasów 
obecnego proboszcza ks. Janusza 
Rakoczego, już w latach 90-tych. 
Na początku najważniejsze było 
określenie tematyki, jaką miałaby 
przedstawiać nowa polichromia. 
Po wielu spotkaniach z Radą Pa-
rafialną uzgodniono, aby prezbite-

rium zdobił malunek nawiązujący 
do najważniejszych postaci dla 
osób wierzących: Jezusa Chrystusa 
i dwunastu Apostołów.

Pomysł projektu z entuzjazmem 
zaaprobowali parafianie. Stworze-
nie nowej polichromii wiązało się 
jednak z koniecznością pozyskania 
funduszy na ten cel, dlatego pro-
boszcz ks. Janusz Rakoczy zwrócił 
się do wiernych z prośbą o złożenie 
ofiar na wykonanie polichromii.

Dopiero na przełomie 2019 i 2020 
roku po zebraniu odpowiedniej 
ilości funduszy rozpoczęło się po-
szukiwanie artystów, którzy pod-
jęliby się tego zadania. Realizację 

prac opóźniała trwająca pande-
mia. Ostatecznie wykonania poli-
chromii podjęli się artyści z Zabrza.

Z początkiem stycznia 2021 roku, 
po wydaniu zgody przez konserwa-
tora zabytków na wykonanie poli-
chromii w zabytkowym kościele, 
artyści przystąpili do pracy, którą z 
sukcesem zakończyli 12 marca.

4 kwietnia w targoszyckiej parafii 
odbyła się piękna uroczystość, na 
której Jego Ekscelencja ks. Biskup 
Grzegorz Kaszak, poświęcił nową 
polichromię.

Martyna Daczkowska
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WYWIAD Z SEKRETARZEM GMINY MIERZĘCICE

Aldona Węgrzynowicz: Czy może 
Pani podzielić się z mieszkańcami 
informacjami nt. Pani wykształce-
nia i dorobku zawodowego.

Magdalena Pasierb: Pracę w sa-
morządzie zaczęłam w 1999r., 
zaraz po skończeniu studiów na 
Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach, od stanowiska młodszego 
referenta w Wydziale Organizacyj-
nym. Ponieważ praca w urzędzie to 
ciągły rozwój zawodowy, dlatego  
w międzyczasie ukończyłam stu-
dia podyplomowe z zakresu prawa 
samorządowego na Państwowej 
Akademii Nauk w Warszawie. Ze 
stanowiska podinspektora zosta-
łam awansowana na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Kontroli Fi-
nansowej. Następie po zdoby-
ciu odpowiednich uprawnień i 
zdaniu państwowego egzaminu 
w Ministerstwie Finansów na au-
dytora wewnętrznego objęłam 
stanowisko Naczelnika Wydziału 
Audytu i Kontroli. Od 2014r. peł-
niłam funkcję Sekretarza Miasta, 
którą piastowałam całą kadencję. 
Ukończyłam również studia po-
dyplomowe w zakresie rachunko-
wości na Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach oraz z zakresu 
prawa gospodarczego i handlo-
wego na Uniwersytecie Śląskim  
w Katowicach. Dodatkowo zda-
łam egzamin państwowy, da-
jący uprawnienie zasiadania  
w radach nadzorczych w spółkach 
Skarbu Państwa. 

Jednak uważam, że moją naj-
większą wartością dodaną oraz 
inspiracją do rozwoju i zdoby-
wania określonych umiejętności 
byli ludzie, których spotkałam 
na swojej drodze zawodowej. 

AW: Proszę przybliżyć pokrótce 
na czym polega praca sekretarza 
oraz jaki jest zakres kompetencji 
urzędniczych na tym stanowisku.

MP: Stanowisko sekretarza jest 
kierowniczym stanowiskiem 
urzędniczym, które w każdej gmi-
nie jest obligatoryjne. 

Sekretarz podlega bezpośrednio 
kierownikowi urzędu - wójtowi, 
który może go upoważnić  do wy-

konywania w swoim imieniu okre-
ślonych czynności. Oznacza to, 
że sekretarz realizuje  obowiązki 
powierzone przez kierownika jed-
nostki.

Jednak główną rolą sekretarza jest 
zapewnienie właściwej organiza-
cji pracy i funkcjonowania urzędu 
oraz realizowania polityki zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. Ponad-
to bardzo ważnym elementem 
pracy sekretarza jest także orga-
nizacja współpracy z organem sta-
nowiącym, czyli Radą Gminy.

