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GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
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24 czerwca na boisku klubu sportowego Strażak 
Nowa Wieś odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
o puchar Wójta Gminy Mierzęcice.

Do zawodów przystąpiło 7 drużyn pożarniczych z tere-
nu Gminy Mierzęcice: 5 drużyn męskich oraz 2 druży-
ny młodzieżowe chłopców.

Podczas zawodów druhowie z poszczególnych jedno-
stek OSP sprawdzali swoje umiejętności w sztafecie 
pożarniczej 7x50 metrów oraz w ćwiczeniach bojowych 
polegających na budowaniu linii ssawnej od zbiornika 
do motopompy z 2 węży i przewróceniu strumieniem 
wody wyznaczonych celów. Poza klasyfi kacją swoje 
umiejętności zaprezentowali także najmłodsi strażacy.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych kon-
kurencji czuwała komisja sędziowska, powołana przez 
Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie bryg. 
Dariusza Zawadzkiego, której przewodził sędzia głów-
ny st. kapitan Marcin Mermer.

Wśród gości przyglądających się zmaganiom strażaków 
obecni byli: Komendant Powiatowej PSP w Będzinie 
bryg.  Dariusz Zawadzki, Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Zdzisław 
Banaś, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Stanisław 
Paks, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, 
Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński, Dyrektor 
Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej 
w Mierzęcicach Witold Klepacz oraz licznie zgroma-
dzona publiczność.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, klasyfi ka-
cja generalna zawodów przedstawiała się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze:
I miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna Przeczyce 
II miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice
III miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś
IV miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II
V miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna Sadowie

Młodzieżowe drużyny pożarnicze:
I miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna Boguchwałowice
II miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna Przeczyce

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymali puchary, me-
dale, dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Najlepsze drużyny będą reprezentować Gminę Mie-
rzęcice na zawodach powiatowych, które odbędą się 
w dniu 24 września w Bobrownikach.

Wójt Gminy Mierzęcice składa serdeczne podziękowa-
nia  za udział wszystkim druhom i druhnom z poszcze-
gólnych jednostek OSP, Gminnemu Komendantowi 

Mieczysławowi Filipkowi za organizację i zaangażowa-
nie, Państwu Jolancie i Pawłowi Klimczykom za udo-
stępnienie i przygotowanie terenu KS Strażak Nowa 
Wieś, a także organizatorom za udostępnienie urządzeń 
do przeprowadzenia zawodów oraz obsługę i nadzór 
nad sprawnym przebiegiem rywalizacji. Dziękuje rów-
nież wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w organi-
zację zawodów.
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PODARUJ TORNISTER

W okresie wakacji już od trzech lat trwa akcja 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej: „ Podaruj torni-
ster”. Inicjatywa ta jest szlachetnym działaniem na 
rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 
najuboższych, znajdujących się w trudnej sytuacji 
losowej.

Dlatego serdecznie prosimy ludzi dobrej woli o wspar-
cie naszej akcji, która ma na celu zebranie funduszy 
na zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla po-
trzebującym dzieci i młodzieży z naszego najbliższe-
go otoczenia. 

Pragniemy, aby każde dziecko po dwóch miesiącach 
wypoczynku powróciło do szkoły z nowym, pełnym 
przyborów szkolnych tornistrem i zapałem do nauki. 

Inicjatywę tę możemy zrealizować tylko we współ-
pracy z Państwem. Dlatego będziemy wdzięczni 
wszystko ofi arodawcom za okazane wsparcie fi nanso-
we poprzez wpłaty na rachunek: Alior Bank nr konta: 
25 2490 0005 0000 4520 4459 1536 z dopisaniem 
w tytule płatności: Tornister lub on-line www.poda-
rujtornister.pl

Im więcej zakupionych tornistrów, tym 
więcej obdarowanych dzieci i uśmie-
chów na ich buziach. Koszt jednego 
tornistra to 20 złotych. 

Więcej informacji znajdą Państwo  na 
naszej stronie internetowej: 
www.podarujtornister.pl

Doceniamy Państwa zaangażowanie 
w nasze inicjatywy pomocy dla ludzi, 
bo najważniejszym celem naszych dzia-
łań jest człowiek.

Łącze wyrazy szacunku i pozdrawiam 
serdecznie, Agnieszka Szeremeta.

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Szeremeta
Fundraiser
tel.+ 48 32 363 03 77, 600 807 991

CARITAS DIECEZJI 
SOSNOWIECKIEJ

ul. Korczaka 5
41-200 Sosnowiec

tel. +48 32 363 03 70
fax. +48 32 363 03 71

e-mail: sosnowiec@caritas.pl
www.sosnowiec.caritas.pl
KRS: 0000222993
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
RA TOWNICTWA 112

(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)
POLICJA 997

KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI 

W SIEWIERZU 
32 674 13 07

STRA Ż POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11

POGOTOWIE RA TUNKOWE 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 
32 288 70 56

BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 
32 288 70 39

POCZTA 32 288 70 15

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
w Mierzęcicach sprzeda działki rolne, 
położone w Mierzęcicach o numerach 
geodezyjnych 159/3 o pow.0.6478 
ha oraz 159/5 pow.0.3647. 

Łączna powierzchnia działek wynosi 
1.0125 ha. 

 Działki położone są obok siebie a ich 
klasy� kacja przedstawia się następu-
jąco:
• rola klasy V - 0.7183 ha

• rola klasy VI - 0.2180 ha
• las klasa VI - 0.0762 ha

Nabywcami mogą być osoby spełniające 
warunki obowiązujących od 01.05.20I6 
r. zmienionych przepisów dotyczących 
obrotu ziemią. 

Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z Zarządem Rolniczej Spółdziel-
ni Produkcyjnej Mierzęcice, ulica 
Kolejowa 31 lub pod numerem telefonu 
(32) 288 70 92.
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WÓJT GMINY MIERZĘCICE
na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1490) informuje,
że od dnia 21.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na 
stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.
mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości poło-
żonej w Najdziszowie przy ul. Topolowej:

Oznaczenie Pow. 
(m2)

Numer KW Cena wywo-
ławcza (zł)

Wadium 
(zł)

Termin i miejsce przetargu

32/4 k.m. 1 obręb 
Najdziszów 866 CZ1Z/00047435/1 50 000,- 5 000,- 05.09.2017, (wtorek), godz. 9.00

Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20

WÓJT GMINY MIERZĘCICE
na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1490) informuje,
że od dnia 31.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na 
stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.
mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położo-
nej w Toporowicach przy ul. Mostowej:

L.p. Oznaczenie Pow. 
(m2)

Numer KW Cena wywo-
ławcza (zł)

Wadium 
(zł)

Termin i miejsce 
przetargu

1. 239/9 k.m. 2 obręb Toporowice 708 CZ1Z/00045648/3 60 000,- 6 000,- godz.  9:45

05.09.2017
(wtorek)

