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INWESTYCJE - FUNDUSZE UNIJNE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

Blisko 13 tysięcy złotych na miesz-
kańca w gminie Mierzęcice wynio-
sła wartość realizowanych projek-
tów unijnych.
 
Portal samorządowy PAP, w arty-
kule autorstwa Mateusza Kicka z 
dnia 25 lipca 2019 r., opierając się 
na danych GUS informuje, że blisko 
13 tysięcy złotych na mieszkańca 
wyniosła wartość realizowanych 
projektów unijnych w gminie Mie-
rzęcice. Tylko gmina Ożarowice, 
spośród sąsiadujących gmin, a tak-
że gmin powiatu będzińskiego osią-
gnęła wyższą wartość - 19 102 zł. 

Jak wynika z przedstawionych da-
nych, spośród sąsiadujących gmin 
a także gmin powiatu będzińskie-
go, tuż za gminą Mierzęcice upla-
sowała się Dąbrowa Górnicza, 
gdzie wartość realizowanych pro-
jektów unijnych w przeliczeniu na 
mieszkańca wyniosła 11 490 zł. 
Kolejne miejsca zajmują: Siewierz 
z wartością 9 785 zł na mieszkań-

ca, Bobrowniki z kwotą 6179 zł, 
Będzin - 3486 zł, Czeladź - 3377zł, 
Psary z kwotą 3059 zł, Sławków - 
2145 zł przypadające na jednego 
mieszkańca.

Jeśli z kolei chodzi o stolicę woje-
wództwa śląskiego - Katowice, to 
w tym przypadku wartość reali-
zowanych projektów unijnych w 
przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca wyniosła 9276 zł.

Podsumowując zaznaczyć należy, 
że spośród wszystkich gmin w Pol-
sce najwyższa wartość realizowa-
nych projektów unijnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
osiągnęła gmina Krotoszyce, zaś 
na drugim końcu skali znalazła się 
gmina Zabrodzie w woj. mazowiec-
kim, gdzie na jednego mieszkańca 
przypadło zaledwie 19 zł.

Według GUS, we wszystkich 2478 
gminach w Polsce realizowane 
były na koniec ub.r. projekty unijne 

z rozpędzonej na dobre perspekty-
wy 2014-2020 (od 1 stycznia gmin 
jest 2477 w związku ze zniesieniem 
gminy Ostrowice). Wartość umów 
bądź decyzji o dofinansowaniu 
przekroczyła w tym czasie w całej 
Polsce 380 mld zł.

Dane w odniesieniu do liczby 
mieszkańców pokazują, że wartość 
całkowita prowadzonych w Polsce 
inwestycji unijnych (łącznie z wkła-
dem krajowym i udziałem benefi-
cjentów) z polityki spójności to ok. 
10 tys. zł na mieszkańca.

Pełne zestawienie wartości pro-
jektów unijnych dla każdej z 2478 
gmin dostępne jest na: 
europarlament.pap.pl

Artykuł powstał na podstawie 
materiału przygotowanego przez 
Mateusza Kicka, opublikowanego 
na Portalu Samorządowym PAP w 
dniu 25 lipca 2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 22 lipca 2019r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.
7684) oraz uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału 
Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice ze zmianą wprowadzoną 

uchwałą Nr XLVIII/353/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 sierpnia 2018r. oraz Zarządzenia Nr 289/19 
Wojewody Śląskiego z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady 

Gminy Mierzęcice w okręgach wyborczych nr 5 i nr 15 

Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości informację 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz 
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mierzę-

cice zarządzonych na dzień 22 września 2019r.:

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach:
Urząd Gminy Mierzęcice, 
42-460 Mierzęcice 
ul. Wolności 95.

Numer
okręgu

wyborczego
Granice okręgu wyborczego

Liczba
radnych

wybieranych
w okręgu

5
Sołectwo Przeczyce ul. 21 Stycznia

numery parzyste od nr 58 do końca i numery nieparzyste od nr 177 do końca, 
ulice: Cicha, Podbiele, Polna, Spokojna.

1

15 Sołectwo Mierzęcice II 1

Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski
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WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM

RATOWNICTWA 112
POLICJA 997

KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU 

32 674 13 07
STRAŻ POŻARNA 998 

PSP BĘDZIN 32 267 50 11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

BĘDZIN 32 267 36 10
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992

ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00

fax 32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 32 287 75 19

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ 32 288 70 53

NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 
32 288 70 45

APTEKA Gallena 32 288 70 40
APTEKA Moje Zdrowie 32 700 37 53

GABINET WETERYNARYJNY „MEDI-VET” 
32 284 02 23

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 32 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

32 284 23 83
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

PODPISANO UMOWY W RAMACH KONKURSU „INICJATYWA SOŁECKA” 

23 lipca w Starostwie Powia-
towym w Zawierciu odbyło się 
uroczyste podpisanie umów na 
pomoc finansową w ramach Kon-
kursu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego „Inicja-
tywa Sołecka”. Umowy podpisy-
wali przedstawiciele samorządów 
gminnych trzech powiatów: bę-
dzińskiego, myszkowskiego oraz 
zawierciańskiego. 

Gminę Mierzęcice reprezentował 
wójt Grzegorz Podlejski. Kwo-
ta przeznaczona dla powiatów:  
będzińskiego, zawierciańskiego   

i myszkowskiego z budżetu woje-
wództwa to niespełna 650 tysięcy 
złotych. Łącznie zawarto 41 umów 
na realizację zadań w 12 gminach. 

Gmina Mierzęcice podpisała dwie 
umowy, w których łączna pomoc 
finansowa opiewa na kwotę 28 
tysięcy złotych. Pierwsza z zawar-
tych umów dotyczy „Zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej 
w centrum sołectwa Najdziszów 
poprzez utwardzenie nawierzchni 
przy placu zabaw”. 

