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Bąbik, która wraz z koleżankami 
Heleną Błaszczyk i Małgorzatą 
Dróżdż, reprezentowała podczas 
obchodów KGW Mierzęcice.

W tym roku cała Polska świę-
towała okrągłą 220. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Ten ważny w dziejach naszego 
kraju dzień obchodzono również 
w patriotycznym duchu na terenie 
gminy Mierzęcice. Z okazji przy-
padającego 4 maja Dnia Strażaka 

- odbyły się jednocześnie uroczy-
stości gminne związane z podzię-
kowaniami za służbę i poświęce-
nie druhom z OSP.

Pierwsza część uroczystości 
rozpoczęła się o godz. 11:00 pod 
pomnikiem niepodległości w Mie-
rzęcicach, gdzie oddano hołd 
mieszkańcom regionu poległym 
w walkach o niepodległość ojczy-
zny. W ceremonii udział wzięli: 
mieszkańcy, przedstawiciele władz 
samorządowych i państwowych, 
poczty sztandarowe gminnych 
jednostek straży pożarnej, Kół 

Gospodyń Wiejskich i młodzieży 
szkolnej, delegacje instytucji i or-
ganizacji działających na terenie 
gminy.

- Spotykamy się w szczegól-
nym momencie, nie tylko w dniu 
obchodów Konstytucji 3-go Maja, 
ale i tuż po święcie beatyfikacji 
wielkiego Polaka, Jana Pawła II. 
To powód do dumy i refleksji. Chy-
ląc głowy i sztandary przed boha-
terami, którzy odeszli nie zapomi-
najmy o tym, co jesteśmy im winni.

(c.d. na str. 4)

- To wyjątkowe spotkanie, mimo 
że odbyło się w tak ulewnym desz-
czu. Warunki atmosferyczne nie 
miały jednak do końca znaczenia. 
Jesteśmy dumne, że mogłyśmy 
wziąć udział w uroczystościach. 
To zaszczyt. Poza tym mogłyśmy 
w ten sposób zaprezentować na 
szerokim forum nasze koło gospo-
dyń, które niedawno znalazło się 
w czołówce zespołów na festiwalu 
„Wici” w Chorzowie – mówi Danuta 

Bardzo uroczyście świętowano w tym roku w gminie Mierzęcice 
220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Obchodom towa-
rzyszyły uroczystości Gminnego Dnia Strażaka, msza „Za ojczyznę” 
i w intencji druhów.

DLA OJCZYZNY I... DLA STRAŻAKÓW

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki i Dnia Dziecka
wszystkim Mamom i ich Pociechom

mieszkającym w naszej gminie
radości na co dzień i samych pogodnych chwil

życzą
Wójt Gminy Mierzęcice

Grzegorz Podlejski

Obchody Konstytucji 3-go Maja pod mierzęcickim obeliskiem odbudo-
wanym dla upamiętnienia 10. rocznicy odzyskania niepodległości

W uroczystości mimo chłodu i ulewnego deszczu wzięło udział
wielu mieszkańców gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch
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Uczniowie z SP nr 2 w Mierzęcicach Osiedlu podczas spektaklu
prezentowali się naprawdę pięknie

Wychowankowie SP w Toporowicach z wielkim wzruszeniem
prezentowali postać Jana Pawła II

i Barbara Pluskota.
W tej doniosłej uroczystości 

nie mogło zabraknąć ulubionej 
pieśni naszego Papieża - „Barki”. 
Ciekawym akcentem był występ 
najmłodszych uczniów szkoły 
w strojach góralskich oraz solo-
we wykonanie pieśni z repertuaru 
Arki Noego - „Zabiorę Cię na drugi 
brzeg” przez ucznia kl. I mierzę-
cickiej SP nr 2. Przedstawienie 
wieńczyła pieśń wykonana przez 
chór „Santo... na tę chwilę czekał 
świat”, po której rozległy się grom-
kie brawa.

Marta Czapla

mniało sylwetkę Jana Pawła II - 
począwszy od lat młodzieńczych, 
aż do momentu śmierci. Uczniowie 
zaprezentowali również ulubione 
pieśni błogosławionego Papieża: 
„Wadowice”, „Czarna Madonna”, 
„Barka”.

Ks. Janusz Rakoczy, proboszcz 
parafii świętego Mikołaja w Targo-
szycach wręczył występującym 
uczniom okolicznościowe pamiąt-
ki z wizerunkiem Ojca Świętego, 
Jana Pawła II.

Agnieszka Grela

Polaka. Zgromadzeni wierni ze 
wzruszeniem wysłuchali także 
fragmentów poezji Karola Wojtyły 
oraz jego słowa kierowane do uko-
chanych rodaków podczas piel-
grzymek do ojczyzny.

Program artystyczny mogli zo-
baczyć również mieszkańcy Bo-
guchwałowic.  8 maja - w kolejną 
majową niedzielę - uczniowie klas 
IV – VI zaprezentowali montaż 
słowno – muzyczny przygotowany 
przez nauczycieli SP nr 1 w Mie-
rzęcicach – Beatę Dzierżanow-
ską – Kukułę i Barbarę Gurowiec 
– właśnie dla nich. Na uroczystej 
mszy świętej w obecności Grze-
gorza Podlejskiego, wójta gminy 

Mierzęcice młodzi artyści mierzę-
cickiej „jedynki” zaśpiewali także 
słynną „Barkę” – motto muzyczne 

ukochanego papieża.

SP nr 1 w Mierzęcicach

W niedzielę 17 kwietnia 2011 
roku w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Antoniego w No-
wej Wsi uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mierzęcicach zapre-
zentowali wzruszające przedsta-
wienie z okazji beatyfikacji Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Wiersze, 
monologi, wspomnienia - przepla-
tane pieśniami w wykonaniu chó-
ru pod kierunkiem Marty Czapli 
uświetniały ten ważny dla nas Po-
laków fakt, iż Jan Paweł II zosta-
nie wkrótce ogłoszony „świętym”. 
Nad prezentacją przedstawienia 
czuwały również Renata Bakalarz 

Data 1 maja 2011 roku na stałe 
wpisała się w pamięć wspólnoty 
chrześcijańskiej całego świata, 
a w szczególności narodu polskie-
go, w związku z Beatyfikacją Ojca 
Świętego, Jana Pawła II. Dlatego 
też mury kościoła pod wezwaniem 
świętego Mikołaja w Targoszycach 
gościły dzieci i młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w Toporowicach, 
które uświetniły swoim występem 
tę uroczystość.

Przedstawienie pt. „A świętość 
widać między wierszami” przypo-

- „Jesteście tyle warci, ile war-
te jest wasze serce. Cała historia 
ludzkości jest historią potrzeby 
dawania i brania miłości” - z takim 
papieskim przesłaniem uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach, której dyrektorem jest 
Bożena Jach, wystąpili w pro-
gramie artystycznym związanym 
z beatyfikacją Ojca Świętego Jana 
Pawła II.

W kościele św. Antoniego Pa-
dewskiego w Nowej Wsi 1 maja 
2011 roku w wyjątkowym dla Po-
laków i wszystkich chrześcijan 
dniu, chór pod kierunkiem Barbary 
Gurowiec wykonał pieśni ilustru-
jące niezwykły pontyfikat Papieża Najmłodsi z SP nr 2 w Mierzęcicach już 17 kwietnia zaprezento-

wali w kościele św. Antoniego Padewskiego w Nowej Wsi spektakl 
poświęcony beatyfikacji Jana Pawła II. Prezentacja wykonana przez 
maluchy w pięknych strojach góralskich budziła radość i wzrusza-
ła.

W niedzielę 1 maja w kościele św. Mikołaja w Targoszycach 
w trakcie nabożeństwa poświęconego beatyfikacji Jana Pawła II wy-
stąpiły dzieci z SP w Toporowicach. Najmłodsi przedstawili montaż 
słowno – muzyczny pt. „A świętość widać między wierszami”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach zaprezento-
wali montaż słowno – muzyczny upamiętniający pontyfikat Papieża 
Polaka w kościele w Nowej Wsi i w Boguchwałowicach. W prezen-
tacji nie zabrakło także poezji Jana Pawła II i jego ulubionej pieśni 
„Barka”.

WIERNI PAPIESKIEMU PRZESŁANIU

A ŚWIĘTOŚĆ WIDAĆ
MIĘDZY WIERSZAMI

SANTO... NA TĘ CHWILĘ
CZEKAŁ ŚWIAT

Młodzi artyści wspominali postać Jana Pawła II w boguchwałowickiej kaplicy
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Wizyta w Sejmie byłą dla mieszkańców gminy okazją by zweryfikować 
swoje wyobrażenia o pracy Parlamentu z rzeczywistością

Malarz Zbigniew Krasoń i portret Wielkiego Polaka

makietę wszystkich zabudowań 
sejmowych, a w sali Wszechnicy 
Sejmowej można było poznać hi-
storię i „codzienność” polskiego 
parlamentaryzmu.

Sejmowy gmach większość 
osób widziała dotąd tylko na ekra-
nach telewizyjnych, teraz będąc 
w samym jego środku zebrani, mo-
gli „poznać go od kuchni” i wczuć 
się w jego atmosferę. Zwiedzając 
Sejm RP mieszkańcy gminy Mie-
rzęcice spotkali wielu polityków, 
dziennikarzy i osób – z pierwszych 
stron gazet i ekranów TV. Jedną 
z takich postaci był poseł Bartosz 
Arłukowicz. Spotkania „na żywo” 
wywołały liczne komentarze i dys-
kusję. No cóż media rzeczywiście 
zniekształcają obraz...

Po pierwszym etapie zwie-
dzania zebrani przeszli na galerię 
sejmową, gdzie mieli okazję przy-
słuchać się pytaniom zadawanym 

Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta, Tadeusz Twar-
doch, przewodniczący mierzęcic-
kiej Rady Gminy oraz ks. kanonik 
Janusz Rakoczy. Na spotkaniu nie 
zabrakło też oczywiście autora 
dzieł.

Zbigniew Krasoń jest rodowitym 
Zagłębiakiem, urodzonym i miesz-
kającym w Będzinie – Grodźcu. 
Maluje głównie pejzaże i architek-
turę lokalną, ale także portrety. 
Tworzy obrazy olejne, akrylowe, 
akwarele oraz gwasz.

Nowo otwarta wystawa jest dla 
biblioteki wydarzeniem szczegól-

przez posłów i odpowiedziom 
udzielanym przez przedstawicieli 
rządu. Po zwiedzaniu cała grupa 
przeszła do jadalni sejmowej... na 
obiad.