Urząd Gminy 
w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
sala posiedzeń 

nr 20

2.
239/10 k.m. 2 obręb Toporowice

1/4 udziału w działce 
239/14 k.m. 2 obręb Toporowice

837

451 CZ1Z/00045648/3 66 300,- 6 700,- godz.
10:30

3.
239/11 k.m. 2 obręb Toporowice

1/4 udziału w działce 
239/14 k.m. 2 obręb Toporowice

719

451 CZ1Z/00045648/3 58 300,- 5 900,- godz.
11:15

4.
239/12 k.m. 2 obręb Toporowice

1/4 udziału w działce 
239/14 k.m. 2 obręb Toporowice

734

451 CZ1Z/00045648/3 59 300,- 6 000,- godz.
12:00

5.
239/13 k.m. 2 obręb Toporowice

1/4 udziału w działce 
239/14 k.m. 2 obręb Toporowice

740

451 CZ1Z/00045648/3 59 300,- 6 000,- godz.
12:45

Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu dostępne są 
w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 7.30 
– 15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7.30 – 17.00 (środa), 7.30-14.00 (piątek), drogą telefoniczną 32 288 79 
00, wew. 228 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl

Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomość zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu dostępne są w 
Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 7.30 – 
15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7.30 – 17.00 (środa), 7.30-14.00 (piątek), drogą telefoniczną 32 288 79 00, 
wew. 228 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl
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ZMIANA NAZW ULIC W GMINIE MIERZĘCICE

W ostatnim czasie kwestie związane z tzw. dekomu-
nizacją ulic pojawiły się również w naszej gminie. 
Obowiązek zmiany nazw wynika z ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. 
z 2016r.,poz.744).

Jednostki samorządu terytorialnego (albo związki 
jednostek samorządu terytorialnego i związki me-
tropolitalne) mają ustawowy obowiązek - w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. - zmienić nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, 
ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organi-
zacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm 
lub inny ustrój totalitarny albo też propagujące taki 
ustrój w inny sposób.

Ustawowa zmiana nazwy ulicy nie oznacza wymiany 
dokumentów

Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Ustawy przesądza, 
że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie usta-
wy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawie-
rających nazwę dotychczasową - są one nadal ważne, 
co oznacza, że:

Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, pra-
wa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani in-
nych dokumentów zawierających dotychczasową 
nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin 
ważności.
Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować proble-
mów z dostarczaniem korespondencji pod dotych-
czasowy adres.

Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane 
w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pi-
smach urzędowych, ponieważ zgodnie z Ustawą (art. 
5 ust.1): „pisma oraz postępowania sądowe i admini-
stracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księ-
gach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, 
ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany 
nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od 
opłat”.
 
Obowiązek zmiany nazw ulic w Gminie Mierzęcice 
spada na Radę Gminy, bowiem zgodnie a art. 18 ust. 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym podejmowanie uchwał w sprawach nadania nazw 
ulic należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z tym, iż weryfi kacją nazw miejsc i ulic 
podlegających zmianie na podstawie Ustawy zajmuje 
się Instytut Pamięci Narodowej, władze Gminy Mie-
rzęcice wystąpiły do Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Katowicach przesyłając nazwy wszystkich 
ulic występujących na terenie naszej Gminy celem 
weryfi kacji (poniżej publikujemy odpowiedź IPN).

TERMINY ZEB� Ń W SP� WIE PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Data i godzina Sołectwo Miejsce spotkania

4 sierpnia 2017 r. - godz. 18:00 Najdziszów dom Sołtysa

18 sierpnia 2017 r. - godz. 17:00 Mierzęcice II budynek OSP Mierzęcice II, ul. Kolejowa 4

19 sierpnia 2017r. - godz. 15:30 Toporowice remiza OSP Toporowice

21 sierpnia 2017r. - godz. 17:00 Boguchwaowice remiza OSP Boguchwaowice

29 sierpnia 2017r. - godz. 17:30 Zawada Zespół Szkolno-Przedszkolny Nowa Wieś

4 września 2017r. - godz. 17:30 Mierzęcice Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach

5 września 2017r. - godz. 17:30 Przeczyce remiza OSP Przeczyce

6 września 2017r. - godz. 18:00 Nowa Wieś remiza OSP Nowa Wieś

11 września 2017r. - godz. 17:30 Mierzęcice Osiedle Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach

12 września 2017r. - godz. 17:30 Sadowie remiza OSP Sadowie
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIERZĘCICACH 

W lipcu ruszyły prace termomodernizacyjne 
w budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach. 

Zakres prac wynika z przeprowadzonego audytu 
energetycznego budynku i obejmuje m.in.: docieple-
nie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrz-
nych, ocieplenie stropodachu, wymianę parapetów 
zewnętrznych, rur spustowych i rynien oraz obróbki 
blacharskie, a także modernizację systemu grzewcze-
go.

Zadanie podzielono na dwie części. Wykonawcą do-
cieplenia jest fi rma „KRYCHBUD”  z Mokrzesza, 

a prace modernizacyjne c.o. wykonuje Spółdzielnia 
Rzemieślnicza „Wielobranżowa” z Zawiercia. Obie 
fi rmy  zostały   wybrane w drodze przetargu nieogra-
niczonego.

Inwestycja objęta jest projektem  pn.: „Termomoder-
nizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Mierzęcice”, na który Gmina złożyła wniosek o dofi -
nansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020.

Przewidywany termin zakończenia prac ustalono na 
15 września br.

RODZINY ZASTĘPCZE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie poszukuje zawodowych rodzin zastępczych dla 
dzieci pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
Kandydat na zawodową rodzinę zastępczą powinien spełniać następujące warunki:
- ukończyć bezpłatny kurs dla rodzin zastępczych i posiadać świadectwo jego ukończenia 
- może być to osoba samotna bądź osoba zamężna/ny
- musi dać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej 
- nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie jest w niej  ograniczona lub 
  zawieszona 
- jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 
  zaświadczeniami lekarskimi
- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
  przestępstwo skarbowe
- zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku 
  zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb w tym:  rozwoju emocjonalnego, fi zycznego i  społecznego

Jeśli chcesz stworzyć prawdziwy dom, Dziecku zaniedbanemu przez rodzinę biologiczną zgłoś się pro-
szę do PCPR w Będzinie – odpowiemy na każde pytanie!!

Kontakt:                                                                                              
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie                           
ul. Krasickiego 17                                                                              
42-500 Będzin                                                                                   
tel. (32) 267-81-08 ,                
email: pcprbedzin@powiat.bedzin.pl                                                
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ŻŁOBEK  W NOWEJ WSI

P� CE MODERNIZACYJNE W GMINNYCH PLACÓW� CH

Intensywne prace trwają również w budynku 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi, 
gdzie utworzony zostanie żłobek. 

Na parterze budynku powstaną bawialnia, sypialnia, 
toaleta oraz szatnia. Wszystkie pomieszczenia będą  
dostosowane do potrzeb maluszków.

W połowie lipca podpisano umowę z Wykonawcą 

zadania wybranym w drodze przetargu  – fi rmą ETEC 
Sp. z o. o z Olkusza. Na dofi nansowanie tego przed-
sięwzięcia Gmina Mierzęcice pozyskała blisko 180 
tys. złotych w ramach resortowego programu roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 
o nazwie „MALUCH plus” 2017. 

Program kierowany jest przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach prze-
prowadzane są prace polegające na wykonaniu 
izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamento-
wych budynku. 