W tym przypadku koszt całości in-
westycji wyniesie 28 tysięcy zło-
tych, z czego 18 tysięcy stanowić 
będą środki z pomocy finasowej 
w ramach Konkursu „Inicjatywa 
Sołecka”, zaś pozostałe  10 tysię-
cy złotych wkładu własnego po-
chodzić będzie z funduszu sołec-
kiego. Druga z zawartych umów 
dotyczy „Doposażenia Koła Go-
spodyń Wiejskich w Toporowi-
cach w brakujące elementy stroju  

ludowego.” Koszt realizacji tego 
zadania wynosi w całości 12,5 ty-
siąca złotych, z czego 10 tysięcy 
złotych stanowią środki z pomocy 
finansowej w ramach w/w Konkur-
su, zaś pozostała kwota pochodzić 
będzie z funduszu sołeckiego.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa 
Sołecka” ma na celu umożliwienie 
mieszkańcom wpływu na zainwe-
stowanie środków z budżetu wo-
jewództwa śląskiego na przedsię-
wzięcia i zadania, które służą roz-
wojowi lokalnych społeczności. 

W ramach przeprowadzonego 
naboru udział w konkursie  wzię-
ły 104 gminy z 17 powiatów. Do 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego wpłynęło 338 
wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej. Sejmik Województwa 
Śląskiego udzielił 238 zadaniom 
pomoc finansową w formie dotacji 
celowych na realizację zadań wy-
branych w ramach konkursu. 
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MIERZĘCICKIE LATO I JESIEŃ PEŁNE INWESTYCJI

Tegoroczne lato oraz jesień na 
terenie Gminy Mierzęcice obfito-
wać będą w realizację wielu inwe-
stycji, które z pewnością przyczy-
nią się do poprawy jakości życia 
mieszkańców gminnej społeczno-
ści. 

11 lipca 2019 r. został rozstrzy-
gnięty przetarg na zadanie pn.:  
„Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Mierzęcice”. W ramach  tej 
inwestycji zostaną ocieplone bu-
dynki: Szkoły Podstawowej w To-
porowicach  oraz remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Przeczycach. 
Ponadto w budynkach Szkoły Pod-
stawowej w Boguchwałowicach 
oraz Toporowicach zostanie wy-
konana modernizacja centralnego 
ogrzewania.  Pierwsza umowa na 
wykonanie modernizacji central-
nego ogrzewania w budynku Szko-
ły Podstawowej w Toporowicach 
została podpisana 24 lipca 2019 
r. z PRZEDSIĘBIORSTWEM  PRO-
DUKCYJNO USŁUGOWYM  „AGRO-
COM” SP. Z O.O. z Dąbrowy Górni-
czej. 

25 lipca 2019 r. zawarto kolejne 
umowy na wykonanie termomo-
dernizacji budynku Szkoły Podsta-
wowej  w Toporowicach oraz bu-
dynku remizy OSP w Przeczycach 
z  FIRMĄ REMONTOWO – BU-
DOWLANĄ DANPRO DANIEL BU-
CZYŃSKI Z WŁOSZCZOWY, a także 
na modernizację systemu grzew-
czego w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Boguchwałowicach  

z  Konsorcjum firm:  PRZEDSIĘBIOR-
STWO BUDOWLANE – CZĘSTOBUD  
DAMIAN ŚWIĄCIK z CZĘSTOCHO-
WY (Lider konsorcjum), PRZEDSIĘ- 
BIORSTWO BUDOWLANE „BUDO-
POL” SP. Z O.O. Z  MSTOWA  (Part-
ner konsorcjum).                                                                                           

W dniu 26.07.2019r ogłoszono 
kolejny przetarg na ocieplenie 
budynku Szkoły Podstawowej  w 
Boguchwałowicach.  Rozstrzy-
gnięcie przetargu i  podpisanie 
umowy  planowane jest na  dru-
gą  połowę sierpnia. Obecnie na 
etapie końcowym jest wykonanie 
przebudowy drogi do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mierzęci-
cach.  W tym przypadku zakres 
przedmiotu zamówienia obejmu-
je: przebudowę drogi na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Wolności 
do granicy nieruchomości o nr. 
ewidencyjnym 804/9 o długości   
187,5 mb ( 1025 m2). Wykonawcą 
wyłonionym w  drodze przetargu 
nieograniczonego  jest  OLS SP. Z 
O.O.,  SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z 
LUBLIŃCA. 
Ponadto w dniu 17.07.2019r. roz- 

strzygnięto przetarg na  „Moderni-
zację drogi gminnej w Sadowiu”. 
W ramach zadania  wykonana zo-
stanie modernizacja ulicy Dalekiej 
o długości 460,0 m  z betonu as-
faltowego oraz przebudowa zatoki 
autobusowej z kostki betonowej. 
W dniu 13 sierpnia 2019 r. zosta-
ła podpisana umowa na realizację 
powyższej inwestycji.

W terminie od 8 do 19 lipca 2019r. 
odnowiona została elewacja oraz 
dach budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Mierzęcicach. Wyko-
nawcą prac była FIRMA HANDLO-
WO-USŁUGOWA „NOW-BUD” re-
prezentowana przez Panią ANETĘ 
NOWAK.   Koszt inwestycji wyniósł 
blisko 21,5 tysiąca złotych.

Kolejną inwestycją, która w ostat-
nim czasie została zrealizowana 
na  terenie gminy Mierzęcice i w 
podległych jednostkach było wy-
konanie parkingu na 10 stanowisk 
za budynkiem administracyjnym 
Gminnego Zakładu Gospodarki 
Wodnej i Komunalnej. Parking wy-
posażony został także w stojak dla 
rowerów. Celem tej inwestycji sfi-
nansowanej ze środków własnych 
GZGWiK była poprawa obsługi 
klientów. W tym samym celu wy-
konano również naprawę wjazdu 
na teren GZGWiK. W tym przypad-
ku dodatkowo  uzyskano lepsze za-
gospodarowanie działki-siedziby 
zakładu.

Wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Mierzęcice przepraszamy za 
ewentualne utrudnienia związane 
z prowadzonymi pracami. Mamy 
nadzieję, że efekty końcowe wyko-
nanych inwestycji spowodują, że    
niedogodności związane z prowa-
dzonymi pracami szybko zostaną 
zapomniane!   
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ODPUST W MIERZĘCICACH

11 sierpnia br. odbyły się trady-
cyjne uroczystości odpustowe w 
Mierzęcicach. Korowód uczest-
ników, prowadzony przez preze-
sa OSP Mierzęcice Pana Jerzego 
Tyrałę, wyruszył spod budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach w kierunku Kaplicz-
ki św. Wawrzyńca . O godz. 14.00 
rozpoczęła się Msza św. odpusto-
wa, którą odprawił ks. Kanonik 
Janusz Rakoczy. 

W tak ważnym dla miejscowej 
społeczności wydarzeniu nie mo-
gło zabraknąć oprawy muzycz-
nej w wykonaniu Orkiestry Dętej, 
braci strażackiej z OSP Mierzęci-
ce,członkiń KGW Mierzęcice oraz 
licznie zgromadzonych mieszkań-
ców Mierzęcic i okolicy, a także ich 
gości. Po zakończeniu uroczysto-

sci liturgicznych przyszedł czas na 
uformowanie korowodu, który po-
dążył w kierunku Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego za budynkiem 
GOK. To właśnie w tym miejscu 
odbyła się część  artystyczna i roz-
rywkowa uroczystości. Jak zawsze 
niezapomniane wrażenie po swo-
im występie pozostawiła Orkiestra 
Dęta, Zespół Śpiewaczy „Mierzę-
canki” oraz Kapela Regionalna 
Mierzęcice. Na koniec zaplanowa-
na została zabawa taneczna, którą 
poprowadził Pan Grzegorz Zimnik.

Odpust parafialny jest doroczną 
uroczystością rodziny parafialnej, 
związaną ze świętem patronalnym 
parafii lub kościoła. Uroczystości 
odpustowe w Mierzęcicach zwią-
zane są z patronem kapliczki - św. 
Wawrzyńcem. Liturgiczny obchód 

ku czci św. Wawrzyńca, diakona 
i męczennika, przypada na dzień 
10 sierpnia. Św. Wawrzyniec jest 
patronem bibliotekarzy, kucharzy, 
piekarzy, uczniów, studentów, ubo-
gich, bibliotek, administratorów 
oraz wszystkich zawodów, które są 
bezpośrednio związane z ogniem 
(także strażaków).

Impreza współfinansowana była 
z funduszu sołeckiego.

Sołtys, Rada Sołecka oraz OSP 
Mierzęcice serdecznie dziękują za 
pomoc i wsparcie w organizacji 
imprezy odpustowej panu Ma-
riuszowi Surmie, ZRW Bara Jacek 
oraz Państwu Siudyka, pani Mał-
gorzacie Dróżdż oraz panu An-
drzejowi Goździowi z Mierzęcic.
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PRZECZYCE

13 lipca na terenie boiska piłkar-
skiego KS „Zapora” w Przeczycach 
odbyło się integracyjne spotkanie 
mieszkańców Sołectwa Przeczy-
ce. 
 
Organizatorem tej plenerowej 
imprezy, sfinansowanej z fundu-
szu sołeckiego, była Pani sołtys 
Agnieszka Kołtunowska, Koło Go-
spodyń Wiejskich Przeczyce, OSP 
Przeczyce. W wydarzeniu, oprócz 
licznie zgromadzonych mieszkań-
ców Przeczyc, uczestniczyli: Pan 
Grzegorz Podlejski wójt Gminy 
Mierzęcice, Pani Karolina Dymar-
ska - dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach oraz Pani 
Małgorzata Drzewiecka - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Przeczy-
cach.

Tradycyjnie, organizatorzy zadba-
li o to, by atrakcji nie brakowało. 
Zabawę z dziećmi prowadzili pro-
fesjonalni animatorzy. Niewątpli-
wą gratką dla najmłodszych były 
także dmuchańce. Podczas spo-
tkania prezentowano także sprzęt 
strażacki, a po zaangażowaniu z ja-
kim dzieci dokonywały próby jego 
możliwości jesteśmy przekonani o 
tym, że wśród młodego pokolenia 
nie zabraknie w przyszłości ochot-
ników, którzy będą nas strzec przed 
okrutnymi żywiołami i ratować z 
opresji... 

Ucztą dla oczu i ducha była także 
wystawa rękodzieła artystyczne-
go oraz motocykli i quadów. Nie 
zabrakło także kramów z zabaw- 

kami, które cieszyły się dużą po-
pularnością zwłaszcza wśród naj-
młodszych uczestników zabawy na  
świeżym powietrzu. W świetny na-
strój wprawił uczestników występ
KGW „Jezioranki” oraz muzyka 
taneczna przy akompaniamen-
cie „Romcio Band”. Organizatorzy 
zadbali także o poczęstunek dla 

wszystkich uczestników wydarze-
nia.

Dziękujemy wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w organi-
zację tego wspaniałego spotkania 
integracyjnego.
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ODPUST KU CZCI ŚW. KRZYSZTOFA W TOPOROWICACH

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 28 
lipca 2019r. w Toporowicach od-
był się odpust ku czci św. Krzysz-
tofa. 