AW: Jakie są Pani wrażenia po 
pierwszych tygodniach pracy w 
Urzędzie Gminy Mierzęcice.

MP: Pomimo mojego 20-letnie-
go doświadczenia zawodowego 
w administracji publicznej, rozpo-
częcie pracy w nowym urzędzie 
gminy było dla mnie swojego ro-
dzaju wyzwaniem zawodowym. 
Jednak dzisiaj mogę powiedzieć, 
że moje wrażenia są bardzo po-
zytywne. Weszłam do organizacji, 
gdzie pracuje dobrze zbudowany 
i zgrany zespół ludzi, który pomi-
mo dużego zakresu i różnorod-
ności obowiązków, świetnie radzi 
sobie z powierzonymi zadaniami.  

AW: Czy może Pani zdradzić czy-
telnikom, jakie ma Pani pomysły 
na sprawne funkcjonowanie urzę-
du, które chciałaby Pani wdrożyć 
w życie. 

MP: Chcę utrzymać wysoką jakość 
i poziom pracy w Urzędzie Gminy 
w Mierzęcicach oraz kontynuować 
pracę poprzedniej pani sekretarz.
Będę dbać o podstawowe aspek-
ty codziennego funkcjonowa-
nia urzędu, tzn. ułatwiać ko-
munikację pomiędzy pracow-
nikami a interesantami, two-
rzyć warunki do bezpiecznej  
i efektywnej pracy oraz wspie-
rać pracowników w wykony-
waniu ich codziennych obo-
wiązków.  Uważam, że dobrze 
zorganizowana praca oraz wy-
raźny podział obowiązków  
i odpowiedzialności, to absolutna 
podstawa efektywności.

AW: Co takiego pociąga Panią w 
pracy w samorządzie, skoro po 
raz kolejny w swojej karierze za-
wodowej postanowiła Pani pod-
jąć pracę w jego strukturach?

MP: Z samorządem jestem zwią-
zana od 20 lat, podczas których 
przeszłam właściwie przez wszyst-
kie szczeble urzędniczej kariery. To 
doświadczenie zawodowe uwraż-
liwiło mnie nie tylko na sprawy 
społeczności lokalnej, ale również 
na sprawy pojedynczego człowie-
ka. Pozytywne nastawienie do lu-
dzi, to jedna z moich zasad, którą 
zawsze stosuję w pracy. Praca z 
ludźmi i dla ludzi daje mi dużo sa-
tysfakcji.



AW: Czym jest dla Pani samorząd?

MP: Dla mnie samorząd tworzą 
mieszkańcy danego obszaru, ma-
jący określone potrzeby publiczne.  
Natomiast do zaspokojenia tych 
potrzeb niezbędna jest admini-
stracja publiczna działająca wła-
śnie na rzecz mieszkańców. Dla-
tego tak ważna jest jakość usług 
publicznych, świadomość potrzeb 
mieszkańców oraz stopień ich za-
spokojenia.

AW: Koronawirus znacznie zmie-
nił naszą rzeczywistość i z pewno-
ścią utrudniona jest wciąż realiza-
cja zadań w pracy urzędu gminy. 
Jak zmieniła się obecnie organiza-
cja pracy urzędników samorządo-
wych w naszej gminie.

MP: Z całą pewnością ogłoszony 
przez Ministra Zdrowia stan zagro-
żenia epidemicznego wprowadził 
swojego rodzaju utrudnienia w 
obsłudze interesantów. Niemniej 
jednak dołożono wszelkich starań, 

aby zapewnić ciągłość pracy Urzę-
du, jednocześnie mając na uwadze 
ochronę życia i zdrowia pracowni-
ków i interesantów.  Zachowując 
wszelkie środki ostrożności, pra-
ca Urzędu Gminy w Mierzęcicach 
przebiegała bez zakłóceń a pra-
cownicy zrobili wszystko, aby za-
pewnić interesantom stały dostęp 
do świadczonych usług.

Dziękuję za rozmowę,
Aldona Węgrzynowicz

LAUREACI KONKURSU „MARKA LOKALNA”

Składamy serdeczne gratulacje 
na ręce Pana Tomasza Satory oraz 
Pana Marcina Sokołowskiego, 
którzy uzyskali tytuły Laureatów 
konkursu „Marka Lokalna”, orga-
nizowanego przez Lokalną Grupę 
Działania „Brynica to nie granica”. 