Zakres prac obejmuje m.in. izolację ścian fundamen-
towych, zamurowanie przejścia w pomieszczeniu 

kotłowni, demontaż komory żelbetowej, wykonanie 
drenażu opaskowego wzdłuż południowej i wschod-
niej części budynku oraz demontaż starych i montaż 
nowych doświetlaczy okien piwnicznych wraz z od-
wodnieniem. 

Wartość inwestycji oszacowana została na blisko 98 
000 zł. Wykonawcą prac jest fi rma  FHU STAN BUD 
z Sosnowca.

Przy Szkole Podstawowej w Przeczycach wykony-
wany jest nowy wjazd  z kostki brukowej, który po-
prawi funkcjonalność i estetykę terenu. 

Prace o wartości ok. 8 tysięcy złotych  zostaną sfi nan-
sowane z funduszu sołeckiego.
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Niezwykły przebieg dla mieszkańców naszej gmi-
ny miał zorganizowany w sobotę 29 lipca br. w No-
wej Wsi Silesian Highland Marathon II, czyli dru-
gi Maraton Wyżyny Śląskiej. 
Po ubiegłorocznym sukcesie debiutanckiej imprezy 
i bardzo pozytywnych opiniach środowiska biegowe-
go (m.in. 5 miejsce w Polsce w kategorii Debiut Roku 
w konkursie Złote Biegi 2016 portalu maratonypol-
skie.pl) poprzeczka była już mocno podniesiona i aby 
zrobić kolejny krok do przodu należało udoskonalić 
poszczególne aspekty organizacyjne. Relacje zawod-
ników i gości wydarzenia nie pozostawiają jednak 
złudzeń, że ta misja została zakończona sukcesem 
i śmiało można mówić, że gmina Mierzęcice wyrosła 
na lokalnego lidera w organizacji zawodów biegowych, 
z czego wszyscy możemy i powinniśmy być dumni.
Przygotowania do imprezy trwały przez cały rok. 
Głównymi organizatorami, podobnie jak w przypad-
ku Biegu Nowej Wsi są Tomasz Sar, Krzysztof Lubas, 
Aleksandra Skrzypczyk i Marcin Czapla we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Lokalne-
go Nowa Wieś i Okolice. 
Tak jak w roku ubiegłym zawody zostały przeprowa-
dzone na dwóch dystansach: 10 oraz 42 kilometrów. 
Co ciekawe, na obydwu dystansach ścigała się taka 
sama liczba 127 zawodników, co dało sumę 254 bie-
gaczy i spodziewany wzrost frekwencji w stosunku do 
pierwszej edycji. O godz. 9:00 na ul. Strażackiej wy-
startowali maratończycy, z kolei bieg na 10 kilome-
trów rozpoczął się pół godziny później.
Już po 41 minutach na mecie zameldował się ubiegło-
roczny zwycięzca maratonu, reprezentant Salco Sport 
Team, Robert Faron z Zalesia. Tuż za nim znaleźli się 
Dariusz Wilk z Będzina oraz Aleksander Zięba repre-
zentujący Gminę Psary. Kibice przecierali oczy ze 
zdumienia gdy jako czwarta na boisko przy Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi wbiegła Dalia 
Delewska, fi ligranowa biegaczka z Dąbrowy Górni-
czej. Drugie miejsce wśród kobiet zajęła Tamara Ko-
czur z Myszkowa, a trzecie Agata Hilaszek z Gliwic. 
Warto wspomnieć o sukcesach biegaczy z naszej gmi-
ny na tym dystansie. Na czwartym miejscu wśród 
kobiet znalazła się Joanna Cichoń z Mierzęcic. 
Pozwoliło jej to jednocześnie na zwycięstwo w katego-
rii K30 oraz w kategorii gmin gospodarzy (Mierzęci-
ce, Psary oraz Bobrowniki). W kategorii M40 zwycię-
żył Robert Zowada z Boguchwałowic, a na trzecim 
miejscu znalazł się Mariusz Bednarski z Toporowic. 
Robert Zowada dołożył do tego także drugie miejsce 
wśród mężczyzn w kategorii gospodarzy ustępując je-
dynie rewelacyjnemu Aleksandrowi Ziębie. W zawo-
dach z dobrymi wynikami wzięli także udział  Łukasz 
Zawadzki, Adrian Kocyba, Norbert Kuczera i Bartosz 
Białas z Mierzęcic, Kamil Skręt z Boguchwałowic, 

Gaweł Klimczyk i Kamil Olech z Nowej Wsi oraz 
Aneta Gąsior z Sadowia.
W maratonie bezdyskusyjne zwycięstwo odniósł 
Roman Cichoń z Mierzęcic, z którym wywiad pu-
blikujemy na stronie 11. Poprawił on swój ubiegło-
roczny czas o 22 minuty i minął linię mety po 3 go-
dzinach i 15 minutach. Na drugim miejscu znalazł się 
Sławomir Garnowski z Siemianowic Śląskich, a trzeci 
był Paweł Angres z Tarnowskich Gór. Wśród kobiet 
zwyciężyła Anna Skalska z Bytomia, druga była Bar-
bara Chrzanowska z Będzina, a trzecia Barbara Ol-
schimke - Marmurowicz z Katowic. Godnym repre-
zentantem gminy Mierzęcice obok Romana Cichonia 
był debiutujący na tym dystansie Rafał Paliga z To-
porowic. Najlepszym zawodnikom nagrody wręczy-
li Zastępca  Wójta Gminy Mierzęcice Andrzej Cem-
brzyński oraz Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
dla władz samorządowych Gminy Mierzęcice oraz 
Gminy Psary za pomoc w organizacji zawodów. 
Specjalne podziękowania są kierowane również do 
Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunal-
nej w Mierzęcicach oraz jednostek OSP Nowa Wieś, 
Mierzęcice, Przeczyce, Boguchwałowice oraz Sado-
wie za pomoc w zabezpieczeniu tras, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Nowej Wsi za udostępnienie 
budynku, SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunko-
wego w Sosnowcu za zabezpieczenie medyczne, Spół-
ki dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych we 
wsi Nowa Wieś oraz Sołectwu Nowa Wieś za wspar-
cie inicjatywy.
Sponsorami 2. Maratonu Wyżyny Śląskiej byli  
Sarex, School Tour oraz Heat Not Lost, partnerami 
Decathlon, Kaufl and, ZRW Bara, Muszynianka, Vila-
malia oraz POWEER, a patronami medialnymi Ma-
ratonyPolskie.pl, Trening biegacza, BiegiGórskie.pl 
oraz Traseo. Impreza odbyła się pod honorowym pa-
tronatem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki.
Organizatorzy kierują wyrazy wdzięczności do 
wszystkich ludzi, którzy pomagali w organizacji 
tegorocznej edycji Maratonu Wyżyny Śląskiej ze 
wspaniałymi wolontariuszami na czele. Nie spo-
sób ich tutaj wszystkich wymienić, ponieważ łączna 
liczba zaangażowanych w wydarzenie oscyluje w gra-
nicach 200 osób. 