Tegorocznej uroczystości sprzyjała 
piękna, słoneczna pogoda. O godz. 
14.30 licznie przybyli mieszkańcy 
Toporowic oraz Sadowia II, a także 
zaproszeni goście, zgromadzili się 
przed kaplicą św. Krzysztofa, gdzie 
została odprawiona uroczysta msza  
św. odpustowa, którą celebrował 
ks. Rafał Kordaszewski - wikariusz 
Parafii p.w. św. Mikołaja w Targo-
szycach. O jej wyjątkową oprawę 
zadbali także: Pani Anna Kolasiń-
ska - sołtys Toporowic i równocze-
śnie radna Rady Gminy Mierzęci-
ce wraz z Radą Sołecką, druhny i 
druhowie strażacy z OSP Toporo-
wice,  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Toporowicach, Zespół Śpiewaczy z 
Brzękowic, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Toporowic, Gminna Orkiestra 
Dęta im. Władysława Juszczyka w 
Mierzęcicach, a także mieszkańcy.

W czasie homilii ks. Rafał Korda-
szewski przypomniał uczestnikom 
mszy sylwetkę św. Krzysztofa, pa-
trona  m.in. kierowców, podróż-
nych i żeglarzy. Po nabożeństwie 
ksiądz wikariusz dokonał poświę-
cenia pojazdów, w związku ze 
wspomnieniem św. Krzysztofa, 
które przypada 25 lipca.

Następnie barwny korowód, przy 
dźwiękach Orkiestry Dętej, skie-
rował się w stronę remizy OSP 
Toporowice. Tu z kolei, jak nakazuje  
tradycja,  na wszystkich uczestni-
ków czekała moc przygotowanych

atrakcji „dla ciała i dla ducha”-  
odpustowe  kramy z zabawkami 
i słodkościami, festyn ludowy, 
wyśmienity poczęstunek, dmu-
chane zjeżdżalnie dla dzieci, wata 
cukrowa, popcorn czy zabawa ta-
neczna prowadzona przez zespół 
Jura Dance. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że w gronie zaproszo-
nych gości znaleźli się: wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski wraz 
z małżonką, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Mierzęcice-Przemy-
sław Paszewski, a także dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Karoli-
na Dymarska. Uroczystość prowa-
dziła Pani Anna Kolasińska.

Zgromadzonych gości w beztro-
ski nastrój wprowadziły występy 
m.in. Orkiestry Dętej czy zespołów 
śpiewaczych „Toporowianki” oraz 
„Brzękowianie”. 

Impreza została sfinansowana 
przez Radnych Rady Gminy Mie-
rzęcice panią Annę Kolasińską 
(sołtys Toporowic) i pana Przemy-
sława Paszewskiego oraz przez 
właścicieli lokalnego sklepu Ewę i 
Zbigniewa Warmuz.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie 
dziękują za aktywną pomoc OSP 
Toporowice, KGW Toporowice, 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Topo-
rowic oraz grupie ATV Mierzęcice 
(quady) którzy swoim wysiłkiem 
włożonym w przygotowanie od-
pustu, zarówno jego części religij-
nej, jak i świeckiej, budują poczu-
cie wspólnoty, kultywują tradycję 
i wzmacniają więzi międzyludzkie.  

Mamy nadzieję, że  pozytywne 
wspomnienia z uroczystości będą 
jeszcze długo gościły w opowie-
ściach jej uczestników.
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

WSPÓLNE CZYTANIE Z KURĄ ADELĄ

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

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

w każdą ostatnią środę miesiąca. 

Najbliższe spotkanie zaplano-
wano na 28.08.2019 r. o godz. 
16:00 w centrali Gminnej Biblio-
teki Publicznej  w Mierzęcicach   
ul. Wolności 62 a. Na spotkaniu 
będziemy rozmawiać o książce  

G. Musso „Będziesz tam?”. Książ-
kę można wypożyczyć w Bibliotece 
w Mierzęcicach. 

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

Dyr. GBP
Grażyna Czapla

WYWIAD Z PANIĄ KAROLINĄ DYMARSKĄ - DYREKTOR GOK

Aldona Węgrzynowicz: Pani Dy-
rektor, od kiedy została Pani po-
wołana na stanowisko dyrektora 
GOK w Mierzęcicach?

Karolina Dymarska: Zgodnie z za-
rządzeniem Wójta Gminy Mierzę-
cice z dnia 5 lipca 2019r., funkcję 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Mierzęcicach pełnię od 8 
lipca 2019r.

AW: Proszę przybliżyć czytelni-
kom swoją sylwetkę, dotychcza-
sową drogę zawodową. Jakie ma 

Pani doświadczenie w pracy w in-
stytucji kultury?

KD: Moją drogę zawodową rozpo-
częłam od stażu pracy w Urzędzie 
Miasta w Wojkowicach. Następnie 
ponad dziewięć lat pracowałam w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Woj-
kowicach - najpierw na stanowisku 
referenta ds. kadrowo-kasowych, 
później jako animator kultury. 

Ukończyłam studia na kierunku 
administracja, zarządzanie oraz 
menedżer kultury, a zdobyta w ten 

sposób wiedza okazała się bardzo 
potrzebna w mojej codziennej 
pracy. 

Przydatna okazuje się także na 
codzień zdolność analitycznego 
myślenia, którą posiadam, oraz ła-
twość  nawiązywania kontaktów in-
terpersonalnych. Podczas studiów 
oraz w pracy zdobyłam wiedzę  
i doświadczenie, które chciałabym 
przenieść na praktyczne działanie, 
mające na celu budowanie po-
zytywnego wizerunku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

Jak co roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Jana Pawła II w Mie-
rzęcicach aktywnie włączyła się 
w obchody XVIII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom, któ-
ry organizowany jest przez Fun-
dację ABCXXI Cała Polska Czyta 
Dzieciom. 

Misją Fundacji jest uświadomienia 
społeczeństwu ogromnego zna-
czenia czytania dziecku dla jego 
zdrowego i wszechstronnego roz-
woju. 

Biblioteka od 18 lat bierze udział w 
kampanii Cała Polska Czyta Dzie-
ciom odwiedzając dzieci w przed-
szkolach i szkołach czytając im 
fragmenty książek. Bibliotekarze 
włączają się również w coroczną 
akcję Tydzień Czytania zapraszając 
do biblioteki postacie z bajek. 