Następnie poseł Witold Kle-
pacz oprowadził mieszkańców 
gminy Mierzęcice po terenie kom-
pleksu sejmowego oraz odpowia-
dał na pytania dotyczące pracy 

nym. Jan Paweł II jest bowiem jej 
patronem od 2006 roku, a sama 
placówka jest jedną z 7 bibliotek 

posła. Pobyt w Sejmie RP zakoń-
czono pod pomnikiem Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej. 
Tutaj zebrani pożegnali gospoda-
rza spotkania, a poseł Klepacz za-
chęcał mieszkańców do kolejnych 
wizyt w Sejmie. Na zakończenie 
pobytu w Warszawie zwiedzano 
Łazienki Królewskie.

Red.

w Polsce noszących jego imię.

Red.

W dniu 28 kwietnia grupa 
mieszkańców gminy Mierzęcice, 
na zaproszenie Witolda Klepacza 
posła Ziemi Zagłębiowskiej od-
wiedziła gmach Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Poseł Witold Kle-
pacz bardzo serdecznie przywitał 
wszystkich przed wejściem do 
Parlamentu. Do Sejmu RP miesz-
kańcy dostali się „od kuchni” przez 
Nowy Dom Poselski. Czekała tam 
pani przewodnik, która wspólnie 
z posłem Witoldem Klepaczem 
oprowadziła zebranych po salach 
obrad i innych pomieszczeniach, 
opowiadając o pracy posłów 
i senatorów. Jednym z punktów 
wycieczki było zwiedzanie holu 
głównego, w którym znajduje się 
tablica upamiętniająca posłów II 
Rzeczypospolitej, którzy zginęli 
w czasie II wojny światowej oraz 
gablota z laskami marszałkowski-
mi. Zaproszonym przedstawiono 

Z okazji zbliżającej się beaty-
fikacji Jana Pawła II w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Mierzęci-
cach odbyło się uroczyste otwar-
cie wystawy malarstwa Zbigniewa 
Krasonia „Mój Papież Jan Paweł 
II”. W czwartek 28 kwietnia za-
prezentowano po raz pierwszy 
mieszkańcom gminy Mierzęcice - 
cykl portretów przedstawiających 
postać Ojca Świętego, w różnych 
okresach życia.

Zaproszonych gości powitała 
oraz dokonała oficjalnego otwarcia 
wystawy Grażyna Czapla, dyrektor 
biblioteki. Wśród szerokiego grona 
przybyłych osób znaleźli się m.in. 

Grupa mieszkańców gminy Mierzęcice, na zaproszenie Witolda 
Klepacza posła RP wzięła udział w wycieczce do Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Zebrani odwiedzili m.in. sale obrad i galerię sej-
mową oraz hol główny, spotkali również wiele osób z pierwszych 
stron gazet.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach można było 
oglądać wystawę Zbigniewa Krasonia „Mój Papież Jan Paweł II”. Ar-
tysta zaprezentował portrety wielkiego Polaka w różnych okresach 
życia. Wernisaż ekspozycji odbył się 28 kwietnia tego roku.

WYCIECZKA DO SEJMU RP

MÓJ PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
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i Adam Kieras. Nie zabrakło też 
delegacji sołectw. Kwiaty złożyli 
sołtysi: Irena Jakóbczyk, Marta 
Trefon i Andrzej Madejski, oraz 
przewodniczące Kół Gospodyń 
Wiejskich Kazimiera Siudyka 
z Mierzęcic, Stanisława Kieras 
z Przeczyc i Anna Skrzypczyk 
z Nowej Wsi. Strażaków ochot-
ników reprezentowali Stanisław 
Paks, Antoni Kajdas i Józef 
Gawron z  Zarządu Gminnego 
OSP. Jednostki kultury, oświaty 
i opieki społecznej reprezentowa-
li: pracownicy i dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej - Grażyna 
Czapla, Mariola Niedbał, kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Dorota Marciniak, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, dyrektorzy 
i delegacje placówek oświatowych 
gminy. Po złożeniu kwiatów w hoł-
dzie i pamięci „synów tej ziemi” 
została odegrana przez orkiestrę 
„Rota”.

Druga część uroczystości od-
była się w Nowej Wsi. W kościele 

OSP Nowa Wieś na poczęstu-
nek zorganizowany w przeded-
niu święta patrona strażaków św. 
Floriana. Spotkanie to stanowiło 
formę podziękowania dla druhów 
za trud i zaangażowanie włożo-
ne w bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców, nie tylko gminy Mie-
rzęcice.

Red.

(dokończenie ze str. 1)

Kultywowanie i pielęgnowanie 
tradycji, ochrona naszego dzie-
dzictwa to nasz obowiązek - aby 
przyszłe pokolenia mogły być 
dumne z nas, tak jak my jesteśmy 
dumni z tych, którzy za naszą oj-
czyznę oddali życie, pracowali dla 
niej, stanowili mądre prawo, dbali 
o wspólne dobro. Trzeba to robić 
dla dobra naszej wspólnej du-
żej i małej ojczyzny – powiedział 
w trakcie uroczystości Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

3-go maja po odegraniu hym-
nu państwowego przez Orkiestrę 
Dętą „Mierzęcice” pod pomnikiem 
wiązanki złożyli: posłowie Witold 
Klepacz i Waldemar Andzel, 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, sekretarz Bogumiła 
Szymończyk i skarbnik Bogu-
sława Tanhojzer; Tadeusz Twar-
doch, przewodniczący mierzęcic-
kiej Rady Gminy oraz radni: Ewa 
Pustkowska, Jacek Biedroń 

p.w. św. Antoniego Padewskiego 
o godz. 12:00 rozpoczęła się msza 
święta za ojczyznę oraz w intencji 
druhów strażaków. Nabożeństwo 
koncelebrowali ks. kanonik Ja-
nusz Rakoczy, kapelan straża-
ków powiatu będzińskiego oraz 
ks. Adam Mordalski, proboszcz 
nowowiejskiej parafii.

Po mszy świętej, uczestnicy 
uroczystości udali się do remizy 

Nabożeństwo koncelebrowali ks. Janusz Rakoczy i ks. Adam Mordalski

DLA OJCZYZNY I... DLA STRAŻAKÓW

jaśnienia wpływu istniejącej infra-
struktury na podtopienia obiektów 
mieszkalnych w Nowej Wsi koło 
Mierzęcic przy ul. Wojska  Polskie-
go”.

Również na wniosek Wójta 
w przedmiotowej sprawie w dniu 
19 maja 2011 r. odbyło się spo-
tkanie w siedzibie Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Katowicach.

Podczas spotkania projektant 
drogi S-1 omówił projekt dodatko-
wego odwodnienia przedmiotowe-
go terenu poprzez ujęcie wód ze 
zbiornika i odprowadzenie ich do 
potoku Ożarowickiego. Dodatko-
wo odwodniony zostanie pas pod 
nasypem budowanej S-1 poprzez 
budowę drenażu i systemu rowów 
otwartych, przepustów i wpro-
wadzenie do potoku wraz z jego 
oczyszczeniem. Przedstawiony 

projekt różni się od rozwiązań 
wskazanych w opinii hydrogeolo-
gicznej opracowanej na zlecenie 
Wójta Gminy Mierzęcice. W związ-
ku z powyższym Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski wniósł, 
aby projektant drogi S-1 oraz hy-
drogeolog działający w imieniu 
Gminy Mierzęcice skoordynowali 
prace projektowe i uzgodnili wspól-
ne stanowisko w zakresie stosun-
ków gruntowo-wodnych.

Powyższy materiał pozwoli 
Wójtowi Gminy na zamknięcie pro-
wadzonego postępowania i wyda-
nia stosownej decyzji.

Red.

W ramach prowadzonego po-
stępowania Wójt Gminy Mierzę-
cice powołał biegłego hydroge-
ologa, celem opracowania „Opinii 
hydrogeologicznej dotyczącej wy-

Mieszkańcy części sołectwa Nowa Wieś oraz Gminny Klub Spor-
towy „STRAŻAK” w związku z zaistniałymi w maju 2010 r. podto-
pieniami terenów położonych w obszarze zamkniętym drogami - od 
północy drogą S-1, od wschodu ul. Wojska Polskiego, od południa 
ul. Wolności (droga DK 78), a od zachodu drogą DK 913, wystąpili 
do Wójta Gminy Mierzęcice z wnioskiem o wydanie decyzji wobec 
właścicieli gruntu zajętego pod drogą wojewódzką 913 oraz drogą 
ekspresową S-1, w trybie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne, któ-
ry stanowi: „jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany 
stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, na-
kazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

WODA PROBLEMEM MIESZKAŃCÓW

URZĄD BARDZIEJ PRZYJAZNY

Od 1 czerwca tego roku będzie zmieniony czas pracy Urzędu Gminy w Mierzęcicach. W każdą środę Urząd Gminy w Mierzęcicach 
będzie teraz pracował w godz. od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni tygodnia czas pracy pozostaje bez zmian, czyli od godz. 7.30 do 15.30. 
Zmiana podyktowana jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
- Wydłużenie czasu pracy urzędu gminy umożliwi mieszkańcom, którzy pracują – osobiste załatwienie spraw urzędowych. Chcemy, by urząd 
był bardziej przyjazny i otwarty dla mieszkańców. Liczymy, że pomysł spotka się z powszechną akceptacją – zwłaszcza, że mieszkańcy już 
wielokrotnie zgłaszali – ten problem, jesteśmy też otwarci na wszelkie sugestie w tej kwestii. Zapraszamy mieszkańców do dyskusji na ten temat 
– tłumaczy Bogumiła Szymończyk, sekretarz gminy Mierzęcice.
Uwagi i sugestie co do czasu pracy urzędu gminy mieszkańcy mogą zgłaszać osobiście lub telefonicznie.

Red.
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z kuchnią i folklorem zagłębiow-
skim w Centrum Handlowym „Po-
goria” w Dąbrowie Górniczej. „Re-
gionalia” były okazją do pokazania 
przede wszystkim wielkanocnych 
potraw i wypieków. Na świątecznie 
udekorowanych stołach nie mogło 
zabraknąć pysznych bab, sma-
kowitych mazurków, kolorowych 
pisanek, czy wędlin własnej pro-
dukcji. Wszystko zostało pięknie 
przystrojone z wielką dbałością 
o każdy szczegół, nic dziwnego, 
bo panie włożyły w przygotowa-
nia wiele wysiłku. Ich specjały to 
prawdziwe kulinarne dzieła sztuki 
działające na zmysł wzroku, wę-
chu i smaku.

Trzeci udział w jarmarku przed-

ca przez Centrum Kultury Śląskiej 
w Świętochłowicach. Występy 
naszych przedstawicieli przypa-
dły do gustu jury, które przyznało 
wyróżnienie dla Zespołu Śpiewa-
czego „Mierzęcanki” w kategorii 
zespołów śpiewaczych oraz pierw-
sze miejsce Kapeli Regionalnej 
„Mierzęcice” w kategorii kapel lu-
dowych. Wręczenie nagród odbyło 
się podczas koncertu laureatów 30 
kwietnia z udziałem obu naszych 

świątecznym i zaproszenie na 
kolejny świadczą o żywym za-
interesowaniu szeroko pojętym 
folklorem. Jest to doskonała forma 
promocji nie tylko rodzimej kultu-

reprezentantów.
Na początku maja zespół „Mie-

rzęcanki” i kapela „Mierzęcice” wy-
stąpiły tradycyjnie w dwóch prze-
glądach. W poniedziałek 2 maja 
artyści wzięli udział w XVIII Mię-
dzynarodowym Przeglądzie Ze-
społów Regionalnych „Złoty Kłos 
2011” w Zebrzydowicach, a 8 maja 
podczas XXXII Wojewódzkiego 
Przeglądu Folklorystycznego 
„Wici” na terenie Górnośląskiego 
Parku Etnograficznego w Chorzo-
wie.

Najbliższą imprezą, gdzie za-
grają i zaśpiewają artyści z Mie-

ry ludowej, ale przede wszystkim 
znakomita wizytówka gminy Mie-
rzęcice.

Red.

rzęcic, będzie 44. Wojewódzki 
Przegląd Wiejskich Zespołów Ar-
tystycznych Brenna 2011 w dniach 
2 i 3 lipca.

Red.

Panie z Mierzęcic po raz pierw-
szy zaprezentowały swoje kulinar-
ne specjały oraz promowały miej-
scową kulturę ludową podczas 
ubiegłorocznego spotkania wiel-
kanocnego z klientami „Pogorii” 
w ramach imprezy „Regionalia”. 
Ich stoisko tak zachwyciło zarów-
no organizatorów, jak i odwiedza-
jących gości, że zostały zaproszo-
ne ponownie, ale tym razem na 
spotkanie bożonarodzeniowe pod 
nazwą „Nastrajamy świątecznie”. 
Teraz 16 i 17 kwietnia impreza 
przebiegała pod hasłem „Wielka-
nocne nastroje”.

Panie z KGW Mierzęcice po 
raz trzeci były gośćmi tradycyj-
nych przedświątecznych spotkań 

Wraz z początkiem wiosny roz-
począł się dla naszych zespołów 
folklorystycznych sezon artystycz-
ny. Występy są doskonałą okazją 
do zaprezentowania rodzimej 
kultury ludowej i często już zapo-
mnianych obrzędów. Tegoroczny 
kalendarz koncertowy zainaugu-
rował „Otwarty Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych, Kapel Podwór-
kowych i Ludowych Regionu Ślą-
skiego” organizowany 23 i 24 mar-

W kwietniu już po raz trzeci gospodynie z KGW Mierzęcice były 
gośćmi tradycyjnych przedświątecznych spotkań z kuchnią i folklo-
rem zagłębiowskim w Centrum Handlowym „Pogoria” w Dąbrowie 
Górniczej. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Wielka-
nocne Nastroje”.

Sukcesy Zespołu Śpiewaczego „Mierzęcanki” i Kapeli Regional-
nej „Mierzęcice” i ich udział w przeglądach i konkursach stanowi 
doskonałą reklamę dla gminy. Tym bardziej, że występy naszych ar-
tystów są oklaskiwane i nagradzane od wielu już lat.

WIELKANOCNE „REGIONALIA”

GRĄ I ŚPIEWEM PROMUJĄ GMINĘ

Panie z KGW Mierzęcice zrobiły ogromne wrażenie i na gospodarzach 
wielkanocnych „Regionaliów” i na odwiedzających

Występ „Mierzęcanek” podczas przeglądu w Zebrzydowicach Kapela Regionalna podczas tegorocznych „Wici” w Chorzowie
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dzającym umiejętność pokonania 
na rowerze toru przeszkód. Suma 
punktów zdobytych w poszczegól-
nych konkurencjach przez trzyoso-
bowe drużyny decydowała o koń-
cowej klasyfikacji zawodów.

W czasie zmagań na torze 
przeszkód funkcję jurora pełnił, to-
warzyszący kolejnym edycjom tur-
nieju, sierżant sztabowy Mariusz 
Węglarski, funkcjonariusz Sekcji 
Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Będzinie.

W kategorii szkół podstawo-
wych bezkonkurencyjni okazali się 
gospodarze czyli SP nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Mierzęcicach, 
natomiast w grupie gimnazjalistów 
- zwyciężyło Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza w Mierzęcicach. 
Obydwie ekipy zakwalifikowały się 
do turnieju okręgowego, który od-
bywa się tradycyjnie w Grabowej.

Red.

nawet o... wiosennych porząd-
kach. Prace domowe nie męczyły 
i nie nudziły. Bowiem wystarczyło, 
że przyjazne krasnoludki skropi-
ły świat „poranną rosą”, by wokół 
natychmiast zrobiło się schlud-
nie i czysto. Nikogo nie zdziwiło 
zachowanie „Królewny Śnieżki”, 
która stanęła do walki z okrutnym 
„Mrozem”, pragnącym „oszronić” 
wszystko wokoło. A gdy robiło się 
trochę smutno, recytatorzy od razu 
pomagali poprawić nastrój.

Przesłuchania tradycyjnie od-
bywały się w czterech grupach wie-
kowych. Na początku zaprezento-
wali najmłodsi - dzieci z oddziałów 
przedszkolnych , klas I i II , potem  
wiersze recytowali uczniowie klas 
III i  IV , następnie młodzież klas 
V i VI. Artyści mimo tremy potrafili 
bardzo dobrze zaprezentować na 
scenie swoje umiejętności. Zauro-
czyli tym nie tylko swoich najbliż-

szych, dziadków i rodziców, którzy 
przysłuchiwali się występom, ale 
zostali również wysoko ocenieni 
przez jury.

Pierwsze miejsca w poszcze-
gólnych grupach wiekowych zajęli: 
Julia Drożdż, Kinga Opara, Marta 
Góra, Michał Tyrała, Angelika Dy-
szy, Magdalena Nowak. Drugie 
miejsca na podium przyznano: 
Paulinie Paszewskiej, Tomaszowi 
Litemu, Magdalenie Lebiockiej, 

Mateuszowi Cebuli, Michałowi 
Chyli, Annie Górskiej, Kai Czapli. 
Trzecie lokaty  otrzymali: Oskar 
Piekarczyk, Martyna Wierzbicka, 
Julia Białas, Martyna Wałęsa, Julia 
Cebula, Karolina Filipczyk, Klaudia 
Jaruszewska.

Konkurs zakończył się wręcze-
niem dyplomów, nagród książko-
wych i upominków. Kolejne spotka-
nie w Toporowicach już za rok...

SP Toporowice

Klasyfikacja końcowa – szkoły podstawowe
1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
  (Łukasz Głuszak, Karol Bus, Igor Opara)
2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi
3.Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie
4.Szkoła Podstawowa w Wojkowicach
5.Szkoła Podstawowa w Dąbiu
6.Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie

Klasyfikacja końcowa – szkoły gimnazjalne
1.Gimnazjum w Mierzęcicach
  (Łukasz Dyraga, Marcin Słowiński, Kamil Kozieł)
2.Gimnazjum w Siemonii
3.Gimnazjum nr 2 w Będzinie
4.Gimnazjum nr 2 w Czeladzi
5.Gimnazjum w Wojkowicach
6.Gimnazjum w Psarach

Już po raz szósty, w kwietniu 
tego roku, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Mierzęcicach była gospoda-
rzem Turnieju Wiedzy o Bezpie-
czeństwie w Ruchu Drogowym na 
szczeblu powiatowym. Rywalizacja 
przebiegała w dwóch kategoriach: 
szkoły podstawowe oraz gimnazja. 
Na starcie pojawiło się w sumie 12 
zespołów. Zawodnicy musieli się 
zmierzyć zarówno z częścią teo-
retyczną, jak i skomplikowanym 
torem przeszkód.

Ceremonii otwarcia turnieju 
dokonał Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice. Zawodników 
i ich opiekunów powitała także Bo-
żena Jach, dyrektor SP nr 1 w Mie-
rzęcicach.

Turniej składał się z trzech eta-
pów. Zmagania rozpoczął pisemny 
test z wiedzy o przepisach ruchu 
drogowego. Potem uczestnicy 
zmierzyli się z tematyką udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
i testem sprawnościowym, spraw-

Już po raz kolejny 14 kwietnia 
2011 roku w Szkole Podstawowej 
w Toporowicach odbył się Gminny 
Konkurs Recytatorski pod patro-
natem dyrektora Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Jana Pawła II 
w Mierzęcicach. Tym razem  przy-
świecało mu hasło: „Cztery pory 
roku w poezji dla dzieci i młodzie-
ży”.

Jak co roku rozpoczął się mon-
tażem słowno - muzycznym przy-
gotowanym przez uczniów szkoły. 
Wesołe „Wiosenne pszczółki”, „ra-
dosne wróbelki”, „przyjazne misie” 
podnosiły na duchu oczekujących 
na prezentację przygotowanego 
przez siebie wiersza.

A potem przyszedł czas na kon-
kurs. Lekcja poezji przygotowana 
przez dzieci wprawiła wszystkich 
w pogodny nastrój. A kiedy prze-
nieśliśmy się do zaczarowanego 
świata poezji, łatwiej było myśleć 

Sporą wiedzą o ruchu drogowym i o udzielaniu pierwszej pomo-
cy oraz umiejętnościami jazdy na rowerze wykazali się uczestnicy 
VI edycji Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym na 
szczeblu powiatu, która odbyła się w SP nr 1 w Mierzęcicach.

W Szkole Podstawowej w Toporowicach w kwietniu odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski „Cztery pory roku w poezji dla dzieci 
młodzieży”. Najmłodsi udowadniali, że naprawdę umieją prezento-
wać teksty literackie. Zwycięzcy otrzymali m.in. książki i dyplomy.

O RUCHU DROGOWYM WIEDZĄ WSZYSTKO

POEZJA NA CZTERY PORY ROKU

Tor przeszkód sprawiał zawodnikom sporo trudności

Zwycięzcy konkursowych zmagań z nagrodami książkowymi
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na terenie Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach 
(ośrodek zdrowia). Na potrzeby 
ratowników wykonano remont po-
sadzek, odnowiono ściany i ume-
blowano pomieszczenia i wyposa-
żono je w odpowiedni sprzęt. Przy 
budynku powstanie jeszcze garaż 

ciała albo śmierć. Wszelkie zabie-
gi i operacje chirurgiczne mogą 
na zwierzętach wykonywać tylko 
osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Także transportowa-
nie zwierząt wymaga zachowania 
humanitarnych warunków.

- Nie wolno zwierząt złośliwie 
straszyć, lub drażnić, czy stoso-
wać wobec nich okrutnych me-
tod hodowli. Zabronione jest też 
utrzymywanie ich w niewłaściwych 
warunkach bytowania, (rażącego 
niechlujstwa), pomieszczeniach, 
klatkach uniemożliwiających im za-
chowanie naturalnej pozycji ciała 
oraz w trzymanie na uwięzi, która 
powoduje u nich uszkodzenie cia-
ła lub cierpienie oraz nie zapewnia 
możliwości niezbędnego ruchu – 
dodaje Bogumiła Szymończyk.

Za łamanie tych przepisów grozi 
odpowiedzialność karna. Zgodnie 
z art. 35 ustawy o ochronie zwie-
rząt – kto zabija, uśmierca zwie-
rzę, lub znęca się nad nim podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności lub pozbawienia wolności 
do roku. Jeżeli sprawca działa ze 
szczególnym okrucieństwem pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia 
lub pozbawienia wolności do lat 2. 
(Sąd może orzec także o odebra-
niu właścicielowi poszkodowanych 
zwierząt). Może orzec także dodat-
kową karę w wysokości do 2,5 tys. 
zł, która zostanie przeznaczona na 
ochronę zwierząt.

- Zgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Mierzęcice” na 
osobach utrzymujących zwierzęta 

dla samochodów ratowniczych.
- Stacja pogotowia w tak nie-

wielkiej gminie jak my – jest ewe-
nementem na skalę regionu. Jeste-
śmy drugą gminą powiatu będziń-
skiego, po znacznie większym od 
nas Siewierzu, która zdecydowała 
się na taki krok. W Mierzęcicach 
będzie stacjonować obsada ratow-
nicza wraz z samochodem. Dzięki 
temu ratownicy będą mogli znacz-
nie szybciej dotrzeć na miejsce 

domowe ciąży wiele obowiązków, 
które chronią innych ludzi przed 
zagrożeniem lub uciążliwością 
oraz przed zanieczyszczeniem te-
renów przeznaczonych do wspól-
nego użytku. Osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe, ponoszą też 
pełną odpowiedzialność za za-
chowanie tych zwierząt. Do obo-
wiązków właścicieli utrzymujących 
psy należy wyposażenie zwie-
rzęcia w obrożę, a w przypadku 
ras uznawanych za agresywne – 
w kaganiec – wyjaśnia Bogumiła 
Szymończyk.

Na zewnątrz posesji psy po-
winny być prowadzone na uwięzi, 
a dodatkowo psy ras uznawa-
nych za agresywne, lub w inny 
sposób zagrażające otoczeniu 
w nałożonym kagańcu. General-
nie wszystkie zwierzęta domowe 
wymagają stałego i skutecznego 
dozoru. Nie wolno wprowadzać 
ich do obiektów użyteczności pu-

zdarzenia, udzielić poszkodowa-
nym pomocy i przetransportować 
rannych lub chorych do szpitali. 
Dyżury są całodobowe. Miesz-
kańcy będą mogli skontaktować 
się z pogotowiem dzwoniąc pod 
numer „112” lub „999” – tłumaczy 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice.

Otwarcie pogotowia planowane 
jest 1 lipca tego roku.

Red.

blicznej, z wyłączeniem placówek 
przeznaczonych dla zwierząt, 
takich jak lecznice, pomieszcze-
nia wystaw. (Postanowienie to 
nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów 
przewodników). Właściciel nieru-
chomości może zwolnić psa ze 
smyczy na jej terenie, tylko wtedy 
gdy jest ona ogrodzona w sposób, 
który uniemożliwia jej opuszczenie 
przez psa. Na teren takiej pose-
sji nie mogą się też dostać osoby 
trzecie – potrzebna jest odpowied-
nio oznakowana tabliczka ze sto-
sownym ostrzeżeniem. Hodowcy 
zwierząt domowych zobowiązani 
są spełniać wymogi ustanowione 
dla hodujących zwierzęta gospo-
darskie na obszarach wyłączonych 
spod zabudowy. (Dotyczy to rów-
nież zwierząt nieudomowionych, 
utrzymywanych  w charakterze – 
domowych).

Red.

Pomieszczenia dla punktu Re-
jonowej Stacji Pogotowia w So-
snowcu wyremontowano z bu-
dżetu gminy (realizacja zadań 
gminy - troska o ochronę zdrowia 
mieszkańców). Stacja ratownictwa 
medycznego będzie się mieścić 
w pomieszczeniach dawnej apteki 

- Generalnie kto utrzymuje 
zwierzę domowe, ma obowią-
zek zapewnić mu pomieszczenia 
chroniące je przed zimnem, upa-
łami i opadami atmosferycznymi, 
z dostępem do światła dziennego, 
umożliwiające mu swobodną zmia-
nę pozycji ciała, odpowiednią kar-
mę i stały dostęp do wody. Uwięź, 
na której jest trzymane zwierzę nie 
może powodować u niego żad-
nych urazów, ani cierpień, musi 
mu też zapewnić możliwość nie-
zbędnego ruchu – tłumaczy Bogu-
miła Szymończyk, sekretarz gminy 
Mierzęcice.

W Ustawie o Ochronie Zwierząt 
z 21 sierpnia 1997 roku, czytamy 
że nieuzasadnione i niehumanitar-
ne zabijanie zwierząt oraz znęca-
nie się nad nimi jest zabronione. 
Nie wolno więc zadawać - albo 
świadomie dopuszczać się zada-
wania - bólu i cierpienia zwierzę-
tom. Chodzi o umyślne zranienie, 
lub okaleczenie zwierzęcia; umyśl-
ne używanie do pracy lub w ce-
lach sportowych (rozrywkowych) 
zwierząt chorych (rannych lub 
kulawych), albo zmuszanie ich do 
czynności, które mogą sprawić im 
ból. Zabronione jest bicie zwierząt 
przedmiotami twardymi, ostrymi 
lub zaopatrzonymi w urządzenia 
obliczone na sprawiane bólu, bicie 
po głowie, dolnej części brzucha, 
dolnych częściach kończyn. Zabro-
nione jest używanie uprzęży, pęt, 
stelaży, więzów lub innych urzą-
dzeń zmuszających zwierzę do 
przebywania w nienaturalnej pozy-
cji, co powoduje ból, uszkodzenia 

Od 1 lipca w budynku NZOZ-u w Mierzęcicach będzie stacjono-
wać punkt Rejonowej Stacji Pogotowia w Sosnowcu. Dzięki temu ra-
townicy będą mogli szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia, udzielić 
pomocy i szybciej przetransportować poszkodowanych do szpitali.

Domowe psy i koty to nasi wielcy przyjaciele. Ich hodowla ob-
łożona jest jednak obowiązkami, które reguluje przede wszystkim 
Ustawa o Ochronie Zwierząt. Odnosi się do tego też „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mierzęcice”.

W TROSCE O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW

ZWIERZĘ TEŻ CZŁOWIEK

PSY AGRESYWNE

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt prowadzenie lub utrzymy-
wanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wy-
dawanego przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) gminy, na 
której terenie hodowla będzie prowadzona. Wniosek wydawany jest 
na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać 
psa. (Dokument ma formę decyzji administracyjnej). Zezwolenie może 
nie zostać wydane, lub zostanie cofnięte, jeśli pies będzie utrzymywa-
ny w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi i in-
nych zwierząt. Zgodnie z przepisami za psy ras agresywnych uznaje 
się następujące zwierzęta: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki 
(Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, 
pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash 
dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski. 
Także jednak psy innych ras mogą zostać uznane za agresywne jeśli 
wykazują takie predyspozycje i zostaną użyte jako element napaści.
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Malczewski, starosta będziński, 
a list gratulacyjny Emil Bystrowski, 
przewodniczący Rady Powiatu. 
Gratulacje na ręce uhonorowane-
go przekazał obecny na uroczy-
stości wójt Grzegorz Podlejski, 
który przekazał list gratulacyjny 
oraz bukiet czerwonych róż.

Ks. Janusz Rakoczy urodził się 
i wychował w Dąbrowie Górniczej. 
Po ukończeniu LO im. Stefana 
Żeromskiego wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 27 maja 1979 roku z rąk bp. 
Stefana Bareły. W 1988 roku został 

rakter ustny. Młodzież udzielała 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
szeroko rozumianego pojęcia po-
żarnictwa, niesienia pierwszej po-
mocy poszkodowanemu czy dzie-
jów straży pożarnej.

Wśród zaproszonych gości 
turnieju znaleźli się Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice i An-
drzej Cembrzyński, zastępca wójta 
gminy Mierzęcice, którzy mocno 
trzymali kciuki za naszą jedyną 
reprezentantkę. Z powodu bardzo 
mocnej konkurencji - Ani Dyszy nie 
udało się niestety awansować do 
etapu krajowego turnieju, który od-
będzie się w maju w Ciechocinku. 

proboszczem parafii św. Mikołaja 
w Targoszycach. Jest kanonikiem 
honorowym Kapituły Katedralnej. 
Pełni funkcję duszpasterza leśni-
ków i pracowników ochrony środo-
wiska przy Katowickiej Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych. 
W 2002 roku został Powiatowym 
Kapelanem Ochotniczych Straży 
Pożarnych powiatu będzińskiego.

Podczas swojej 23-letniej 
posługi duszpasterskiej był nie-
ustannie zaangażowany w sprawy 
środowiska lokalnego. Za swój 
cel uznał ratowanie zabytkowego 
kościoła w Targoszycach. Dzięki 
jego zaangażowaniu przeprowa-
dzono remont generalny świątyni 
i odnowiono barokowe ołtarze. 
Zakupiono także nowe organy 
oraz przeprowadzono wiele prac 

Zwycięstwo jednak etapu powiato-
wego i sam udział w eliminacjach 
wojewódzkich i tak okazał się ol-
brzymim sukcesem Ani, a kolejna 

renowacyjnych. To dzięki jego sta-
raniom wpisano kościół do rejestru 
zabytków.

Tegoroczni laureaci Nagród 
Starosty Będzińskiego to także: 
Zespół Śpiewaczy „Siemonianki” 
z gminy Bobrowniki, Anna Rad-
kowska – Śliż, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wojkowi-
cach, Andrzej Kopka, artysta pla-
styk z Będzina, Zespół Śpiewaczy 
„Nasz Gródków” z gminy Psary, dr 
Zbigniew Matuszczyk, historyk ze 
Sławkowa, Zespół Śpiewaczo – 
Obrzędowy „Żelisławice” z gminy 
Siewierz, Ewa Ambroży, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Czeladzi.

Red.

okazja do poprawienia wyniku... 
już za rok.

Red.

28 kwietnia, podczas VI se-
sji Rady Powiatu Będzińskiego, 
odbyło się uroczyste wręczenie 
Nagród Starosty Będzińskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Wśród tegorocz-
nych nagrodzonych znalazł się 
przedstawiciel gminy Mierzęcice 
ks. kanonik Janusz Rakoczy, pro-
boszcz parafii św. Mikołaja w Tar-
goszycach (z wnioskiem o uhono-
rowanie ks. Rakoczego, wystąpił 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice). W czasie sesji statu-
etkę laureatowi wręczył Krzysztof 

16 kwietnia odbył się w Sie-
wierzu finał wojewódzki Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Gminę Mierzęcice reprezen-
towała Anna Dyszy, zwyciężczyni 
etapu powiatowego w kategorii 
szkół podstawowych. Oprócz 
uczniów z klas IV – VI w konkursie 
wzięła także udział młodzież gim-
nazjalna oraz ze szkół średnich.

Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. Najpierw uczestnicy mu-
sieli się zmierzyć z pisemnym te-
stem, składającym się z 40 pytań. 
Najlepsi w tym etapie przechodzili 
do drugiej rundy, która miała cha-

Ks. Janusz Rakoczy, proboszcz parafii św. Mikołaja w Targo-
szycach został uhonorowany Nagrodą Starosty Będzińskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. O wyróżnienie zawnioskowały władze gminy Mie-
rzęcice.

Anna Dyszy, która wygrała etap powiatowy Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w ka-
tegorii szkół podstawowych wystąpiła w eliminacja wojewódzkich 
w Siewierzu. Ania zmierzyła się z testem pisemnym i częścią ustną 
konkursu.

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE

PRZEDSTAWICIELKA MIERZĘCIC REPREZENTOWAŁA POWIAT

Ks. Janusz Rakoczy działacz społeczny znalazł się w grupie 8 osób,
które otrzymały w tym roku prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę Starosty Będzińskiego

Reprezentantka Mierzęcic godnie reprezentowała gminę i powiat 
będziński w wojewódzkich eliminacjach turnieju młodzież zapobiega 

pożarom
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i zaangażowanie jednostek w usu-
wanie ich skutków zawody zostały 
odwołane. Strażacy co roku poja-
wiają się w rodzimych parafiach, 
w Parafii Targoszyckiej, na obcho-
dach św. Floriana, biorą też udział 
we wszystkich uroczystościach ko-
ścielnych takich jak pełnienie war-
ty przy Grobie Pańskim, mszach 
rezurekcyjnych, odpustowych, 
dożynkach parafialnych. Ochot-
nicy regularnie spotykają się też 
z przedstawicielami OSP i funkcjo-
nariuszami PSP z całego powiatu, 
wymieniając się doświadczeniami 
i porównując dokonania.

- Mamy się tutaj czym pochwa-
lić bowiem praktycznie, co roku 
mamy okazję gratulować kolejnym 
naszym druhom tak zaszczytnego 
odznaczenia jakim jest Złoty Znak 
Związku. W ostatniej kadencji ude-
korowano takich naszych druhów 
jak: Antoni Kajdas z OSP Prze-
czyce, Józef Gawron z OSP Nowa 
Wieś, Tadeusz Gajewski z OSP 
Toporowice. W trakcie minionej 
kadencji nasi druhowie odznacza-
ni zostali odznaczeniami związ-
kowymi: Złotym, Srebrnym i Brą-
zowym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Przyznano ich po-
nad 100 – dodaje Stanisław Paks. 
- Na odznaczenia państwowe, re-
sortowe i związkowe najwyższych 
nominałów zasługuje bardzo wielu 
naszych druhów, niestety liczba 
odznaczeń jest ograniczona. Za-
biegamy o to, by to zmienić.

W szeregach OSP działa  
w gminie 359 osób. W tym pracuje 
prawie 90 młodych druhów w Mło-
dzieżowych Drużynach Pożarni-
czych, którzy są dumą ochotników. 
Działa tu też kilkanaście dziewcząt, 
które na równi z chłopcami biorą 
udział w zawodach osiągając wca-
le nie gorsze czasy i rezultaty koń-
cowe. W ostatnim czasie wyróż-
niały się dziewczyny z Mierzęcic 
i Boguchwałowic. Również jednak 
najmłodsi z Toporowic do lat 16 na 
ostatnich zawodach powiatowych 
zajęli zaszczytne I miejsce. Daje to 
wielką nadzieję, że wkrótce młodzi 
zasilą szeregi OSP.

Red.

Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Mierzęcicach odbył 
się 7 maja 2011 roku w remizie 
OSP Sadowie. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele władz krajowych 
związku oraz jego oddziałów, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
władz administracji publicznej, or-
ganizacji społecznych, instytucji 
i zakładów pracy. W jego trakcie 
dokonano wyboru władz gminnych 
oraz powołano nowych członków. 
W zjeździe wzięli udział m.in. dh 
gen. Zbigniew Meres – wicepre-
zes Zarządu Głównego, prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
w Katowicach; Jerzy Wójcik – wi-
cedyrektor Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP województwa 
śląskiego; kpt. Stanisław Sysakie-
wicz – przedstawiciel PSP w Bę-
dzinie; Waldemar Andzel – poseł 
na Sejm RP. Na spotkaniu nie za-
brakło Grzegorza Podlejskiego – 
wójta gminy Mierzęcice i zastępcy 
wójta gminy Mierzęcice Andrzeja 
Cembrzyńskiego.

- Poprzedni Gminny Zjazd de-
legatów Oddziału Gminnego odbył 
się w kwietniu 2006 roku w remizie 
OSP w Nowej Wsi. Warto przypo-
mnieć, że do roku 2005 w naszej 
gminie funkcjonowało sześć jed-
nostek OSP. W 2006 na terenie 
części Mierzęcic - Niwisk, Łubnego 
i Zadnia powstała nowa jednostka. 
Grupa inicjatywna, która powsta-
ła dokonała wówczas wszelkich 
czynności organizacyjnych zwią-
zanych z powołaniem do życia no-
wej jednostki. Jest to ewenement 
na dość dużą skalę. Jednostka ta 
zresztą do dziś jest jedną z najlicz-
niejszych, bowiem liczy prawie 70. 
osób, a ich zaangażowanie może 
być przykładem do naśladowania 
– tłumaczy Stanisław Paks, prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
w Mierzęcicach.

W ciągu minionych 4 lat, na 
swoich posiedzenia Zarząd od-
działu zajmował się co roku m.in. 
organizacją Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych. Wyjąt-
kiem był rok ubiegły, gdy ze wzglę-
du na zagrożenie podtopieniami 

W Sadowiu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Mierzęcicach, w którym wzięli m.in. 
przedstawiciele władz krajowych związku oraz jego oddziałów. 
W jego trakcie wybrano władze gminne OSP i powołano nowych 
członków.

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W MIERZĘCICACH

Uczestnicy i goście Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Mierzęcicach (fot. Marcin Engelhardt)

Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP, de-
legatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku.

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego
w Mierzęcicach ZOSP RP:

Stanisław Paks – Prezes• 
Grzegorz Podlejski – Wiceprezes• 
Sławomir Lipiński – Wiceprezes• 
Mieczysław Filipek – Komendant Gminny• 
Iwona Dyraga – Sekretarz• 
Krzysztof Hyla – Skarbnik• 
ks. Janusz Rakoczy – Kapelan• 
Członkowie Prezydium: Zdzisław Banaś, Leszek Skrzypiec, • 
Grzegorz Cembrzyński, Emilian Kuczera, Henryk Kensy, Józef 
Gawron, Władysław Kubinek, Jerzy Sabatowicz, Przemysław Pa-
szewski, Leszek Pasamonik, Jerzy Tyrała, Marcin Dobrowolski, 
Marek Kańtoch, Krzysztof Kajdas, Henryk Serweciński.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Zbigniew Morzycki – Przewodniczący• 
Marian Nowak – Sekretarz• 
Mieczysław Czapla – Członek• 
Władysław Skubis – Członek• 

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Stanisław Paks – Prezes ZOG w Mierzęcicach• 
Zdzisław Banaś – Prezes ZOP w Będzinie• 
Grzegorz Podlejski – Wiceprezes ZOG w Mierzęcicach• 
Sławomir Lipiński – Wiceprezes ZOG w Mierzęcicach• 
Marek Kańtoch – Członek ZOG w Mierzęcicach• 
Mieczysław Filipek – Komendant Gminny w Mierzęcicach• 

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Stanisław Paks – Prezes ZOG w Mierzęcicach• 
Zdzisław Banaś – Prezes ZOP w Będzinie• 
Grzegorz Podlejski – Wiceprezes ZOG w Mierzęcicach• 
Sławomir Lipiński – Wiceprezes ZOG w Mierzęcicach• 
Marek Kańtoch – Członek ZOG w Mierzęcicach• 
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bastian Siudyka, inspektor ds. za-
mówień publicznych Urzędu Gmi-
ny w Mierzęcicach.

Inwestycja finansowana jest 
z budżetu gminy Mierzęcice 
i znacznie ułatwi komunikowanie 
się mieszkańców Sadowia we-
wnątrz sołectwa - i z innymi miej-
scowościami gminy.

Red.

przyjaciółmi. Serdeczna atmosfera 
sprzyjała wspomnieniom, chwilom 
wzruszeń i zadumy.

Warto przypomnieć, że pan 
Władysław Pawlikowski jest 
ostatnim żyjącym uczestnikiem 
kampanii wrześniowej 1939 roku 
zamieszkałym na terenie naszej 
gminy.

Red.

w niej miło spędzić czas, spotkać 
ciekawych ludzi. Z drugiej strony 
współczesna biblioteka nie boi 
się nowinek technicznych ułatwia-
jących korzystanie z jej zbiorów. 
Służy zarówno tradycjonalistom,

(c.d. na str. 13)

- Właśnie ogłoszony został 
przetarg na budowę nowej drogi 
w Sadowiu. Trasa zostanie wy-
konana wraz z chodnikami i zjaz-
dami, będzie mieć długość 320 
m. Po rozstrzygnięciu przetargu 
i wyłonieniu wykonawcy inwestycji 
będą mogły ruszyć prace ziemne. 
Zakończenie prac planowane jest 
jesienią tego roku – tłumaczy Se-

Mimo, iż pan Władysław Pawli-
kowski jest jednym z najstarszych 
mieszkańców gminy Mierzęcice 
nadal dopisuje mu zdrowie, pogo-
da ducha i sprawność umysłowa. 
Ogromna w tym zasługa jego syna 
Tadeusza Pawlikowskiego, który 
opiekuje się ojcem na co dzień.

Urodzinowa uroczystość była 
okazją do spotkania z bliższą 
i dalszą rodziną, znajomymi oraz 

- Obecnie biblioteka spełnia 
wiele funkcji kulturalnych, infor-
macyjnych i edukacyjnych. To 
nie tylko książki i czasopisma ale 
również spotkania, wystawy, kon-
kursy, ciekawe zajęcia dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Można 

Jeszcze w tym roku powstanie nowa droga w Sadowiu. Trasa 
będzie mieć długość 320 m i ułatwi mieszkańcom sołectwa komuni-
kowanie się z pozostałymi częściami gminy. Przedsięwzięcie finan-
sowane jest z budżetu gminy Mierzęcice.

Zamieszkały w Przeczycach Władysław Pawlikowski obchodził 
101 rocznicę urodzin. Z tej wyjątkowej okazji 14 maja szacownego 
solenizanta odwiedzili Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice 
oraz Wiesława Rajewska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pan 
Władysław otrzymał list gratulacyjny i bukiet czerwonych róż.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to program realizowany od 2004 
roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, który jest jedno-
cześnie  akcją społeczną angażującą wszystkie rodzaje placówek 
w ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego. 
Odbywa się w maju i rozpoczyna się z Dniem Bibliotekarza i Biblio-
tek - 8 maja. Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek to: „Biblioteka 
zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”.

INWESTYCJE DROGOWE

SKOŃCZYŁ... 101 LAT

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE

roku. Także z Państwowym Go-
spodarstwem Leśnym Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo Siewierz 
w kwestii utrzymania czystości na 
terenach leśnych w granicach ad-
ministracyjnych gminy Mierzęcice. 
Ponadto współdziała z Kołem nr 
104 Polskiego Związku Wędkar-
skiego przy organizowaniu akcji 
sprzątania brzegów Zalewu Prze-
czycko — Siewierskiego, oraz Po-
wiatowym Zarządem Dróg w Bę-
dzinie z siedzibą w Rogoźniku przy 
usuwaniu śmieci zalegających 
w pasie drogowym dróg powiato-
wych na terenie gminy.

- Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców gminy Mierzęcice 
o zatroszczenie się o miejsce, 
w którym żyjemy. Nie pozwólmy 
niszczyć środowiska, które nas 
otacza. Niebawem rozpocznie 
się sezon turystyczny, a więc 

czas wzmożonej aktywności osób 
odwiedzających naszą gminy. 
Bądźmy miejscem ekologicznym, 
przyjaznym, które pozostawia wy-
łącznie pozytywne wrażenia i za-
chęca do ponownego odwiedze-
nia – mówi Magdalena Adamczyk, 
inspektor w Referacie Gospodarki 
Urzędu Gminy w Mierzęcicach.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 13 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 
185, poz. 1243 ze zm.), przez 
pojęcie posiadacza odpadów ro-
zumie się każdego, kto faktycznie 
włada odpadami (wytwórcę odpa-
dów, inną osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyj-
ną), z wyłączeniem prowadzącego 
działalność w zakresie transportu 
odpadów; domniemywa się, że 
władający powierzchnią ziemi jest 
posiadaczem odpadów znajdują-
cych się na nieruchomości (doty-
czy np. sytuacji, gdy posesja nie-
ogrodzona).

- Drugim problemem prześladu-

jącym już od długiego czasu gminę 
są akty wandalizmu dokonywane 
na przystankach i przy hydran-
tach przeciwpożarowych. Nowe 
wiaty przystankowe już wkrótce 
po pojawieniu się - są niszczone 
i dewastowane. Powybijane szyby, 
powyrywane elementy konstruk-
cyjne, wulgarne napisy - to ob-
razki bardzo często spotykane na 
przystankach. Niszczone hydranty 
z kolei powodują wzrost zagroże-
nia pożarowego – dodaje Magda-
lena Adamczyk.

Ich brak lub niewłaściwe dzia-
łanie utrudniają pracę strażakom 
podczas akcji i tym samym stwa-
rzają sytuacje zagrażające nasze-
mu bezpieczeństwu.

Zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców naszej gminy o bez-
zwłoczne zgłaszanie wszelkich 
aktów wandalizmu, których są 
świadkami na policję lub do Urzę-
du Gminy w Mierzęcicach.

Red.

Dzikie wysypiska powstają 
w przydrożnych rowach odwad-
niających, na terenie kompleksów 
leśnych, czy wokół Zalewu Prze-
czycko — Siewierskiego. To widok 
psujący wizerunek gminy, i świad-
czący o nas samych. Niestety nie 
tylko osoby przyjezdne zaśmieca-
ją naszą okolicę, ale także sami 
mieszkańcy gminy świadomie 
popełniają tak naganne czyny. 
Gmina Mierzęcice wypowiedziała 
wojnę dzikim wysypiskom. Gdy 
tylko zniknął śnieg podjęto w tym 
roku pierwsze działania mające na 
celu przystąpienie do prac porząd-
kowych. Podobnie jak w poprzed-
nich latach gmina podejmie współ-
pracę z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
w zakresie utrzymania czystości 
na obrzeżach zbiornika wodnego 
Przeczyce w sezonie letnim 2011 

Gmina Mierzęcice wypowiedziała wojnę dzikim wysypiskom. 
Gmina dba o czystość m.in. wspólnie z Regionalnym Zarządem Go-
spodarki Wodnej w Gliwicach i Nadleśnictwem Siewierz. Specjalną 
opieką zostały objęte też przystanki komunikacji gminnej.

ZADBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO

Spotkanie przedstawicieli władz gminy z dostojnym jubilatem było bardzo wzruszające
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z workami w kolorach: szkło – wo-
rek koloru zielonego; makulatura – 
worek niebieski, tworzywa sztucz-
ne – worek żółty. W zabudowie 
wielorodzinnej oraz na terenach 
ogólnodostępnych zastosowano 

metodę „w sąsiedztwie” – tłuma-
czy Magdalena Adamczyk z Re-
feratu Gospodarki Urzędu Gminy 
w Mierzęcicach.

W tych częściach gminy umiej-
scowione zostały zestawy ogólno-
dostępnych pojemników w nastę-
pujących kolorach: szkło – pojem-
nik typu „Igloo”, lub pojemnik na 
odpady użytkowe koloru zielonego; 

makulaturę – pojemnik typu „Igloo” 
lub pojemnik na odpady użytko-
we koloru niebieskiego; tworzywo 
sztuczne – pojemnik typu „Igloo” 
lub pojemnik na odpady użytkowe 
koloru żółtego.

Red.

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Mierzęcice w 2011r.

Odbiór odpadów segregowanych będzie prowadzony w niżej przedstawionych terminach przez firmę, z którą właściciel nieruchomości posiada 
podpisaną umowę na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach

MIERZĘCICE, ZADZIEŃ: 24 czerwiec, 24 sierpień, 24 październik, 22 grudzień
NOWA WIEŚ: 27 czerwiec, 25 sierpień, 25 październik, 23 grudzień
NAJDZISZÓW, ZAWADA, SADOWIE I, TARGOSZYCE: 28 czerwiec, 26 sierpień, 26 październik, 27 grudzień
SADOWIE II, TOPOROWICE, BOGUCHWAŁOWICE: 29 czerwiec, 29 sierpień, 27 październik, 28 grudzień
PRZECZYCE: 30 czerwiec, 30 sierpień, 28 październik, 29 grudzień

Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zbiórka odpadów gromadzonych selektywnie odbywać się będzie w dniach: 30 maja, 28 lipca, 29 września, 30 listopada.

Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena Strach & Waldemar Strach
Odbiór surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odbywać się będzie w każdą pierwszą środę miesiąca:
1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia.

- Selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych „u źródła” prowadzo-
na jest w gospodarstwach domo-
wych znajdujących się na terenie 
gminy. Nieruchomości zostały 
bezpłatnie wyposażone w stojaki 

Na terenie gminy Mierzęcice prowadzona jest selektywna zbiór-
ka odpadów. Wypełnione worki w trzech kolorach zielonym – szkło, 
niebieskim – makulatura i żółtym – tworzywa sztuczne odbierają 
zgodnie z harmonogramem trzy firmy działające na terenie gminy.

ODPADY SEGREGOWANE

NZOZ PROMED INFORMUJE

Od 1 marca 2011 roku świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są według miejsca zamieszkania pacjenta, 
jednak może on skorzystać z usług innej placówki. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych i telefonicz-
nie, a tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);• 
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;• 
bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;• 
bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;• 
zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;• 
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;• 
zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).• 

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;• 
recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;• 
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.• 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające 
z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w uzasadnionych medycznie przypad-
kach domu pacjenta.
Świadczeń udzielają:
NZOZ Promed Mierzęcice ul. Wolności 137 tel. 32 288 70 45
Recepty można realizować w aptece w budynku ośrodka zdrowia
codziennie w godz. 8.00 – 20.00, soboty 8.00 – 14.00, niedziele - nieczynne
Opieka nocna i świąteczna w okolicy:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi ul. Szpitalna 40  tel.32 265 16 44
NZOZ „PRZYCHODNIA  JULIAN” w Piekarach Śl. ul. M.C. Skłodowskiej 81 tel.32 288 20 02
Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14
SPZOZ w Myszkowie ul. Wolności 29.
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cen alkoholu. Brało się to z uży-
wania do jego wytwarzania nowe-
go tańszego surowca, jakim były 
ziemniaki. Oprócz tego w sąsied-
nich Prusach alkohol był znacznie 
tańszy niż pod zaborem rosyjskim 
i nieraz całe rodziny z przygranicz-
nych wsi, jak Zendek czy Niezdara  
trudniły się jego przemycaniem. 
Życie prywatne księdza też podle-
gało ocenie parafian.

Pod koniec XIX w. powstał chór 
parafialny, który zajmował się nie 
tylko śpiewem, lecz także uczest-
niczył we wspólnych lekturach 
i modlitwach.

Polem konfliktów między pro-
boszczem a parafianami było 
prawo do kontroli finansów i dzia-
łalności parafii. Zdarzały się one 
z powodu podniesienia opłat za 
posługi religijne (pogrzeb, zapa-
lenie świec, kopanie grobu), za 
które chłopi nie zawsze mieli czym 
zapłacić.

Życie religijne mieszkańców 
okolicznych wsi miało przez wieki „ 
społeczne oblicze”, wyrażające się 
w zbiorowych modlitwach w domu, 
zbiorowym chodzeniu do kościoła, 
zbiorowym uczestnictwie w piel-
grzymkach do miejsc świętych, 
w zbiorowym obchodzeniu pól itd. 
Ostracyzm moralny społeczno-
ści wioskowych, wyrażający się 
w surowym potępianiu jednostek 
nieprzestrzegających tradycyjnych 
zwyczajów religijnych posiadał cha-

w mszach i nabożeństwach religij-
nych. Z przejmowaniem wzorców 
miejskich wiąże się  też zanikanie 
formy witania „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”.

Z drugiej strony, chłopi będą-
cy w zdecydowanej większości 
praktykującymi katolikami prze-
ciwstawiali się konsekwentnie 
różnym przejawom walki państwa 
tzw. realnego socjalizmu z religią. 
Buntowali się przeciwko usuwa-
niu katechetów ze szkół w latach 
50. połączonemu ze ściąganiem 
krzyży zawieszonych w izbach 
lekcyjnych czy ograniczeniom 
tradycyjnych obrzędów. Poczucie 
zagrożenia ich własnej egzysten-
cji skłaniało ich do intensywnego 
pielgrzymowania do Częstochowy 
i Piekar Śląskich.  Nie była dzie-
łem przypadku właśnie wtedy istna 
„epidemia cudów lokalnych”.

Proboszczowi targoszyckiemu 
ks. Władysławowi Zasadzinowi 
uniemożliwiano przez 10 lat od-
budowę zniszczonej wieżycz-
ki w XIX-wiecznej kaplicy p.w. 
św. Wawrzyńca  znajdującej się 
w Mierzęcicach. Konflikt między 
gromadzkimi i powiatowymi wła-
dzami administracyjnymi a miej-
scową ludnością ujawnił się zatem 
przy okazji wszczęcia oddolnej 
inicjatywy o renowacji niszcze-
jącego obiektu sakralnego. Ów-
czesna radna Czesława Wojdas, 
w spisanych wspomnieniach rela-
cjonuje próbę zablokowania przez 
mierzęcickie Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej w roku 1966

(c.d. na str. 13)

Po upadku powstania stycz-
niowego wszystkie nieruchomości 
oraz kapitały będące własnością 
parafii podporządkowano zarządo-
wi skarbu państwa rosyjskiego, od 
którego księża otrzymywali pen-
sje. Ukaz uwłaszczający chłopów 
zastosowano w gminie Sulików 
w pierwszej kolejności w odnie-
sieniu do gruntów poplebańskich, 
już w 1867r., nadając je za zasługi 
przede wszystkim weteranom woj-
ny krymskiej 1853-1856. Od księ-
ży zaczęto wymagać  przysięgi 
wierności na rzecz cara.

Ksiądz był pojmowany jako 
część świata wiejskiego i oceniany 
według miarki stosowanej wobec 
własnego gospodarstwa. Najważ-
niejsze w ocenie, było pełnienie 
przez niego obowiązków duszpa-
sterskich. To zaś zależało od jego 
zdrowia i wieku. Był traktowany 
w parafii jako obrońca praw wło-
ściańskich. Ceniono jego znajo-
mość czytania i pisania. Zwracano 
także uwagę na sposób wygłasza-
nia kazań. Przy ocenie księdza 
duże znaczenie miał także sposób 
zachowania, gdyż niejednokrotnie 
był on nacechowany poczuciem 
wyższości.

Proboszcz wśród szerzących 
się rodzajów rozpusty w para-
fii zaczął dostrzegać i zwalczać 
w ostatniej ćwierci XIX w. pijań-
stwo. Rozpowszechniało się ono 
z powodu znacznego obniżenia 

rakter  społecznej kontroli. W rze-
czywistej postawie chłopów można 
się dopatrzyć wiele sprzeczności. 
Z jednej strony duża religijność 
ujawniająca się w codziennych 
modlitwach, stawianiu krzyży i ka-
pliczek, masowym udziale w od-
pustach i licznych pielgrzymkach, 
w pozdrowieniach religijnych itp. 
Z drugiej natomiast było dużo na-
pięć i zatargów między ludnością 
miejscową a proboszczami. Katoli-
cyzm przedwojennej społeczności 
wiejskiej był zrytualizowany, płytki, 
na pograniczu pogaństwa. Po wie-
lekroć zaczynał  się i kończył na 
progu kościoła.

O pobożności ogółu mieszkań-
ców w pierwszej połowie XX w. 
świadczyło tłumne uczęszczanie 
na nabożeństwa , jak i odwiedza-
nie miejsc odpustowych.

W drugiej połowie XX w., 
zwłaszcza w okresie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej nastę-
puje załamanie pełnego poko-
ry, ślepego poddawania się woli 
bożej. Narasta tolerancja wobec 
niewierzących. Praca w niedziele, 
szczególnie w okresie żniw i wyko-
pek staje się częstym zjawiskiem. 
Wzrost wiedzy ogólnej, agrarnej 
czy technicznej wywołuje wzrost 
krytycyzmu wobec starych wierzeń 
i praktyk. Nawet mocno wierzące 
osoby odrzucać zaczęły zasady 
kościelne potępiające stosowa-
nie świadomego macierzyństwa. 
Choć pod presją środowiska są-
siedzkiego nawet mieszkańcy nie-
jednokrotnie agnostyczni zawiera-
ją ślub kościelny, chrzczą dzieci 
i w jakiejś mierze uczestniczą 

ŚRODOWISKO LOKALNE WOBEC RELIGII I KOŚCIOŁA
NA PRZESTRZENI WIEKÓW  cz. II

Grając do Częstochowy (1948)
Czesława Wojdas z domu Tyrała z braćmi Stefanem

i Stanisławem Skotarskimi
Ze zbiorów Czesławy Wojdas

W drodze na pielgrzymce do Częstochowy (lata 60.)
Na pierwszym planie: Antonina Serwecińska z Nowej Wsi

z wnuczką Jolantą Czaplą z domu Serwecińską
Ze zbiorów Zdzisława Rabsztyna
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skiego, przeciwstawiających się 
uroczystościom katolickim Mille-
nium chrztu Polski. Nie chcąc nie-
potrzebnych zadrażnień i licznych 
skarg mieszkańców parafii targo-
szyckiej oraz hierarchów diecezji 
częstochowskiej, przedstawiciele 
wojewódzkich władz partyjno-pań-
stwowych ulegli presji społecznej. 
Tym bardziej, że centralne uroczy-
stości religijne millenium chrztu 
Polski odbywały się w niedalekiej 
Częstochowie, na Jasnej Górze.

Można zadać pytanie: jak jest 
z wiarą i praktyką religijną w przy-
padku współczesnego społeczeń-

Wyraźnie zmieniają się postawy 
młodych; coraz częściej dla nich 
życie według zasad religijnych 
staje się kwestią wyboru, a nie 
czymś wyniesionym z tradycji. 
Wybiórczo traktują oni nauczanie 
Kościoła, zwłaszcza w sprawach 
seksu, życia erotycznego i poza-
ustrojowego zapłodnienia in vitro 
czy eutanazji. Uległo osłabieniu 
poczucie tożsamości narodowej, 
szczególnie wśród mieszkańców 
dużych miast, do niecałych 34%. 
Choć na wsi utrzymuje się ono na 
poziomie 58%.

Jacek Malikowski

(dokończenie ze str. 12)

konserwacji tejże kaplicy przez jej 
męża, będącego cieślą. Pomocy 
udzielił jednak I sekretarz Komitetu 
Powiatowego Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej w Zawierciu 
tow. Spałek, opiniując pozytywnie 
starania księdza W. Zasadzina 
i parafian z Mierzęcic w Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Katowicach o przywrócenie 
kaplicy jej dawnego wyglądu. Na 
szczeblu wojewódzkim ułatwiła 
zapewne te starania atmosfera ob-
chodów tysiąclecia Państwa Pol-

stwa polskiego? Sięgnijmy do ogól-
nopolskich badań socjologicznych. 
Z „Diagnozy społecznej’ 2010” 
wynika, że w ostatnich kilku latach 
wzrósł o ponad 2 punkty do 30,8% 
odsetek osób nie chodzących do 
kościoła. Zmalał także udział tych, 
którzy uczestniczą w mszy, co 
najmniej cztery razy w miesiącu 
do 43,7% (na wsi – 51,3%). W sy-
tuacji słabnięcia więzi z narodem 
– spowodowanej m.in. rosnącą 
falą migracji zarobkowej – osłabia 
się bowiem też religijność, silnie 
skorelowana z opuszczaną para-
fią, z reguły od pokoleń tą samą. 

ŚRODOWISKO LOKALNE WOBEC RELIGII I KOŚCIOŁA
NA PRZESTRZENI WIEKÓW  cz. II

w rejonie o prawo gry w półfina-
łach wojewódzkich z Dąbrową 
Górniczą i Będzinem. Wśród czte-
rech najlepszych drużyn powiatu 
dąbrowskiego i będzińskiego nie 
miały sobie równych!

28 kwietnia spotkały się w So-
snowcu w hali sportowej „Dorjan” 
w półfinałach wojewódzkich czte-
ry drużyny reprezentujące gminy: 
Sosnowiec, Irządze, Częstochowę 
i Mierzęcice. Rozgrywki były na 
bardzo wysokim poziomie, każda 
drużyna pokazała, że potrafi wal-
czyć sportowo, z ogromnym zaan-
gażowaniem i wolą zwycięstwa. 
Nasze dziewczęta swój pierw-
szy mecz z drużyną z Sosnowca 
wygrały i spotkały się w meczu 
o pierwsze miejsce z drużyną re-
prezentującą rejon Częstochowy. 
Ten mecz, jako najbardziej emo-
cjonujący, na długo zostanie w pa-
mięci wszystkich uczestników roz-
grywek. Po pełnej zaangażowania 
- ze strony obu drużyn walce, czę-

stochowianki uległy drużynie z No-
wej Wsi 16:12.

W ten sposób Gimnazjum 
z Nowej Wsi zagrało wśród czte-
rech najlepszych, gimnazjalnych 
drużyn w województwie śląskim.

Rozgrywki odbyły się 5 maja 
w Sosnowcu. Na Finały Woje-
wódzkie przyjechały gimnazja re-
prezentujące: Rudę Śląską, Cho-
rzów, Jastrzębie i Mierzęcice.

Nasze dziewczęta w rozgryw-
kach finałowych zajęły IV miejsce 
i tytuł czwartej drużyny wojewódz-
twa śląskiego w gimnazjalnej piłce 

ręcznej dziewcząt! Ogromne gra-
tulacje!

Skład drużyny: Martyna Ję-
drzejewska (najlepsza zawod-
niczka rozgrywek), Anna Paks, 
Małgorzata Rakoczy, Karolina 
Tomasik, Justyna Drożdż, Marta 
Mikołajczyk, Dominika Dróżdż, 
Katarzyna Siudyka, Sandra Frą-
czek, Karolina Kańtoch, Justyna 
Rinkowska, Magdalena Dyraga, 
Alicja Bernencik i Maria Czerwiń-
ska. Trener i opiekun drużyny – Te-
resa Banaś.

Gimnazjum w Nowej Wsi

Dobiegły końca w wojewódz-
twie śląskim rozgrywki w piłce 
ręcznej szkół gimnazjalnych. Na-
sza gmina może poszczycić się 
nie lada osiągnięciem, bowiem 
drużyna dziewcząt z nowowiej-
skiego gimnazjum, przygotowana 
przez Teresę Banaś, walczyła w fi-
nale, wśród czterech najlepszych 
drużyn w całym województwie! To 
nie lada sukces drużyny piłkarek 
ręcznych z Gimnazjum im. Janu-
sza Kusocińskiego w Nowej Wsi!

Droga do finału była trudna 
i wymagała niemałych umiejętno-
ści, determinacji i wysiłku ze strony 
zawodniczek. Po gminnym etapie, 
wygranym przez dziewczęta z No-
wej Wsi, odbyły się rozgrywki po-
wiatowe, w którym zagrały: dwie 
drużyny z gimnazjów będzińskich 
oraz gimnazjum z Nowej Wsi jako 
reprezentant gminy Mierzęcice. 
Nasze dziewczęta pokonały oby-
dwie drużyny i jako mistrzynie 
powiatu będzińskiego walczyły 

Drużyna piłkarek ręcznych z Gimnazjum im. Janusza Kusociń-
skiego w Nowej Wsi osiągnęła niebywały sukces! Przygotowana 
przez Teresę Banaś grupa, walczyła w finale, wśród czterech najlep-
szych drużyn w całym województwie śląskim.

MISTRZOWSKA DRUŻYNA Z GIMNAZJUM W NOWEJ WSI

Gimnazjalistki z Nowej Wsi przed meczem w czasie finałów wojewódzkich

Tegoroczne obchody Tygodnia 
Bibliotek we wszystkich placów-
kach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Mierzęcicach trwały od 5 do 19 
maja. W tym czasie trwała wystawa 
malarstwa, zorganizowane zostały 
spotkania młodych czytelników 
z ciekawymi ludźmi, spotkania do-
rosłych czytelników, lekcje biblio-

teczne oraz uroczyste „Pasowanie 
na Czytelnika  Biblioteki” uczniów 
klas I Szkół Podstawowych, trwa-
ły kiermasze książkowe. Z okazji 
Dnia Bibliotekarza przypadające-
go 8 maja pracownicy otrzymali 
od Grzegorza Podlejskiego, wójta 
gminy Mierzęcice serdeczne ży-
czenia wraz z pięknym bukietem 

kwiatów. Były też życzenia od czy-
telników i przyjaciół biblioteki.

Bibliotekarze zapraszają do 
swoich placówek nie tylko w cza-
sie majowego „Tygodnia bibliotek”, 
ale przez cały rok, bo... biblioteka 
zawsze po drodze!

Red.

(dokończenie ze str. 10)

szperającym wśród regałów bi-
bliotecznych, jak i czytelnikom 
żyjącym w ciągłym pośpiechu 
i ceniącym elektroniczny system 
korzystania ze zbiorów – tłumaczy 
Grażyna Czapla, dyrektor GBP im. 
Jana Pawła II.

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE
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22 kolejka
Strażak Mierzęcice – Tęcza Błędów 3:1 (1:1)
Bramki: Jarka (39 min.), Sikora (59 min.), Dramski R. (62 min.) 
Skład: Mańdok – Baran, Dzionsko, Marzec, Sikora – Bomba, 
Jaskuła (80 Dyraga R.), Jarka, Latos (88 Skręt) – Piotrowski, 
Dramski R. (75 Płoszański)
23 kolejka
Warta Zawiercie – Strażak Mierzęcice 0:3 (0:1)
Bramki: Piotrowski (31 min.), Sikora (73 min.), Bomba (88 min.) 
Skład: Mańdok – Sikora, Dzionsko, Marzec, Jaskuła (78 Latos) – 
Bomba, Płoszański (82 Dramski D.), Jarka, Skupień – Piotrowski 
(89 Skręt), Dramski R. (88 Dyraga R.)
24 kolejka
Strażak Mierzęcice – Zew Kazimierz 5:0 (2:0)
Bramki: Jarka (24 min.), Bomba (42 min.), Sikora (59 min.), 
Płoszański (75 min.), Skupień (82 min.)
Skład: Kempa – Baran, Dzionsko, Marzec, Sikora – Bomba, 
Jaskuła (70 Płoszański), Jarka (75 Dramski D.), Skupień – 
Piotrowski (80 Skręt), Dramski R. (85 Dyraga R.)
25 kolejka
Strażak Mierzęcice – Niwy Brudzowice 0:2 (0:1)
Skład: Mańdok – Baran (80 Dramski D.), Dzionsko, Marzec, 
Sikora – Bomba, Jaskuła, Jarka, Skupień – Piotrowski, Dramski 
R. (70 Miśkiewicz)
26 kolejka
Błękitni Sarnów – Strażak Mierzęcice 0:4 (0:4)
Bramki: Dramski R. (3 min.), Miśkiewicz (7 min.), Piotrowski 
(31 min.), Jaskuła (45 min.)
Skład: Mańdok – Baran, Marzec (72 Płoszański), Sikora 

(70 Dzionsko), Jaskuła (80 Latos) – Bomba, Miśkiewicz, 
Dramski D. (75 Jarka), Skupień – Piotrowski, Dramski R.
27 kolejka
Strażak Mierzęcice – Pionier Ujejsce 2:1 (1:0)
Bramki: Piotrowski (39 i 73 min.)
Skład: Mańdok – Baran, Marzec, Sikora, Jaskuła (79 Płoszań-
ski) – Bomba, Miśkiewicz, Dramski D. (76 Jarka), Skupień – 
Piotrowski, Dramski R.

Red.

Wyniki
Tabela po XXVII kolejkach

1. Strażak Mierzęcice 26 69 98 – 13
2. RKS Grodziec 26 60 87 – 16

3. Niwy Brudzowice 26 53 67 – 30

4. Przemsza Siewierz 25 52 63 – 29

5. MKS Sławków 26 43 62 – 46

6. Pionier Ujejsce 26 42 46 – 38

7. Łazowianka Łazy 25 41 48 – 37

8. Błyskawica Preczów 25 37 40 – 42

9. Warta Zawiercie 25 36 59 – 49

10. Sarmacja II Będzin 26 32 31 – 40

11. Tęcza Błędów 26 29 44 – 73

12. Zew Kazimierz 26 28 29 – 45

13. Jedność Strzyżowice 25 25 29 – 58

14. Błękitni Sarnów 26 22 27 – 66

15. MKS Poręba 25 20 25 – 59

16. Źródło Kromołów 25 12 25 – 82

17. Przemsza Okradzionów 25 10 26 – 83

lizowały ze sobą całe rodziny.
Organizatorami akcji „Polska 

Biega” byli: koordynator ds. spor-
tu szkolnego Gminy Mierzęcice 
– Mateusz Mańdok, dyrektor Gim-
nazjum w Nowej Wsi – Teresa Ba-
naś oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach i jego dyrektor Do-
rota Marciniak.
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Mimo fatalnych warunków 
atmosferycznych, padającego 
deszczu i przenikliwego zimna, 
na starcie stanęło kilkudziesięciu 
zawodników w wieku od kilku do 
kilkudziesięciu lat. Najbardziej za-
gorzali miłośnicy sportu i zdrowe-
go trybu życia startowali w 8 kate-
goriach, a co najbardziej cieszy, na 
poszczególnych dystansach rywa-

Gmina Mierzęcice po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej 
akcji „Polska Biega”. W jej ramach odbył się w dniu 15 maja memo-
riał Janusza Kusocińskiego, wybitnego przedwojennego lekkoatlety 
i patrona gimnazjum sportowego w Nowej Wsi. Zawody zorganizo-
wano na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach, 
a honorowy patronat nad wyścigiem objął Wójt Grzegorz Podlejski.

POLSKA BIEGA - MIERZĘCICE NA START!

Wyniki w poszczególnych kategoriach
Przedszkolaki – dystans 200m 
1. Jakub Budaj
2. Kacper Mańdok
3. Patrycja Gwóźdź
Klasy od I do III – dystans 400m 
1. Paulina Paliga
2. Kacper Kucharczak
3. Karolina Filipczyk
Klasy od IV do VI (dziewczęta) – dystans 800m 
1. Joanna Banaś
2. Wiktoria Kucharczak
3. Patrycja Bar
Klasy od IV do VI (chłopcy) – dystans 800m
1. Kamil Doński
Gimnazja (dziewczęta) – dystans 1.000m
1. Małgorzata Rakoczy
2. Martyna Jędrzejewska
3. Anna Paks
Gimnazja (chłopcy) – dystans 1.500m 
1. Jakub Gregorczyk
2. Maciej Słowiński
3. Patryk Małota
Open (kobiety) – dystans 4.000m
1. Monika Mikołajczyk
2. Joanna Cichoń
3. Anna Kucharczak
Open (mężczyźni) – dystans 4.000m
1. Damian Dyraga
2. Piotr Banaś
3. Bartosz Kocot

Finisz biegu w kategorii szkół podstawowych



BIURO RACHUNKOWE
MP TAX

Oferuje prowadzenie:
 Ksiąg rachunkowych
 Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ewidencji ryczałtowych
 Rejestrów VAT
Oraz:
 Obsługę kadrowo-płacową
 Rozliczenia roczne PIT
 Rozliczenia VAT z budownictwa VZM-1
 Doradztwo w zakresie rozpoczęcia i 

prowadzenia działalności gospodarczej

www.mptax.pl
Mierzęcice, ul.Kolejowa 95

500-340-355
Żelisławice, ul.Przyszłości 3A  

667-598-688
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OFERUJE
WĘGIEL NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W SORTYMENTACH:

KOSTKA, ORZECH
GROSZEK, EKO-GROSZEK

EKO-GROSZEK WORKOWANY
MIAŁ WĘGLOWY, SÓL DROGOWA

oraz WĘGIEL BRUNATNY

RATY LUKAS BANK

Zapewniamy transport !!
SKŁAD: (32) 389-14-91, (32) 389-15-05

www.delfinradzionkow.pl

42-460 Mierzęcice, ul. Kolejowa 31
(obok Stacja Paliw RSP ŁUBNE)
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występy artystyczne, konkursy z nagrodam

i
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uchany park rozrywki, m
alowanie twarzy

i wiele innych niespodzianek.

Zapewniam
y świetną zabawę

wszystkim
 dzieciom

 i ich opiekunom
.

Serdecznie zapraszam
y !!!