Wielu biegaczy uznało Silesian Highland Marathon za 
wyjątkową imprezę w skali kraju, oby kolejna edycja 
była jeszcze bardziej owocna. Do zobaczenia za rok!

2. MA� TON WYŹYNY ŚLĄSKIEJ

Obszerna galeria zdjęć 
dostępna na portalu Facebook:

Silesian Highland Marathon
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STUDENCI MIERZĘCICKIEGO UNIWERSYTETU 
ZAKOŃCZYLI ROK A� DEMICKI

12 czerwca studenci Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Mierzęcicach zakończyli rok akademicki 
2016/2017.
Na uroczystym podsumowaniu nie mogło zabrak-
nąć ciepłych słów podziękowań i gratulacji. Udanych 
wakacji, pełnych aktywnego wypoczynku życzyli 
seniorom Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Prodzie-
kan ds. Kształcenia Ustawicznego Dominik Penar 
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin 
Czapla.
Podczas gali studenci otrzymali dyplomy ukończe-
nia III roku oraz wysłuchali programu muzycznego 
„Operetki czar” w wykonaniu Oskara Jasińskiego.

W roku akademickim 2016/2017 studenci brali udział 
w różnego rodzaju bezpłatnych zajęciach. Wspólnie 
z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

zrealizowano 10 wykładów ogólnorozwojowych oraz 
utworzono 3 sekcje fakultatywne takie jak: lektorat 
z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz 
warsztaty komputerowe, w których słuchacze aktywi-
zowali się intelektualnie, społecznie, poszerzali swoją 
wiedzę i umiejętności oraz rozwijali swoje zaintereso-
wania. Ponadto dla wszystkich chętnych przygotowa-
no zajęcia ruchowe „Aktywny Senior” ukierunkowa-
ne na poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Wszystkim studentom gratulujemy pomyślnego 
zakończenia kolejnego roku akademickiego i życzy-
my udanego wypoczynku w gronie najbliższych. 

Mamy nadzieję, że pełni sił i zapału do zdobywa-
nia wiedzy, wrócicie w październiku, by w jeszcze 
liczniejszym gronie rozpocząć kolejny rok nauki! 

Red.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2017 - strona 11

NAJLEPSI UCZNIOWIE W GMINIE WYRÓŻNIENI! 

Aż 49 uczniów mierzęcickich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych otrzymało tegoroczne nagrody Wój-
ta Gminy Mierzęcice. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 
osiągnęli średnią ocen ze wszystkich obowiązują-
cych przedmiotów minimum 5,2.

Wśród uczniów szkół podstawowych, na szczególne 
gratulacje zasłużyli Krzysztof Wszelaki ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęci-
cach, który osiągnął najwyższą średnią ocen 5,91 
oraz Paulina Paszewska uczennica ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Mierzęcicach, która zdobyła średnią 
ocen 5,8.

Podczas uroczystości, która odbyła się 22 czerwca 
w Gminnym Ośrodku Kultury Wójt Gminy Grze-
gorz Podlejski wyraził dumę, pogratulował uczniom 
wysokich osiągnięć oraz złożył życzenia wspaniałych 
bezpiecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń 
i przygód. Słowa uznania skierował także do obecnych 
na sali rodziców uczniów oraz dyrektorów i nauczy-
cieli, dziękując za wspieranie twórczego potencjału 
oraz stwarzanie doskonałych warunków umożliwia-
jących zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Podzięko-
wania oraz życzenia dalszych sukcesów na drodze 
do zdobywania nowych umiejętności i poszerzania 
wiedzy przekazała także uczniom Przewodnicząca 
Rady Gminy Jolanta Kyrcz oraz Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Marcin Czapla.

Średnią 5,2 lub wyższą zdobyli:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęci-
cach: Iwo Zowada (5,3), Kinga Warecka (5,2), Ma-
ciej Rzeszutek (5,2), Tomasz Tyrala (5,2), Barbara 
Puza (5,2), Łukasz Krzykawski (5,2), Martyna Cza-
pla (5,3), Kaja Złocka (5,3), Kasandra Miszewska 
(5,2), Jagoda Zowada (5,2), Natalia Lebiocka (5,6), 
Julita Filipczyk (5,3), Oliwia Błaszczyk (5,2), Domi-
nika Dróżdż (5,2), Bartosz Dyszy (5,2), Jakub Wałęsa 
(5,2), Daniel Sikorski (5,6), Miłosz Tomiński (5,5), 
Karolina Kozieł (5,4), Klaudia Zarychta (5,4), Jakub 
Trefon (5,2), Kinga Walencik (5,2), Paulina Paszew-

ska (5,8), Wiktoria Burczyk (5,4), Kinga Opara (5,4), 
Izabela Parzoch (5,4), Adrianna Wacławczyk (5,4), 
Mikołaj Wojdas (5,2).

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęci-
cach: Paulina Gawron (5,25), Alicja Mazurek (5,5), 
Natalia Frączek (5,73), Krzysztof Wszelaki (5,91), 
Cyprian Cichoń (5,48), Wiktoria Gawron (5,45), Ju-
lia Kłys (5,36), Jakub Białas (5,2).

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeczycach: 
Oliwia Cieplińska (5,25), Łukasz Krzykawski (5,25).

Uczniowie Gimnazjum w Mierzęcicach: Weronika 
Ferdyn (5,23), Patrycja Madej (5,69), Weronika Hu-
decka (5,21), Krzysztof Kurzeja (5,21), Anna Wojdas 
(5,50), Dawid Hanak (5,33).

Uczniowie Gimnazjum w Nowej Wsi: Karolina 
Filipczyk (5,22), Katarzyna Mazurska (5,29), Anna 
Cichoń (5,21), Mateusz Płaneta (5,29), Zuzanna Ci-
choń (5,2).

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie 
gratulujemy!

Red.
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JUBILEUSZ 30-LECIA POWSTANIA PA� FII 
PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

25 czerwca Para� a pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Siewierzu obchodziła Jubileusz 30-lecia 
powstania.
Dzień Jubileuszu z całą pewnością zapisze się w spo-
sób szczególny w dziejach parafi i, ponieważ mieszkań-
cy Gminy Mierzęcice oraz Miasta i Gminy Siewierz 
pożegnali tego dnia przechodzącego na emeryturę 
proboszcza Księdza Kanonika Emila Ilkowa.
W uroczystej mszy świętej, której przewodniczył 
ks. Biskup dr Piotr Skucha Biskup Pomocniczy Die-
cezji Sosnowieckiej udział wzięli m.in.: Wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmi-
strza Dariusz Waluszczyk, Polski Związek Łowiec-
ki, Rada Parafi alna, Dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych, sołtys sołectwa Boguchwałowice oraz 

przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła 
Gospodyń Wiejskich i wspólnoty parafi alnej z Bogu-
chwałowic.

Podczas uroczystości Ksiądz Emil Ilkow został od-
znaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożar-
nictwa, który wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, a zarazem 
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś 
oraz odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 
30-lecie parafi i i jej pierwszego budowniczego Księ-
dza Kanonika Emila Ilkowa.

Po mszy świętej na placu parafi alnym odbył się festyn, 
podczas którego wystąpił zespół Folk Express oraz ar-
tyści z Gminy Siewierz. 