W tym roku najmłodszych odwie-

dziła Kura Adela, bohaterka ksią-
żek dla dzieci. Jej przygody opisa-
ła Pani Joanna Krzyżanek, w kilku 
pięknie ilustrowanych książkach. 

Kura Adela odwiedziła przedszko-
laków i uczniów klas I-III,  była rów-
nież gościem podczas uroczystego 
Pasowania na Czytelnika dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Mierzęci-
cach. 

Na spotkaniach dzieci wsłuchiwa-
ły się w opowieści o przygodach 
Kury Adeli a potem malowali jej 
portret.

Na zakończenie spotkania wszyscy 
otrzymali okolicznościowe zakład-
ki do książek oraz zrobili pamiątko-
we zdjęcie. Dzieci miały też okazję 
wypożyczyć książki o przygodach 
Kury Adeli.

Opr. M. Bijak
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AW: Co skłoniło Panią do ubie-
gania się o stanowisko dyrektora 
GOK w Mierzęcicach?

KD: Podjęłam decyzję o ubieganiu 
się o stanowisko dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach, gdyż Gmina Mierzęcice jest 
dla mnie ważna i chcę wziąć ak-
tywny udział w jej rozwoju. 

Od urodzenia jestem mieszkan-
ką gminy, to moja mała ojczyzna, 
z którą jestem bardzo związana 
emocjonalnie. Myślę, że jest to 
ważna kwestia i dodatkowy atut, 
z tego względu, że wiem jakie są 
oczekiwania mieszkańców, a tak-
że będę miała większą możliwość 
wsłuchiwania się w ich potrzeby w 
tym zakresie i w miarę możliwości 
finansowych oraz lokalowych będę 
chciała je zaspokoić. 

AW: Proszę zdradzić czytelnikom 
„Panoramy”, jakie cele chciałaby 
Pani zrealizować na nowym sta-
nowisku? Jaka jest Pani wizja ich 
realizacji?

KD: Jednym z głównych celów, ja-
kie sobie postawiłam od początku 
pracy w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Mierzęcicach  jest to, aby za-
chęcić mieszkańców naszej gminy 
do aktywnego udziału w życiu kul-
turalnym. Mam nadzieję, że nasza 
społeczność licznie będzie korzy-
stać z oferty Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Będę też starała się 
na bieżąco analizować potrzeby  
i zainteresowania mieszkańców, 
by dostosowywać ofertę do ich 
wymagań. 

Mam świadomość tego, że miesz-
kańcy  chcą się rozwijać, chcą by 
ich dzieci mogły blisko swojego 
miejsca zamieszkania korzystać  
z różnych form spędzania wolne-
go czasu poza szkołą, dlatego ta 
oferta powinna być różnorodna  
i dostosowana do ich bieżących 
potrzeb i zainteresowań.

AW: Z pewnością dostrzegła już 
Pani, że mogą pojawić się także 
pewne przeszkody w osiągnięciu 
wyznaczonych celów, czy ambit-
nych planów, jak choćby ograni-
czone środki finansowe. 

Czy dostrzega Pani takie przeszko-

dy, a jeśli tak, jak zamierza je Pani 
ominąć?

KD: Oczywiście, że dostrzegam. 
Środki finansowe oraz warunki 
lokalowe niewątpliwie nas ogra-
niczają. Niemniej jednak musimy 
stawić temu czoła i robić wszystko, 
aby w jak najlepszy sposób wy-
korzystać to, co mamy. Będziemy 
wnioskować i aktywnie brać udział 
w projektach, by pozyskać środki, 
dzięki którym nasza oferta będzie 
bogatsza oraz bardziej atrakcyjna. 

Liczę tutaj też na owocną współ-
pracę z Panem Wójtem, pracow-
nikami Urzędu Gminy w Mierzę-
cicach, jednostkami podległymi 
gminie, placówkami oświatowymi, 
ochotniczymi strażami pożarnymi 
oraz stowarzyszeniami działający-
mi w naszej okolicy. Mam nadzie-
ję, że ta współpraca także przyczy-
ni się do zagwarantowania naszym 
mieszkańcom szerszego dostępu 
do kultury.  
 
AD: Na jaką ofertę GOK-u miesz-
kańcy Gminy Mierzęcice mogą li-
czyć w najbliższej przyszłości? 

KD: Będziemy się starać przygo-
towywać ofertę tak, aby była ona 
skierowana do różnych grup wie-
kowych. 

Już na jesień, na przełomie wrze-
śnia i października, będą Państwo 
mogli skorzystać z oferty zajęć  
i warsztatów, które będą odby-
wały się na terenie naszej gminy.  
W ofercie znajdzie się dużo nowo-
ści. Żywię nadzieję, że  nasze sta-
rania, które podjęliśmy w celu roz-
szerzenia oferty zostaną docenione  
i mieszkańcy będą licznie z niej ko-
rzystać.

Poza zajęciami i warsztatami bę-
dziemy organizować imprezy ple-
nerowe, konkursy i wiele innych 
ciekawych inicjatyw. Dlatego za-
chęcam Państwa do śledzenia na-
szego fanpage oraz strony interne-
towej Gminy Mierzęcice, tam  też 
na bieżącą będą mogli się Państwo 
zapoznać, z aktualną ofertą kultu-
ralną.

AW: Jeśli może Pani zdradzić - jaka 
była Pani pierwsza decyzja na sta-
nowisku dyrektora?

KD: Wyszłam z inicjatywą założe-
nia w naszej gminie grupy mażore-
tek i po konsultacji z Panem Wój-
tem podjęłam stosowną decyzję w 
tej sprawie.