Pan Tomasz Satora stworzył zegar 
winylowy, który spodobał się Ka-
pitule Ekspertów Marki Lokalnej, 
dzięki czemu zdobył  zaszczytny 
tytuł Laureata w kategorii „pro-
dukt użytkowy/rzemiosło”. Z ko-
lei Pan Marcin Sokołowski uzyskał 
tytuł Laureata w kategorii „pro-
dukt turystyczny/rekreacyjny”, 
jako twórca szkoły windserfingu 
MarinaSurf.

Zdaniem Pana Tomasza Satory in-
spiracją do stworzenia tak unika-
towego przedmiotu była miłość 
do muzyki i sentyment do tego 
rodzaju nośników. „Płyty winylo-
we, niegdyś zapomniane, wracają 
do łask i  znowu wzrasta nimi za-
interesowanie.” Pan Tomasz chciał 
przypomnieć o nich w nietuzinko-
wy sposób, wykorzystując te zuży-
te i uszkodzone, aby interesująco i 
kreatywnie zdobiły czyjś dom, na-
dając wnętrzu niepowtarzalnego 
klimatu łącząc design z hobby.”

Z kolei w odpowiedzi na pytanie, 
co stanowiło inspirację do stwo-
rzenia przystani, Pan Marcin So-
kołowski odpowiedział, że pasję 
do windsurfingu zaszczepił w nim 
tata. Wówczas Pan Marcin miał 
11 lat. To właśnie tata nauczył go 
pływać oraz pokazał kilka dosko-
nałych miejsc do uprawiania tej 
dyscypliny, a także: „poznał ze 
światem, klimatem ludzi z pasją.” 

Z czasem Pan Marcin Sokołowski 
zaczął doskonalić swoje umiejęt-
ności windsurfingowe oraz dydak-
tyczne podczas studiów na Aka-
demii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu.  To tam nauczył się jak 
uczyć oraz jak zarażać innych tą 
wspaniałą wodną formą aktywno-
ści ruchowej. Zdobył odpowiednie  
uprawnienia instruktorskie i za- 

czął swoją przygodę szkoleniową. 
Pracuje od czasów studenckich 
po dzień dzisiejszy jako instruktor 
windsurfingu. Prowadził przez trzy 
lata Szkołę Windsurfingu oraz Ki-
tesurfingu w Chorwacji, a od 2018 
prowadzi Bazę Sportów Wodnych 
Marinasurf w Przeczycach nad Za-
lewem Przeczyckim. 

Aldona Węgrzynowicz
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NASI STRAŻACY W GRONIE UHONOROWANYCH ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

28 maja w remizie OSP w Woj-
kowicach Kościelnych odbyło się 
uroczyste posiedzenie Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP Powiatu Będzińskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli Posło-
wie RP Rafał Adamczyk oraz Mate-
usz Bochenek, Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP Zdzisław 
Banaś, Wicestarosta Będziński Da-
riusz Waluszczyk, Komendant Po-
wiatowy PSP w Będzinie mł. bryg. 
Arkadiusz Spera, Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski, Wójt 
Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Podczas spotkania uhonorowano 
zasłużone Druhny i Druhów, wrę-
czając im odznaki za zasługi dla 
Pożarnictwa Powiatu Będzińskie-
go. Z nieskrywana dumą i radością 
informujemy, że w zaszczytnym 

gronie Druhów uhonorowanych 
Odznaczeniami Powiatowymi zna-
leźli się strażacy ochotnicy należą-
cy do jednostek OSP znajdujących 
się na terenie gminy Mierzęcice tj.:

• OSP Sadowie - Mieczysław Fili-
pek, Henryk Pasamonik, Leszek 
Pasamoni, Marcin Engelhardt, 
Krzysztof Kajdas, Andrzej Cem-
brzyński;

• OSP Toporowice - Jerzy Saba-
towicz;

• OSP Przeczyce - Sławomir Li-
piński, Krzysztof Hyla;

• OSP Mierzęcice - Bronisław Ko-
cot, Marek Kańtoch, Jerzy Na-
brdalik, Marian Nowak, Jerzy 
Tyrała.

Najwyższe odznaczenie- Medal 
honorowy im. Bolesława Chomi-
cza otrzymał Jerzy Tyrała - Prezes 
OSP w Mierzęcicach. Medal ten 
nadawany jest za zasługi dla roz-
woju i umacniania Związku OSP RP 
oraz Ochotniczych Straży Pożar-
nych.