Red.
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ŚWIĘTO TOPOROWIC

23 lipca 2017 r. w ramach obchodów Święta 
Toporowic przy kapliczce św. Krzysztofa odbyła się 
uroczysta Msza Święta polowa, którą celebrował ks. 
kanonik Janusz Rakoczy. 

We Mszy Świętej udział wzięli mieszkańcy sołec-
twa, strażacy, panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Toporowic oraz Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski. Obchody zostały uświetnio-
ne przez Gminną Orkiestrę Dętą im. Władysława 
Juszczyka.

Po zakończonej liturgii mieszkańcy otrzyma-
li specjalne błogosławieństwo, a także uczestniczyli 
w niecodziennym poświęceniu pojazdów, jako 
że św. Krzysztof to patron kierowców i podróżujących.

WYCIECZ�  DO SZCZAWNICY

17 czerwca członkowie Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z 
Mierzęcic zwiedzili uzdrowiskowe miasto w woje-
wództwie małopolskim, czyli Szczawnicę.
Całodniową wycieczkę mierzęciccy podróżnicy 
rozpoczęli w Sromowcach - Kątach, skąd udali się 
w ponad dwugodzinną przeprawę drewnianymi 
tratwami rwącym nurtem Dunajca. Trasa spły-
wu wiodła  malowniczymi terenami Pienińskiego 
Parku Narodowego. 

Różnorodność szybko zmieniających się krajobra-
zów, urokliwe zakątki oraz ciekawe legendy opowia-
dane podczas podróży  przez fl isaków pozostawiły 
niezapomniane wspomnienia. 
Po dotarciu do końcowej stacji turyści zwiedzi-
li Szczawnicę, odwiedzili Dom nad Zdrojami, czyli 
pijalnie leczniczych wód, podziwiali stare budyn-
ki - m.in. dwór nad Zdrojami, Pałac i Łazienki przy 
placu Dietla,  modernistyczne Inhalatorium, które-
go schody wzorowane są na Schodach Hiszpańskich 
w Rzymie  oraz podziwiali uroki polskich gór.

Red.
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SZÓSTA EDYCJA BIEGU NOWEJ WSI ZA NAMI SZÓSTA EDYCJA BIEGU NOWEJ WSI ZA NAMI 
W niedzielę, 25 czerwca br. odbyła się szósta edycja 
Biegu Nowej Wsi – imprezy, która w tym roku przy-
ciągnęła rekordową liczbę ponad 450 uczestników.
Byli wśród nich biegacze, maszerujący z kijkami Nor-
dic Walking, ale także prawie 200-osobowa grupa dzie-
ci i młodzieży. Z torem przeszkód na boisku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi zmierzyło się 
ok. 100 najmłodszych „śmiałków”. Kilkudziesięciu 
uczniów szkół podstawowych pobiegło na dystansie 
300 oraz 600 metrów. Z kolei grupa gimnazjalistów 
rywalizowała na trasie o długości 1 kilometra ze znacz-
nym podbiegiem pod Płaskowyż Twardowicki.
Pogoda jak co roku postawiła przed startującymi w bie-
gach głównych trudne warunki. W niemal 30-stopnio-
wym upale pierwsze miejsce wśród biegaczy wywalczył 
Piotr Mrachacz z Bytomia. Za jego plecami znaleźli 
się Kamil Bezner oraz Mateusz Wolnik. W kategorii 
open kobiet zwyciężyła Katarzyna Golba z Katowic, 
druga była Anna Skalska, a trzecia Beata Adamczyk-
Nowak.
Mieszkańcy gminy Mierzęcice byli w tym roku zwol-
nieni z opłaty startowej. Prawie trzydziestu z nich wy-
korzystało tą możliwość i przystąpiło do zawodów. 
Organizatorzy stworzyli również nową kategorię 
uwzględniającą jedynie biegaczy zamieszkujących tere-
ny naszej gminy. Zwyciężył w niej Rafał Paliga z Topo-
rowic, drugi był Łukasz Zawadzki z Mierzęcic, a trze-
ci Gaweł Klimczyk z Nowej Wsi. Wśród pań trium-
fowała Patrycja Kocot z Nowej Wsi. Kolejne miejsca 
zajęły Magdalena Kwiatkowska z Mierzęcic i Ane a 
Gąsior z Sadowia.
Biegacze rywalizowali także po raz pierwszy w kategorii 
drużynowej. Tutaj pierwsze miejsce przypadło zdecy-
dowanie Miechowickiej Grupie Biegowej z Bytomia, 
która jest już znakiem rozpoznawczym Biegu Nowej 
Wsi. Można ich rozpoznać po charakterystycznych po-
marańczowych koszulkach. W tym roku ponad czter-
dziestu członków grupy wzięło udział w wydarzeniu, 
podkreślając wyjątkową atmosferę naszego biegu i go-
ścinność mieszkańców, dzięki którym przyjeżdżają do 
Nowej Wsi w coraz większej liczbie. Na drugim miejscu 
wśród drużyn znaleźli się zawodnicy Runners Wojko-
wice Team, również sympatyzujący z imprezą. Trzecie 
miejsce zajęła Drużyna Przyjaciół z Rafałem Paligą 
i Rafałem Grząsiem z Twardowic w składzie.
Prawie 50 osób zmierzyło się w marszu Nordic Walking. 
Najlepszy był Łukasz Dors z Janowa, który w pół go-
dziny pokonał tę trudną 5-kilometrową trasę wyłącznie 

idąc. Od dwóch lat technika marszu uczestników jest 
bowiem kontrolowana przez profesjonalnych sędziów, 
aby uniknąć podbiegania przez zawodników. Drugie 
miejsce zajął Grzegorz Dors, a trzeci był Ryszard 
Garbat. Najszybciej maszerującą kobietą była Danuta 
Pala-Skrzypczyk ze Złotego Potoku. Podium uzupeł-
niły Irena Pękala i Justyna Treścińska.
W biegach dla dzieci, pomimo wielu przyjezdnych 
rywali, bardzo dobrze spisali się reprezentanci naszej 
gminy. Na dystansie 300 metrów najlepsi byli Mateusz 
Dyrka, Oliwier Kamiński i Szymon Dudek, a wśród 
dziewczynek Julia Treścińska, Anna Pękala i Joan-
na Surowiec. W wyścigu na 600 metrów zwyciężył 
Wiktor Pękala, który pokonał Szymona Spyrę i Piotra 
Wojdasa. W kategorii dziewczyn wygrała utalentowa-
na Klaudia Zarychta wyprzedzając Karolinę Rąberk 
i Natalię Kołek. Bieg na 1 kilometr dał zwycięstwo 
Adrianowi Rąbkowi, który zostawił za plecami Patry-
ka Kołka i Kacpra Kucharczaka.
Na wydarzeniu obecnych było wielu zaproszonych go-
ści. Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice Andrzej Cem-
brzyński najpierw dał sygnał do startu zawodów, a na-
stępnie udekorował najlepszych zawodników gratulu-
jąc im sportowych osiągnięć.
Dodatkową atrakcją Biegu Nowej Wsi był tak jak w roku 
ubiegłym kiermasz książek przygotowany przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Mierzęcicach, który cieszył 
się sporym zainteresowaniem. Dzieci mogły również 
spróbować swoich sił w konstruowaniu robotów z kloc-
ków na specjalnym stanowisku fi rmy TwójRobot.pl.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
patronom honorowym VI Biegu Nowej Wsi -  Wójto-
wi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu oraz 
Staroście Powiatu Będzińskiego Arkadiuszowi Watole, 
sponsorom imprezy, czyli fi rmom Sarex, School Tour, 
ZRW Bara oraz Drog-Mol. Specjalne podziękowania 
kierują również do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Wsi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, 
Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunal-
nej w Mierzęcicach, Klubu Sportowego Strażak Nowa 
Wieś, a także Rejonowego Pogotowia Ratunkowego 
w Sosnowcu. Duże zasługi dla sukcesu wydarzenia miał 
również udział licznej grupy wolontariuszy, kibiców 
i wszystkich, którzy z dobrego serca pomagali w przed-
sięwzięciu. Pozostaje mieć nadzieję, że impreza w dal-
szym ciągu będzie się rozwijała i mieszkańcy gminy 
Mierzęcice będą się mogli nią jeszcze bardziej  cieszyć 
i szczycić.