Grupa rozpocznie pierwsze zaję-
cia w październiku. Podczas zajęć 
uczestniczki będą uczyć się ukła-
dów choreograficznych taneczno-
marszowych. Zakres zajęć będzie 
obejmował podstawy tańca kla-
sycznego, naukę marszu mażoret-
kowego, twirling (nauka i doskona-
lenie pracy z pałeczką), streatching 
oraz elementy akrobatyki. Mam 
nadzieję, że pierwsze efekty pracy 
grupy będziemy mogli zobaczyć 
niebawem. 

AW: Proszę nam zdradzić, jakie są 
Pani zainteresowania, co lubi Pani 
robić w wolnym czasie?

KD: Bardzo lubię fotografować  
i chociaż zajmuję się tym amator-
sko - sprawia mi to wielką przy-
jemność. Lubię, gdy po przeciw-
nej stronie obiektywu widzę moje 
dzieci czy piękną przyrodę. 

Podróże i spacery, to moje kolejne 
zamiłowanie. Z wielką ciekawością  
i ogromnym zainteresowaniem od-
krywam nowe miejsca i podziwiam 
piękne widoki. Lubię posłuchać 
dobrej muzyki i iść na koncert. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Aldona Węgrzynowicz
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Milla - Kamila Dróżdż, mieszkanka 
Przeczyc, ma już na swoim koncie 
drugi teledysk, którego premierę 
mogliśmy zobaczyć w programie 
Telewizji TVS „Lato z TVS”. 

Pierwszy teledysk do „Piosenki dla 
Mamy” znalazł się w telewizji TVS 
i dzięki Państwa głosom już pół 
roku widnieje w Szlagierowej Li-
ście. Nowa piosenka „Za horyzon-
tem” pod koniec sierpnia również 

trafi do propozycji na Szlagierową 
Listę.

Nagranie teledysku oraz nowej 
piosenki „Za horyzontem” sfinan-
sowane zostało przez GOK w Mie-
rzęcicach.

„Bardzo serdecznie dziękuję, za 
każdy oddany głos. To dla mnie ol-
brzymia radość. Mam nadzieję, że 
nowa piosenka, tak samo jak po-

przednia, poruszy Państwa serca i 
dusze”.

22 czerwca 2019 roku oraz 14 lip-
ca 2019 roku- te dwie daty zło-
tymi zgłoskami (a właściwie rzec 
by można srebrnymi i brązowymi 
zgłoskami) zapiszą się nie tylko w 
historii Kapeli Regionalnej Mie-
rzęcice, ale także całej gminy Mie-
rzęcice i jej społeczności. W tych 
bowiem dniach dwa zaszczytne 
laury trafiły na ręce członków Ka-
peli Regionalnej Mierzęcice.

22 czerwca 2019 roku przy Ośrod-
ku Kultury w Preczowie odbył się 
Świętojański Festiwal Pieśni i Przy-
śpiewek Zalotnych. Podobnie jak w 
ubiegłym roku, podczas tegorocz-
nej edycji festiwalu na scenie pre-
zentowali się wykonawcy w dwóch 
kategoriach: kapele ludowe oraz 
zespoły śpiewacze. Zespoły oce-
niało profesjonalne jury w skła-
dzie: Dariusz Nurzyński, Jolanta 
Sznajder oraz Roman Hyla. W tym 
roku publiczność oraz jury miało 
okazję obejrzeć prezentacje 21 ze-
społów śpiewaczych oraz 5 kapel. 
Z ogromną dumą i nieskrywanym 
wzruszeniem informujemy, że w 
kategorii kapela II miejsce zajęła 
Kapela Regionalna Mierzęcice.

Trzy tygodnie później-14 lipca 2019 
roku, Kapela Regionalna Mierzęci-
ce zajęła III miejsce w 52. Woje-
wódzkim Przeglądzie Wiejskich 
Zespołów Artystycznych, który 
odbył się w Brennej. Przegląd to 
impreza mająca na celu prezenta-
cję dorobku amatorskich zespo-
łów artystycznych działających w 
środowiskach wiejskich. Organi-
zatorem tego znamienitego wyda-
rzenia kulturalnego, podkreślają-
cego naszą tożsamość regionalną 
i lokalną, a także przywiązanie do 

tradycji, był Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej, a także 
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna. Podczas przeglądu 
artyści prezentowali dawne pieśni 
wykonywane a capella lub z akom-
paniamentem, a zespoły regional-
ne zapraszały widzów do ogląda-
nia tańców i zwyczajów swojego 
regionu. Wszystko to działo się na 
deskach gościnnego amfiteatru 
w Brennej w dniach 14 i 15 lipca 
2019r. Jak relacjonowali organiza-
torzy: „52 edycja przeglądu, któ-
ry sprawia, że w ciągu dwóch dni 
przez deski  Amfiteatru przewija 
się ponad 1000 koncertujących ze-
społów: kapel, grup śpiewaczych, 
zespołów folklorystycznych z całe-
go województwa śląskiego.”

Z całego serca gratulujemy wszyst-
kim członkom Kapeli Regionalnej 
Mierzęcice zdobytych laurów. Je-
steśmy niezmiernie dumni, że re-
prezentujący Gminę Mierzęcice 
zespół po raz kolejny osiągnął tak 
wspaniałe wyniki. 

  

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że Kapela Regionalna Mierzęcice 
powstała w listopadzie 1995 roku. 

Od początku swego istnienia ka-
pela zdobywa nagrody i wyróżnie-
nia na przeglądach, festiwalach, 
konkursach, reprezentując Gminę 
Mierzęcice. W swoim dorobku ma 
wiele sukcesów w przeglądach 
regionalnych, wojewódzkich oraz 
krajowych. Co istotne, członko-
wie kapeli uczestniczą czynnie w 
życiu kulturalnym Gminy Mierzę-
cice i reprezentują ją dumnie na 
zewnątrz. 

Kierownikiem i opiekunem ar-
tystycznym kapeli jest Pan Józef 
Kotuła. Soliści kapeli: Pan Józef 
Duda, Pan Eugeniusz Kotuła. Skład 
instrumentalny: kontrabas - Pan 
Józef Kotuła, akordeon - Pan Sta-
nisław Hetmańczyk, klarnet - Pan 
Józef Duda, bęben - Pan Eugeniusz 
Kotuła.