Posiedzenie było okazją do podsu-
mowania działalności Związku za 
rok 2020. Podczas obrad przyjęto 
ponadto uchwałę w sprawie Zjaz-
du Powiatowego oraz szczegóło-
wo omówiono projekt ustawy o 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
odznaczonym Druhom i dziękuje-
my za pełną poświęcenia i odwagi 
służbę na rzecz mieszkańców.

Urząd Gminy
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OSP W TOPOROWICACH WŁĄCZONA DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Ochotnicza Straż Pożarna w To-
porowicach decyzją Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bart-
kowiaka z dnia 28 kwietnia 2021 
roku, została z dniem 1 maja 2021 
roku włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Jednostka OSP Toporowice jest 
drugą jednostką w gminie, obok 
OSP Mierzęcice, włączoną do 
KSRG. 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
czynnych druhen i druhów, a tak-
że Młodzieżowej Drużynie Pożar-
niczej, która na co dzień pomaga 
przy konserwacji i porządkowa-
niu sprzętu, mogliśmy się starać o 
wystąpienie z wnioskiem w 2020 
roku do KP PSP w Będzinie o roz-
poczęcie procedury włączania na-
szej jednostki do KSRG. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie zaangażo-
wanie i oddanie strażackiej braci. 

Abyśmy mogli zostać włączeni do 
KSRG, musieliśmy spełnić szereg 
wymagań takich jak: określona 
liczba wyszkolonych druhów, od-
powiednie wyposażenie sprzęto-
we, skuteczny system łączności 
powiadamiania i alarmowania- i 
oczywiście stała gotowość do po-
dejmowania działań ratowniczych. 

Pozyskanie niezbędnego sprzętu 
było możliwe dzięki wsparciu Pana 
Wójta Grzegorza Podlejskiego, 
Komendanta Powiatowego PSP 
mł. bryg. Arkadiusza Spery wraz 
z całym podległym mu zespołem. 
Część wymaganego sprzętu, dzię-
ki przychylności zarządu, została 
pozyskana z jednostki OSP Bogu-
chwałowice. Włączenie do syste-
mu to wielkie wyróżnienie dla na-
szej jednostki, ale także ogromne 
wyzwanie i odpowiedzialność, aby 
wszystko należycie funkcjonowało. 

Jednostka OSP W Toporowicach 
powstała w 1924 roku. Obecnie 
w jej szeregach działa 40 druhen 
i druhów, w tym 15 ratowników 
mogących brać bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych. Nowym prezesem jednost-
ki jest druh Andrzej Kyrcz, zastąpił 
on dotychczasowego druha Jerze-
go Sabatowicza, który sprawował 
swoją funkcję przez 20 lat. Naczel-
nikiem jest druh Michał Paszew-
ski, który koordynował cały proces 
przygotowania jednostki do włą-
czenia w struktury Krajowego Sys-
temu Ratowniczo Gaśniczego. 

Według nowo obowiązujących 
przepisów o KSRG z 2015 roku, 
jednostka została włączona do sys-
temu na 5 lat. Po tym czasie bę-
dzie możliwe przedłużenie okresu 
jej włączenia na kolejne 5 lat.

OSP Toporowice

OFICJALNE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W PRZECZYCACH

W czwartek  24 czerwca 2021r. w 
Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Przeczycach  odbyło 
się oficjalne, uroczyste otwarcie 
nowej sali gimnastycznej. 

Została ona wybudowana w ra-
mach zadania „Budowa sali gim-
nastycznej przy Szkole Podsta-
wowej w Przeczycach” za kwotę 
1.227.360,00zł, z czego ze środ-
ków Górnośląsko – Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Funduszu 
Solidarności Gmina pozyska-
ła dofinansowanie w wysokości 
498.540,00zł  oraz z Ministerstwa 
Sportu w ramach programu „Spor-
towa Polska” 330.000,00zł.



PROMOCJA UCZNIA ZDOLNEGO

Promocja Ucznia Zdolnego  na 
stałe wpisała się do kalendarza 
wydarzeń w Gminie Mierzęcice.