Red.
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Roman Cichoń to mieszkaniec Mie-
rzęcic. Od 2004 roku jest pracowni-
kiem Wydziału dw. z Przestępczo-
ścią Gospodarczą KPP w Tarnow-
skich Górach. Ukończył Akademię 
Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu ze specjalnością trenera piłki 
nożnej. Jako piłkarz-amator repre-
zentował kluby Zapora Przeczyce, 
Przemsza Siewierz, Piast Ożarowice, 
Niwy Brudzowice, Pionier Ujejsce 
i Ostoja Żelisławice. Przygodę z pił-
ką nożną zakończył w 2017 r. będąc 
kapitanem KS Strażak Nowa Wieś. 
29 lipca 2017 r. zwyciężył w 2. Ma-
ratonie Wyżyny Śląskiej z rewela-
cyjnym czasem 3 godzin i 15 minut 
pokonując biegaczy z różnych części 
Polski na bardzo trudnej terenowej 
trasie. 

GOK: Co trzeba zrobić, żeby wygrać 
tak trudny bieg jak Maraton Wyżyny 
Śląskiej?
RC: Przede wszystkim trzeba być w do-
brej formie. Mnie na pewno pomogło 
doświadczenie z zeszłego roku,  wie-
działem, że bieganie w tym maratonie 
zaczyna się po trzydziestu kilometrach. 
Poza tym mobilizowało mnie to, że bie-
gnę u siebie. 
GOK: Kiedy zacząłeś biegać i jak wy-
glądają Twoje treningi?
RC: Tak naprawdę biegam od ponad 
20 lat (mam taki stary zeszyt z pierw-
szymi treningami z 1994/95 roku), 
jednak do 2014 roku wszystkie moje 
cele sportowe związane były z piłką 
nożną.  Pierwsze zawody pobiegłem 
w 2010 r. - był to półmaraton w Dąbro-
wie Górniczej. Wtedy bieganie nie było 
jeszcze tak popularne. Potem przez 
cztery lata pobiegłem tylko w dwóch 
lub trzech zawodach, aż do wspomnia-
nego  2014 roku, kiedy postanowiłem 
przebiec maraton „łamiąc” 3 godziny 
(co nie udało mi się do dziś - najlep-
szy wynik osiągnąłem w Poznaniu 
w 2016 r. - 3:03:45). Od tego czasu fak-
tycznie zacząłem biegać w zawodach. 
Wcześniej do 2016 r próbowałem jakoś 
pogodzić granie w piłkę nożną z biega-
niem, biegałem wtedy w miesiącu 120 
-160 km. W tym roku zrezygnowałem 
z piłki nożnej i postawiłem na bieganie, 
żeby w końcu złamać tę magiczną „trój-
kę” w maratonie. W chwili obecnej bie-
gam między 240 a 260 km w miesiącu, 
z różną intensywnością i w różnym te-
renie,  zależy to od etapu przygotowań 
do konkretnego biegu.
GOK: Czy mógłbyś pokrótce zrela-
cjonować jak z Twojej perspektywy 
rozgrywał się ten bieg?
RC: Szczerze to nie wiedziałem czego 
mogę się spodziewać po tym biegu. 
Wiedziałem że jestem w dobrej formie, 
na pewno w lepszej niż w zeszłym roku, 
miałem już w nogach kwietniowy ma-
raton w Warszawie i długie wybiegania 
po 30 km w czasie wakacji. Chciałem 
przede wszystkim poprawić wynik 
z tamtego roku, liczyłem na czas 3:30, 
o miejscu na podium w ogóle nie my-
ślałem, nie wydawało mi się to realne. 
Chciałem mieć na 30 km średnią przy-
najmniej 4:30. Wystartowałem bardzo 
spokojnie, biegłem przez kilka kilome-
trów na 4 lub 5 miejscu, potem jednak 
stwierdziłem że tempo jest zbyt wolne 

i wyprzedziłem kilka osób awansując 
na drugie miejsce. Pierwszy zawodnik 
wydawał mi się poza zasięgiem – „wy-
darł” od początku do przodu i nie było 
go widać. Na pierwszym podbiegu za 
stadionem w Dąbiu (był to może 20 
km) zauważyłem lidera, zacząłem się 
do niego zbliżać i wyprzedziłem go. 
Powiedział mi tylko: “nie lubię górek”. 
Pomyślałem, że w sumie górki się jesz-
cze nie zaczęły. Potem biegłem już cały 
czas sam, znałem trasę z zeszłego roku 
i wiedziałem czego się spodziewać, 
choć nie do końca, bo zaskoczyła mnie 
i  zapamiętam na pewno na dłuższy czas 
z tego biegu kałużę do kolan, którą trze-
ba było przebiec środkiem i kombajn 
w samej końcówce biegu, który musia-
łem ominąć przez żyto, po czym wpa-
dłem w dół i złapały mnie takie skurcze, 
że musiałem się zatrzymać. Myślałem, 
że nie dobiegnę, a do mety zostało 
wtedy z 1,5 km. Takie są uroki biegu 
przełajowego i ma to swój klimat. Po-
myślałem, że jak dobiegnę pierwszy do 
asfaltu w Najdziszowie to już wygram, 
no i udało się. Miłym zaskoczeniem był 
czas 3:15:00,  poprawa z zeszłego roku 
o 22 minuty jest bardzo budująca przed 
jesiennym maratonem w Warszawie.
GOK: Jak na tle innych zawodów, 
w których uczestniczysz oceniasz 
Maraton Wyżyny Śląskiej oraz Bieg 
Nowej Wsi organizowane w naszej 
gminie?
RC: Myślę, że organizacja tegoroczne-
go Maratonu Wyżyny Śląskiej stała na 
bardzo wysokim poziomie. Widać do-
świadczenie, które zostało zdobyte pod-
czas zeszłorocznej edycji, po prostu nie 
ma się do czego doczepić. Uczestniczy-
łem w kilku biegach terenowych i mogę 
powiedzieć, że doping i klimat na tym 
biegu był rewelacyjny, choć nie wiem 
czy jestem w tym względzie obiektyw-
ny, bo przecież mieszkam w tej gminie, 
a w domu zawsze najlepiej. Jeśli chodzi 
o Bieg Nowej Wsi to coroczna frekwen-
cja świadczy o jego jakości, tu nawet 
nie ma co komentować. 
GOK: Co powiedziałbyś osobom 
planującym rozpoczęcie przygody 
z amatorskim bieganiem? Jak Twoim 
zdaniem powinny do tego podejść?
RC: Bieganie według mnie jest dla każ-
dego,  każdy może przebiec dystans jaki 
sobie zaplanuje,  wszystko zaczyna się 
od „głowy” i kończy się w „głowie”. Bie-
ganie trzeba zacząć od wyjścia z domu 
, można robić początkowo marszobie-
gi, a po kilku tygodniach przejść do 
biegania, najważniejsze według mnie 
jest wyrobienie sobie potrzeby ruchu 
i wpadnięcia w rytm. Taka forma uza-
leżnienia, jak to mówią biegacze.  
GOK: Jak zachęciłbyś osoby mało 
aktywne do biegania bądź innych ak-
tywności sportowych?  
RC: Ukończenie każdego biegu, nie 
wspominając już o maratonie daje nie-
samowite emocje i satysfakcję, udowad-
nia że można. Nikt nie musi zostać mi-
strzem świata, każdy kto osiągnie swój 
cel - metę jest zwycięzcą, bo pokonał 
siebie. Poza tym trzeba czegoś spróbo-
wać zanim się powie, że się czegoś nie 
lubi, a po roku treningów pogadamy.
GOK: Jakie są Twoje kolejne cele 
i marzenia sportowe?
RC: Jak już wspominałem wcześniej 

najważniejszy start w tym roku to PZU  
Maraton Warszawski, gdzie mam na-
dzieję na „złamanie” w końcu trzech 
godzin. Co potem -  czas pokaże, może 
powalczę jeszcze o kilka „życiówek” na 
krótszych dystansach, ale nie planuję 
nic konkretnego.
GOK: Czy uznajesz zwycięstwo 
w Maratonie Wyżyny Śląskiej za swój 
największy sukces biegowy?
RC: Jest to na pewno jeden z więk-
szych moich sukcesów, choć byłem 
już kilka razy na podium w innych za-
wodach. Na pewno cieszy mnie czas, 
bo zwycięstwo bez poprawy rezulta-
tu nie byłoby tak satysfakcjonujące. 
Przede wszystkim cieszy jednak fakt, 
że udało się wygrać u siebie w gminie.
GOK: Twoja żona Joanna również 
osiąga coraz lepsze wyniki (4. miej-
sce na 10 km podczas SHM II). 
Powiedz, jak udaje Wam się znaleźć 
tyle czasu na sport? Czy wzajemnie 
się motywujecie, a może nawet jest 
między Wami drobna rywalizacja?
RC: To jest zawsze największy problem 
- czas. Zdarza się, że biegamy razem, 
wtedy dzieci zostawiamy z rodzicami. 
Wcześniej na trening wychodziliśmy 
wieczorem o 21 lub 22, gdy dzieci już 
spały. Ostatnio często trenuję z synem 
Dominikiem, który jedzie na rowe-
rze, a ja biegnę. Zdarza się, że ja jadę 
na rowerze z dziećmi a żona biegnie 
albo jedziemy na bieżnię do Ożarowic, 
dzieci są na placu zabaw, a my biegamy. 
Generalnie z żoną musimy być dobrze 
zorganizowani i uparci, żeby zrobić taki 
trening, jaki zaplanowaliśmy. Nie rywa-
lizujemy raczej ze sobą, choć czasem 
na treningach robimy małe zawody 
(śmiech). Myślę, że takie bieganie ro-
dzinne bardziej motywuje, a osoby le-
piej rozumieją potrzebę treningu. Poza 
tym jest to wspólne spędzanie czasu, 
wyjazdy na zawody (bez dzieci), do-
ping drugiej osoby.
GOK: Jeszcze raz gratulujemy suk-
cesu i dziękujemy za piękne emocje 
na mecie. Czego moglibyśmy Ci ży-
czyć oprócz kolejnych biegowych 
zwycięstw?
RC: Chyba tylko zdrowia i czasu, no 
i żeby żona miała dla mnie tyle cierpli-
wości, co do tej pory (śmiech).

NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM - ROMAN CICHOŃ
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SUKCESY � TARZYNY MAZURSKIEJ 
UCZENNICY GIMNAZJUM W NOWEJ WSI

„Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowie-
kiem” – te słowa Goethego najlepiej odnoszą się  
do uczennicy III klasy Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Nowej Wsi, Katarzyny Mazurskiej, 
której jedną z pasji jest nauka języków obcych.
Jak sama przyznaje, interesuje ją wszystko, co ma 
związek z Wielką Brytanią. Uczennica jest osobą pra-
cowitą i niezwykle ambitną. Oprócz nauki w gimna-
zjum uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Będzinie, gdzie uczyła się grać na skrzypcach i for-
tepianie. 
W tym roku Kasia została Laureatką Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego. 
Podczas konkursu Uczennica wykazała się obszerną 
wiedzą, nie tylko z zakresu znajomości struktur gra-
matycznych i rozumienia tekstu w języku angielskim, 
lecz także historyczną, geografi czną i kulturową obej-
mującą kraje angielskiego obszaru językowego. 

Warto wspomnieć, że nie jest to jedyny sukces 
Katarzyny Mazurskiej, która została także zwycięż-
czynią innych konkursów językowych, wśród nich 
wojewódzkiego konkursu Poliglota Roku 2017, XVI 
Powiatowego Konkursu Języków Obcych, a także 
laureatką konkursu literackiego i recytatorskiego 
w języku angielskim.

PRZYSZLI DZIENNI� RZE Z WIZYTĄ W � DIU 

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach odwiedzili 
rozgłośnię Polskiego Radia Katowice.

Młodzi adepci dziennikarstwa obejrzeli newsroom,  
czyli serce redakcji, studia nagraniowe i emisyjne, 
pomieszczenia reżyserskie oraz Studio Koncertowe 
im. Jerzego Haralda. O historii jednej z najstarszych 
w Polsce rozgłośni, która działa od 1927 roku, opo-
wiadał dziennikarz Radia Katowice Tadeusz Musioł.

 - Radio to słowo i ludzie, którzy go tworzą - podkreślał 
reporter - Nie odtwarzana muzyka.

Przyszłym dziennikarzom najbardziej podobało się, 
że można było zobaczyć i usłyszeć „na żywo” jak 
powstają radiowe informacje, poznać ciekawych 
ludzi, dotknąć wciąż  działających magnetofo-
nów i radioodbiorników w radiowym muzeum. 
Nie zabrakło też pamiątkowych fotografi i, „sel-
fi e” w profesjonalnym studiu nagraniowym, czy 
z „odpoczywającym na ławeczce” Stanisławem 
Ligoniem, wybitnym dziennikarzem i patronem 
katowickiej redakcji.