NOWA PIOSENKA MILLI JUŻ WKRÓTCE NA SZLAGIEROWEJ LIŚCIE W TVS

KAPELA REGIONALNA MIERZĘCICE  WCIĄŻ NA  KONKURSOWYM PODIUM 
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100. LECIE URODZIN PANI SABINY SOWY Z BOGUCHWAŁOWIC

 ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „MIERZĘCANKI” WYWALCZYŁ  III MIEJSCE 

Na początku sierpnia br., trady-
cyjnie w Żarkach Letnisko (powiat 
myszkowski), zorganizowana zo-
stała XIII Folkloriada Jurajska. 

To wyjątkowo barwne przedsię-
wzięcie artystyczne - święto trady-
cji i kultury, którego główną atrak-
cją są zespoły śpiewacze, obrzędo-
we, kapele podwórkowe i zachwy-
cające rękodzieło. Organizatorem 
wydarzenia jest Gminny Ośrodek 
Kultury im.  Janusza Gniatkowskie-
go w Poraju, a rolę współorganiza-
torów w tym roku przyjęli: Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie oraz niezawodna 
OSP Żarki Letnisko.

Z nieskrywaną dumą informuje-
my, że w ramach trwającej, dwu-
dniowej Folkloriady, w sobotę 
- 3 sierpnia br. Zespół Śpiewaczy 
„Mierzęcanki” zdobył III miejsce 
w XI Ogólnopolskim Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych. Jest 
to olbrzymi sukces, albowiem na 
scenie amfiteatru w Żarkach Let-
nisku   zaprezentowało się aż 37  

podmiotów wykonawczych (27 ze-
społów śpiewaczych i 10 zespołów 
obrzędowych). Blisko 600 artystów 
wprost oczarowało gości oraz jury 
swoim wspaniałym śpiewem, ży-
wiołowością, sercem otwartym na 
kulturę ludową. 

Gratulujemy Zespołowi Śpiewa-
czemu zdobytych laurów oraz 
dziękujemy za codzienne krzewie-
nie kultury ludowej i ich wkład w 
budowanie pozytywnego wizerun-
ku naszej gminnej społeczności. 

Były kwiaty, łzy wzruszenia, pre-
zenty, moc życzeń, listy gratula-
cyjne oraz wspaniałe przyjęcie 
urodzinowe. Okazja ku temu była 
znamienita, bowiem Pani Sabina 
Sowa z Boguchwałowic święto-
wała setną rocznicę urodzin!

Uroczyste obchody tak zacnego ju-

bileuszu urodzin rozpoczęła Msza 
św. w intencji Jubilatki, którą w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP od-
prawił ks. Proboszcz Marek Cuda. 

W uroczystości, oprócz najbliż-
szych Pani Sabiny Sowy, uczestni-
czył Pan Grzegorz Podlejski - wójt 
Gminy Mierzęcice, Pani Wiesława 

Rajewska z mierzęcickiego Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz pani Danuta 
Szymończyk - sołtys Boguchwa-
łowic i równocześnie Radna Rady 
Gminy Mierzęcice, którzy złożyli 
Szanownej Solenizantce najser-
deczniejsze życzenia.   
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Z WIZYTĄ W JURA PARKU W KRASIEJOWIE

18 lipca 2019 roku w ramach ak-
cji „Lato z GOK” najmłodsi miesz-
kańcy gminy Mierzęcice odbyli  
niezapomnianą wycieczkę do Jura 
Parku w Krasiejowie. 

Jura Park położony jest w malow-
niczej okolicy, otoczonej lasami. 
Powstał na terenie zdegradowa-
nym przez przemysł, w którym 
wcześniej eksploatowała kopal-
nia i cementownia.  To właśnie w 
tym miejscu naukowcy dokonali 
przełomowego odkrycia, kiedy to 
natrafili na ślady prehistorycznych  
gadów i płazów sprzed 230 mln 
lat, w tym najstarszego przodka 
dinozaurów - Silesaurus opolensis 
(śląskiego jaszczura spod Opola). 
Warto także dodać, że ogromna 
liczba oraz stan zachowania oka-
zów pozwoliły na rozpoczęcie prac 
badawczych, które trwają do dziś. 

Młodzi turyści z gminy Mierzęcice 
rozpoczęli zwiedzanie od wizyty 
w jednym z najdłuższych w świe-
cie kin 3D- Tunelu Czasu. Dzieci za-
opatrzone w okulary 3D udały się  

 

w podróż ciemnym tunelem, na  
ścianach którego wyświetlony zo-
stał film odnoszący się do historii  
narodzin Ziemi. Później, spragnio-
ne wiedzy i przygód dzieci, udały  
się  w towarzystwie profesjonal-
nego przewodnika na spacer po  
ścieżce dydaktycznej, na której 
znajduje się  niemal 250 natural-
nej wielkości przedstawicieli świa-
ta dinozaurów. 
Kolejnym punktem ciekawej wy- 

prawy było zwiedzanie Oceana-
rium. W tym miejscu ogromne 
emocje u wycieczkowiczów wzbu-
dził wyłaniający się z ekranu rekin! 
Po pożegnaniu się z przewodni-
kiem przyszedł czas na zabawę w 
lunaparku oraz na placu zabaw. 
Wycieczka nie mogła się też obyć 
bez wizyty w sklepie z pamiątkami, 
które jeszcze długo przypominać 
będą dzieciom o ich wizycie w Jura 
Parku w Krasiejowie.

WYCIECZKA DO LEŚNEGO PARKU NIESPODZIANEK W USTRONIU

25 lipca w ramach akcji „Lato z 
GOK”,  odbyła się wycieczka  naj-
młodszych mieszkańców gminy 
Mierzęcice do Leśnego Parku Nie-
spodzianek w Ustroniu. 