Ze względu na pandemię i ob-
ostrzenia z nią związane, w tym 
roku szkolnym, po raz drugi z rzę-
du, nie było  możliwości  odebra-
nia osobistych gratulacji i nagród 
z rąk Wójta Gminy Mierzęcice 
Grzegorza Podlejskiego. Zostały 
one przekazane  nagrodzonym  za 
pośrednictwem Dyrektorów szkół 
i  wychowawców klas. 

Wójt Gminy w listach pogratulował 
osiągniętych wyników oraz wyra-
ził szczere  uznanie za całoroczny 
trud, wytrwałość i zaangażowanie. 

Słowa podziękowania skiero-
wał także listownie do  rodziców 
uczniów, którzy wspierają twórczy 
potencjał swoich dzieci  oraz wkła-
dają serce w kształtowanie i wy-
chowanie swoich pociech. 

Wśród uczniów szkół podstawo-
wych, na szczególne gratulacje za-
służyła Martyna Frączek ze SP nr 
2 w Mierzęcicach, która osiągnęła 
najwyższą średnią ocen  6,0. 

Wyróżnienia za wybitne osiągnię-
cia i średnią 5,2 i wyższą w roku 

szkolnym 2020/2021 otrzymało 62 
uczniów, w tym: 

- ze Szkoły Podstawowej nr 1 im 
T. Kościuszki w Mierzęcicach 43 
uczniów:

Wiktoria Szecel (5,42), Maciej No-
wak (5,25), Aron Pietluch (5,5), 
Szymon Słomiany(5,25), Oliwia 
Bartosz (5,42), Wiktoria Błaszczyk 
(5,25), Julia Czapla (5,75), Nikola 
Czapla (5,83), Nikola Król (5,33), 
Anna Kyrcz (5,83), Robert Koło-
dziejczyk (5,58), Mateusz Krowicki 
(5,25), Michał Wacławczyk (5,4), 
Miłosz Wojańczyk (5,4), Magda-
lena Góralczyk (5,77), Oliwier Ka-
miński (5,23), Zuzanna Hudecka 
(5,54), Emilia Jarosińska (5,31), 
Zuzanna Smolarska (5,54), Julia 
Trefon (5,46), Wiktoria Zarychta 
(5,69), Szymon Knop (5,69), Bar-
tosz Paszewski (5,62), Michał Sro-
ka (5,31), Justyna Goździewska 
(5,43), Zuzanna Jabłońska (5,43), 
Julia Szafran (5,36), Karolina Sob-
czyk (5,5), Marcel Kołodziej (5,43), 
Piotr Nowak (5,36), Szymon Lo-
rek (5,21), Natalia Kańtoch (5,29), 
Emilia Hatlapa (5,28), Karolina Ko-
zieł (5,72), Kinga Skrzypczyk (5,28), 
Kinga Walencik (5,22), Klaudia Za-
rychta (5,5), Daniel Sikorski (5,33), 
Jakub Trefon (5,33), Natalia Le-

biocka (5,67), Hanna Toborowicz 
(5,33), Dominika Dróżdż (5,22), 
Jakub Wałęsa (5,33).

- ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Lotników Polskich w Mierzęcicach 
13 uczniów:

Paulina Jarczak (5,2), Nikola Klusa 
(5,2), Nicole Konieczna (5,3), Nor-
bert Pawlik (5,4), Martyna Frączek 
(6,0), Aleksandra Zok (5,6), Amelia 
Sołtysik (5,2), Karol Sygut (5,7), 
Zuzanna Tyrała (5,4), Oliwia Szy-
wińska (5,2), Oliwia Wdowik (5,4), 
Paulina Gawron (5,6), Angelika Ku-
zior (5,4).

- ze Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Przeczycach 6 
uczniów:

Tomasz Wiśniewski (5,86), Wero-
nika Badiura (5,43), Karolina Ja-
roń (5,5), Piotr Sarnik (5,23), Kac-
per Bebak (5,25), Amelia Siudyka 
(5,25)

Wszystkim nagrodzonym uczniom 
serdecznie gratulujemy oraz ży-
czymy dalszych sukcesów! 

Urząd Gminy
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Nowy obiekt jest bezpośrednio 
połączony z budynkiem szkoły oraz 
posiada drugie niezależne wejście/
wyjście. Wymiary sali gimnastycz- 
nej to 12 m x 24m i wys. 8,8m. Sala 
przeznaczona jest do uprawiania 
wielu dyscyplin sportowych, m.in. 
piłki ręcznej, piłki nożnej, siatków-
ki, koszykówki, tenisa.  

W uroczystościach wzięli udział: 
Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, 
Zastępca Wójta Gminy Iwona Pań-
ta, Skarbnik Gminy Agnieszka Frą-
czek, Przewodniczącą Rady Gminy 
Monika Dyraga, sołtys sołectwa 
Przeczyce Agnieszka Kołtunowska 
wraz z Radą Sołecką, Stanisława 
Kieras prezes KGW Przeczyce, Sła-
womir Lipiński prezes OSP Prze-
czyce, dyrektorzy  i kierownicy 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Mierzęcice, Prezes Fundacji Puk  
Puk – Aleksandra Winder, Wice-

prezes Fundacji Puk Puk – Mag-
dalena Michna-Czyrwik, Funda-
cja BGK im. J. K. Steczkowskiego 
VARSO 2 – Konrad Pytlakowski, 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP 
Przeczyce – Aneta Mikołajska wraz 
z Zarządem.
 
Po oficjalnym otwarciu i przywita-
niu gości przez Dyrektora Szkoły – 
Małgorzatę Drzewiecką oraz Wój-
ta Gminy – Grzegorz Podlejskiego, 
nastąpiło symboliczne przecięcie 
biało - czerwonej wstęgi.

Spełniły się marzenia wszystkich 
uczniów Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej, którzy swoją 
wdzięczność wyrazili wierszami i 
piosenką. Nowy obiekt pozwoli im 
na rozwijanie pasji oraz kształto-
wanie  umiejętności sportowych.  
Nie zabrakło również podzięko-
wań z ramienia Rady Rodziców.

W tym uroczystym dniu nastąpiło 
również otwarcie mini ogrodu sen-
sorycznego poprzez przecięcie zie-
lonej wstęgi. Został on stworzony 
w ramach projektu realizowanego 
przez Fundację Puk Puk w partner-
stwie ze Szkołą Podstawową im. 
Marii Konopnickiej w Przeczycach 
w ramach programu Moja Mała 
Ojczyzna przy wsparciu finanso-
wym Fundacji Banku Gospodar-
stwa Krajowego im. J. K. Steczkow-
skiego za kwotę 30 000 zł. Ogród 
ten umożliwi szkole samodzielne 
prowadzenie zajęć z zakresu inte-
gracji sensorycznej, hortiterapii i 
hydroterapii oraz pozwoli promo-
wać aktywny tryb życia na łonie 
natury. 

Urząd Gminy



RADOSNY DZIEŃ DZIECKA Z MIERZĘCICKIM GOK

4 czerwca 2021r. w godz. od 16.00 
do 19.00 na terenie znajdującym 
się za Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Mierzęcicach zorganizowana 
została zabawa dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Mierzęcice, 
z okazji obchodzonego kilka dni 
wcześniej Dnia Dziecka.
 
Organizatorem wydarzenia pn. 
„Ale wkoło jest wesoło”, które 
prowadził niezrównany duet klau-
nów Ruphert i Rico, był mierzęcicki 
GOK. Zabawie towarzyszyły dobre 
humory uczestników i piękna, sło-
neczna pogoda. Na wydarzenie 
przybyło kilkadziesiąt dzieci wraz 
z rodzicami i opiekunami, którzy 
także zostali zaproszeni do wspól-
nej zabawy.

Trzygodzinna impreza na świe-
żym powietrzu obfitowała w wiele 
atrakcji m.in. deszcz kolorowych 
baniek mydlanych, confetti, malo-
wanie włosów na wszystkie kolory 
tęczy, animacje i tańce w rytmie 
dziecięcych przebojów. 

Wszystkie dzieci zostały sowicie 
obdarowane przez wyjątkowo 
sympatycznych klaunów. Otrzy-
mały m.in. medale, cyrkowe cza-
peczki, magiczne trąbki i lizaki, 
misie Lubisie, a także kolorowe 
plecaki od mierzęcickiego Urzędu 
Gminy. Te z dzieci, które zdecydo-
wały się na udział w konkursach 
nagrodzone zostały niespodzian-
kami. Gratulujemy  dzieciom, któ-
re prawidłowo odpowiedziały na 

niełatwe pytania zadawane przez 
klauna Rupherta.

Dziękujemy za wspólnie spędzo-
ne chwile i zachęcamy do udziału 
w kolejnych inicjatywach organi-
zowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach. Cieszymy 
się, że goszczący po raz kolejny 
w gminie Mierzęcice duet klau-
nów, spotkał się z tak dużą sympa-
tią najmłodszych mieszkańców na-
szej gminnej społeczności. To było 
pełne pozytywnych wrażeń piątko-
we popołudnie, które z pewnością 
najmłodsi mieszkańcy gminy będą 
jeszcze długo wspominać!

Aldona Węgrzynowicz
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STACJONARNE WARSZTATY STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI ZA NAMI

AWANS KLUBU SPORTOWEGO STRAŻAK NOWA WIEŚ

15 czerwca br. w budynku Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Pawła II w Mierzęcicach, odbyły 
się warsztaty stomatologiczne dla 
dzieci i młodzieży, których organi-
zatorem był mierzęcicki GOK.
 
W trakcie zajęć ich uczestnicy na-
uczyli się m.in. prawidłowo szczot-
kować zęby, wykonali szereg za-
biegów stomatologicznych oraz 
samodzielnie stworzyli plombę 
dentystyczną! Co istotne - każdy z 
uczestników pracował indywidual-
nie. 

Na zakończenie warsztatów wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz zestawy den-
tystyczne. Ciekawe, ilu spośród 
nich w przyszłości swoją karierę 

zawodową poświęci stomatologii? 

Niewątpliwie pozytywnym aspek-
tem tych zajęć będzie większa  

dbałość o higienę jamy ustnej i zę-
bów ich uczestników!

Aldona Węgrzynowicz

KS Strażak Nowa Wieś w ostatnim 
meczu sezonu pokonał UKS Sław-
ków aż 8:2 i potwierdził jedno-
znacznie, że był najlepszą drużyną 
w Klasy B podokręgu sosnowiec-
kiego. Po dobrej rundzie jesien-
nej, którą klub z Nowej Wsi ukoń-
czył nieco zaskakująco na pozycji 
lidera rozgrywek, runda wiosenna 
należała już w zupełności do Stra-
żaka. Dość powiedzieć, że w 18 
meczach sezonu drużyna zdobyła 
90 bramek, odnosząc przy tym aż 
15 zwycięstw. Teraz przed zawod-
nikami zasłużona przerwa waka-
cyjna, a następnie przygotowania 
do gry w Klasie A, do której zespół 
wraca po 11 latach nieobecności.

W pierwszym wiosennym meczu 
Strażak pokonał Źródło II Kromo-
łów 5:3. Było to niełatwe spotka-
nie, którego wynik pozwolił jednak 
utrzymać pozycję lidera. 

Tydzień później nasza drużyna 
gładko zwyciężyła Gminę II Psary 
9:0 i kwestia awansu do wyższej 
klasy rozgrywek stawała się coraz 
bardziej realna. 

Kluczowym meczem było spotka-
nie z rywalem, który wydawał się 
być najgroźniejszy, czyli drugim 
zespołem Przemszy Siewierz. Po 
niezwykle emocjonującym meczu 

Strażak „przywiózł” z Siewierza 
trzy punkty zwyciężając 3:1 i byli-
śmy już „jedną nogą” w Klasie A. 

Kolejne tygodnie na fali entuzja-
zmu i wiary we własne możliwości 
przyniosły wyniki: 11:0 z KS Gie-
bło, 13:1 z JSP Wartą Zawiercie i 
3:0 z Łazowianką II Łazy (po tym 
meczu awans stał się  faktem). 

Co prawda w przedostatniej ko-
lejce drużyna uległa Zewowi Ka-
zimierz, ale zakończyła rozgrywki 
w bardzo dobrym stylu pokonu-
jąc UKS Sławków 8:2. Do dorobku 
Strażaka dopisano również wal-
kowerem trzy punkty z drużyną 
Niegowoniczek 2018, która po 
rundzie jesiennej wycofała się z 
rozgrywek. 

Rozgrywki w wyższej lidze rozpocz-
ną się już za dwa miesiące. Mamy 
nadzieję, że po wakacjach drużyna 
wróci jeszcze silniejsza, bo mecze 
w Klasie A będą znacznie bardziej 
wymagające. 

Jedno jest pewne, emocji na Pinku 
nie zabraknie! 

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
mieszkańców naszej gminy do ki-
bicowania. Każda osoba na try-
bunach jest potrzebna, bo dodaje 
więcej energii piłkarzom i tworzy 
atmosferę sportowego widowiska. 
Do zobaczenia w sierpniu!

Marcin Czapla



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.gokmierzecice.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE
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