Młodzi dziennikarze na co dzień są uczniami SP nr 1 
i 2 w Mierzęcicach, SP w Przeczycach oraz Gimna-
zjów w Nowej Wsi i Mierzęcicach.
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SUKCESY ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „MIERZĘCANKI” 
O� Z � PELI REGIONALNEJ „MIERZĘCICE”

Zespół śpiewaczy „Mierzęcanki” i Kapela Regio-
nalna „Mierzęcice” wystąpili w ostatnim czasie 
w kilku przeglądach oraz festiwalach odnosząc 
spore sukcesy. 
Po zdobyciu III miejsca w III Przeglądzie Piosenki 
Religijnej w Gródkowie „Mierzęcanki” zaprezento-
wały się w Brennej podczas 50. Wojewódzkiego Prze-
glądu Wiejskich Zespołów Artystycznych. Na tym sa-
mym przeglądzie II miejsce w kategorii kapel zdobyła 
Kapela Regionalna „Mierzęcice”. 
Działalność artystyczna i kulturalna „Mierzęcanek” 
została uhonorowana gościnnym zaproszeniem 
na 54. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle. 30 lip-
ca Zespół wystąpił na placu Bogumiła Hoff a przed 
licznie zgromadzoną publicznością dając ponad pół-
godzinny koncert. Wydarzenie to jest warte odnoto-
wania, ponieważ festiwal gromadzi zespoły z całego 
świata, włączając w to tak odległe zakątki jak Portory-
ko, Majorkę czy Gruzję.

5 sierpnia „Mierzęcanki” wystąpiły również na XI Fol-
koriadzie Jurajskiej w Żarkach, a już 27 sierpnia wraz 
z „Kapelą Regionalną” przedstawią swoje nowe pro-
gramy podczas Dożynek Gminnych w Targoszycach.

KOLEJNY SEZON SZKOŁY SZTUK WALK „SEIMEI� N” W MIERZĘCICACH

Szkoła Sztuk Walk „Seimeikan” 
powstała w 2006 roku, a już od 
2007 roku ma swoją lokalizację 
również w Mierzęcicach, gdzie 
prezentuje sztukę aikido. 

Pani Dorota Sokołowska z Prze-
czyc, uczęszczająca na treningi od 
półtora roku wraz z mężem i córką, 
zwróciła się do redakcji „Panora-
my” z prośbą o zachęcenie miesz-
kańców do udziału w ćwiczeniach. 

- Odkąd pojawiliśmy się na pierw-
szych zajęciach za pośrednictwem 
naszej córki, Małgosi, zostaliśmy 
urzeczeni atmosferą i pozytywnymi 
wartościami jakie kształtuje Szkoła. 
Mamy lepsze samopoczucie, większą 
pewność siebie, umiejętność koncen-
tracji, lepiej radzimy sobie ze stresem 
i rzeczy, które wcześniej wydawały 
nam się niemożliwe do osiągnięcia, 
teraz realizujemy spokojną pracą, 
krok po kroku.

Pani Dorota przekonuje, że nie ma 
żadnych ograniczeń pod względem 
udziału w zajęciach. Ćwiczenia 
są dostosowane do wieku i spraw-
ności, uczęszczają na nie zarówno
niesforni 5-latkowie, jak i emeryci 

chcący zadbać o stan swojego 
zdrowia.
Zajęcia odbywają się w środy 
(godz. 17:30 – 19:30) oraz sobo-
ty (10:30 – 12:30) na sali gimna-
stycznej Gimnazjum im. Czesława 
Miłosza w Mierzęcicach. 

Cena miesięcznego karnetu dla 
dzieci to 70 złotych, a dla doro-
słych 80 złotych.

Zachęcamy czytelników „Pano-
ramy” do rozpoczęcia przygo-
dy z „Seimeikan” wierząc, że jest 
to świetna okazja, by móc się roz-
wijać w gronie wspaniałych ludzi, 
bez konieczności wyjeżdżania 
poza teren gminy Mierzęcice. 
Więcej informacji znajdą Państwo 
na: www.seimeikan.pl. 
Adres mailowy szkoły to: sekreta-
riat@seimeikan.pl
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TELEWIZJA TVP INFO W MIERZĘCICACH

22 czerwca wzmożonym ruchem na drodze DK 
78 zainteresowała się telewizja Regionalna TVP  
INFO. Program z udziałem mieszkańców, władz 
samorządowych gminy, oraz Radnych Gminy 
emitowany był na żywo.
Od wielu lat mieszkańcy Mierzęcic protestują prze-
ciwko temu, co spotyka ich na ulicy Wolności. 
Codziennie ulicą tą przejeżdżają dziesiątki wieloto-
nowych tirów, które powodują koleiny, obniżenia 
studzienek, drgania, pękania domów oraz  stwarzają 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Wzmożony ruch na drodze DK 78 to nie tylko hałas 
i spaliny, ale także liczne wypadki i kolizje drogowe. 
Kolejnym problemem jest nieprzestrzeganie przez 
kierowców przepisów o ograniczeniu prędkości. 
By móc bezpiecznie przejść przez ulicę, czasami trze-
ba czekać kilka minut.
Jak zapewniał przedstawiciel Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i autostrad Marek Prusak, planowa-
na jest przebudowa odcinka DK 78 przebiegającego 
przez Mierzęcice oraz budowa odpowiednich zabez-
pieczeń akustycznych.

Red.

TELEWIZJA TVP INFO W MIERZĘCICACH

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyro-
dy, która weszła w życie 17 czerwca br., planowane 
usunięcie drzew i krzewów (na cele nie związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej) z nie-
ruchomości, stanowiących własność osób � zycz-
nych wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości 
wymagane jest również w przypadku gdy nieru-
chomość ta:
• stanowi własność osób fi zycznych i przeznaczona 
jest na cele związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej,
• stanowi własność inną niż osób fi zycznych tj. osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych i in. 
Przepisów nie stosuje się w przypadku drzew, któ-
rych obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesiono-
listnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
• drzew i krzewów owocowych,
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, 
o powierzchni do 25 m2,
• krzewów rosnących na terenach pokrytych roślin-
nością pełniących funkcje ozdobne,
• drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Zgłoszenie o wycinkę drzew powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy

• oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte
• rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa 
na nieruchomości.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, 
dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drze-
wa oraz obwód pnia ustalony na wysokości 5 cm. 
Z oględzin sporządza się protokół.
W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy 
może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść 
sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli 
organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przy-
padku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesię-
cy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa 
może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wła-
ściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie 
realizowana na części nieruchomości na której rosło 
usunięte drzewo, wówczas na właściciela nierucho-
mości, w drodze decyzji administracyjnej, nałożony 
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie 
drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed 
upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez 
Wójta Gminy) a także pomimo sprzeciwu organu 
i bez wymaganego zezwolenia skutkować będzie nali-
czeniem administracyjnej kary pieniężnej. Wysokość 
kar i wysokość opłat za usunięcie drzewa zostanie 
ustalona przez Ministra Środowiska.

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW 
NA PRYWATNYCH NIERUCHOMOŚCIACH



OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE

ZATRUDNIMY W NOWO 
OTWARTYM 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
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