Słoneczna pogoda sprzyjała wszyst-
kim tym, którzy zdecydowali się w 
ten lipcowy dzień skorzystać z ofer-
ty przygotowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.  
Około godziny 10.00 wycieczko-
wicze wraz z opiekunami przybyli 
do Ustronia. Wspaniały krajobraz 
Beskidu Śląskiego od razu wprawił 
wszystkich uczestników wypra-
wy w wakacyjny nastrój. Warto w 
tym miejscu dodać, że Leśny Park 
Niespodzianek w Ustroniu to nie-
konwencjonalny ogród zoologicz-
ny,  który zaskakuje swą formą, 
pozwala na bezpośrednie obco-
wanie z naturą, dziką przyrodą, 
rozrywką i edukacją w naturalnych 
warunkach lasu bukowego. Wizyta 
w Leśnym Parku Niespodzianek w 
Ustroniu rozpoczęła się od poka-
zu lotu ptaków drapieżnych m.in. 
sokołów oraz orłów. Ptaki zostały 
wspaniale opisane przez opieku-

nów, a następnie wykonały do-
syć niskie przeloty nad widownią, 
co wzbudziło wśród uczestników 
niemałe emocje. Tuż po wizycie 
w „sokolarni” uczestnicy przy-
rodniczej wyprawy udali się do 
„sowiarni”, gdzie mieli możliwość 
podziwiania efektownego przelo-
tu  ptaków będących symbolem 
mądrości. Podczas lekcji okazało 
się, że są to nie tylko ptaki nocne 
(jak zazwyczaj są przedstawiane),  
ale także świetnie radzące sobie 
z lataniem w dzień. Po pokazach 

ptaków przyszedł czas na zwiedza-
nie parku - dzieci były zachwycone 
tym, że mogły dotknąć saren, któ-
re swobodnie poruszały się po tym 
urokliwym miejscu. Podziwiały żu-
bry, dziki i kozły znajdujące się za 
ogrodzeniem. 

Mamy nadzieję, że ta nietypowa 
lekcja przyrody w naturalnych wa-
runkach,  na długo pozostanie w 
pamięci wszystkich uczestników 
wycieczki.
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WYCIECZKA DO OJCOWA

1 sierpnia 2019 r. odbyła się ostat-
nia podczas tegorocznych wakacji 
wycieczka, organizowana w ra-
mach akcji: „Lato z GOK”. Tym ra-
zem celem wyprawy był Ojcowski 
Park Narodowy. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy Mie-
rzęcice wyruszyli spod siedziby 
GOK o 8.30. Oprócz opiekunów i 
kadry Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mierzęcicach, dzieciom towa-
rzyszył licencjonowany przewod-
nik- Pan Jacek Urban. Niestety tym 
razem pogoda sprawiła uczestni-
kom wycieczki psikusa, gdyż prze-
lotny deszcz towarzyszył im niemal 
przez całą wycieczkę. Dobrze, że 
nie był zbyt intensywny i pozwolił 
zrealizować wszystkie zaplanowa-
ne punkty programu. 

W pierwszej kolejności wycieczko-
wicze udali się w okolicę sławnych 
stawów hodowlanych,  w samo 
serce Ojcowskiego Parku Naro-
dowego, gdzie hoduje się  poto-
kowe Pstrągi Ojcowskie. Tradycja 
hodowli pstrągów potokowych w 
Ojcowie sięga lat 30. ubiegłego 
wieku. 

Kolejnym punktem wyprawy była 
skalna Brama Krakowska, która 
została uwieczniona na wielu fo-
tografiach młodych mieszkańców 
gminy Mierzęcice.

Wycieczka do tak wspaniałego 
miejsca nie mogła się obyć bez 
wspinaczki niebieskim szlakiem do 
Jaskini Łokietka. 

W tym historycznym miejscu 
uczestnicy wycieczki dowiedzieli 
się m.in. skąd pochodzi nazwa ja-
skini oraz jak długo ukrywał się w 
niej Władysław Łokietek. Jak gło-
si legenda, Władysław Łokietek 
schronił się w niej na okres około 
6 tygodni po ucieczce z Krakowa 
przed wojskami czeskiego króla 
Wacława II, a życie uratował mu 
pająk, który zasłonił otwór jaski-
ni pajęczyną. W ten sposób pa-
jąk wprowadził w błąd pościg...
Pamiątką po tym wydarzeniu są 
nazwy jaskini i poszczególnych jej 
komór, a także brama w kształcie 
pajęczej sieci.

Później przyszedł czas na zakup 
tradycyjnych pamiątek, który za-
wsze wzbudza wśród uczestników
tego rodzaju wypraw niemałe 
emocje...

Następnie wycieczkowicze udali 
się do ruin Zamku w Ojcowie, gdzie 
Pan Jacek Urban szczegółowo opi-
sywał przy makiecie specyfikację  
jego budowy. Zamek wzniesiono 
na polecenie Kazimierza Wielkiego 
w II połowie XIV wieku. 

Warto dodać, że barwne opo-
wieści przewodnika o kolejnych 
atrakcjach Ojcowa m.in. Źródełku 
Miłości czy Maczudze Herkulesa 
towarzyszyły uczestnikom podczas 
całej drogi powrotnej. Okazało się 
nawet, że na uważnych słuchaczy 
czekały nagrody, gdyż tuż przed 
dotarciem do Mierzęcic odbył się 
konkurs wiedzy. 

Najważniejsze, że uczestnicy wy-
prawy byli nią usatysfakcjonowani 
i mimo kapryśnej pogody humory 
im dopisywały. Zapraszamy na ko-
lejne atrakcje przygotowane w ra-
mach akcji „ Lato z GOK”! 
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ZATRUDNIMY 
W Centrum Opieki 

Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76) 

pielęgniarki na dodatkowe 
dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy

www.facebook.com/gokmierzecice

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE




