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Mówi Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice

GMINA MUSI OSZCZĘDZAĆ

Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice

-Pół roku temu mieszkańcy zde-
cydowali o powierzeniu panu 
funkcji wójta gminy Mierzęcice. 
Minione półrocze było czasem 
bardzo intensywnej pracy dla 
gminy. Co w tym czasie udało 
się osiągnąć?
- Tak to prawda, pół roku temu 
zostałem wybrany wójtem naszej 
gminy, tę zaszczytną odpowie-
dzialną funkcję objąłem w bardzo 
trudnym dla gminy okresie, ale 
byłem tego świadomy, znałem jej 
sytuację finansową, wiedziałem co 
mnie czeka. Od samego początku 
starałem się bardzo intensywnie 
pracować i chociaż wiele spraw 
nadal jeszcze mnie zaskakuje, 
stawiam na oszczędne wydawa-
nie naszych pieniędzy i wiem, że 
wspólnie z mieszkańcami gminy i 
moimi współpracownikami, podo-
łamy wyzwaniom.
-A co z zadłużeniem gminy?
-Jak chyba wszyscy wiedzą gmina 
ma zadłużenie na poziomie 8 mln 
zł. To potężny dług, który wynosi 
prawie 50 proc. rocznego dochodu 
naszej gminy. Taki dług zobowią-
zuje do czynienia dużych oszczęd-
ności, rozwagi w działaniu i przy 
wydawaniu publicznych pieniędzy. 

To oddziałuje na wszystkie kie-
runki naszej działalności i przede 
wszystkim determinuje nas do 
szukania oszczędności na wielu 
polach naszego działania. I robimy 
to. Staramy się, by kolejne kroki 
podejmowane w kwestii oszczę-
dzania służyły mieszkańcom i były 
akceptowane. A przecież musimy 
zaczynając od tego roku corocz-
nie spłacać zaciągnięte kredyty. 
W tym tylko roku spłacić musimy 
1.754.292,00 zł, w związku z pod-
pisanymi w latach ubiegłych umo-
wami kredytowymi. Kwota ta rów-
nież obejmuje spłatę 265.800,00 zł 
pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW.  
Nasze działania na szczęście spo-
tykają się tylko z incydentalnym 
brakiem zrozumienia.
-Dlaczego Pan tak sądzi?
-Niedawno przeczytałem artykuł 
w Internecie twierdzący, że nie 
chcemy realizować remontów, 
np. kuchni w mierzęcickim przed-
szkolu z pieniędzy, które wpłynęły 
jako zwrot za termomodernizację 
obiektu. Istotnie wpłynął do budże-
tu gminy zwrot z tego tytułu, co nie 
jest żadną tajemnicą, bo przedsta-
wiono to - wprowadzając uchwałą 
Rady Gminy Nr VIII/49/2011 na 

ostatniej sesji. W związku z obec-
ną sytuacją finansową gminy waż-
niejsze jednak okazało się szybkie 
spłacenie kredytu (bez zbędnych 
odsetek) zaciągniętego w WFOŚ. 
Istnienie takiego długu, blokuje 
bowiem możliwości pozyskania 
pieniędzy z tej instytucji na kolejne 
inwestycje.
W innym tekście przeczytałem, też 
że niektórzy (jak to kiedyś okre-
ślono w gazetce gminnej „malkon-
tenci”) - twierdzą, że niewiele się 
w gminie robi. Nie jest to prawdą, 
realizujemy takie przedsięwzię-
cia na jakie nas w chwili obecnej 
stać. Uważam też, że nie jest żad-
ną sztuką zaciąganie kolejnych 
kredytów na realizację drobnych 
inwestycji. Chodzi o to, by inwe-
stować – jednocześnie spłacając 
kredyty. Naprawdę wiele można 
zdziałać traktując gminne środki 
finansowe podobnie jak własny 
budżet domowy, a nie każdy go 
tak traktował.
-Co pan przez to rozumie?
-Niebawem zostanie podpisana 
umowa na inwestycję, która już 
dosyć długo czeka na realizację. 
Mam na myśli zaprojektowanie 
i wykonanie zadania pod nazwą 
- Infrastruktura okołolotniskowa 
Międzynarodowego Portu Lotni-

czego Katowice w Pyrzowicach 
– gospodarka wodno – ściekowa 
czyli kanalizacja. Wreszcie po 
trzech przetargach oferta, którą 
będziemy realizować mieści się w 
kwocie przeznaczonej na to zada-
nie. Poprzednie przetargi zostały 
zakończone negatywnie, bo kwoty 
znacznie przekraczały środki prze-
widziane w budżecie zadania. Po 
wspólnych ustaleniach z wójtem 
sąsiedniej gminy zdecydowano o 
ogłoszeniu kolejnego przetargu, 
który został wreszcie rozstrzygnię-
ty, pomyślnie dla nas. Okazało się 
bowiem, że najdroższa oferta jaką 
zaproponowano w tym przetargu 
jest tańsza... o prawie 10 mln zł od 
najtańszej oferty z przetargu po-
przedniego. Bardzo z tego się cie-
szę, bo oznacza to, że jako gmina 
po prostu o tyle mniej dołożymy do 
tego przedsięwzięcia.  
Kolejnym skutecznym i pozytyw-
nym działaniem okazały się nego-
cjacje przeprowadzone ze spółką 
„Enion”. Dzięki, którym zostały 
od tego roku obniżone o prawie 
10 proc., corocznie wzrastające, 
opłaty za oświetlenie uliczne oraz 
zmniejszone zostały koszty zuży 
cia energii elektrycznej na terenie 
placówek oświatowych.

(c.d. na str. 10)

ZAKOŃCZYŁ POSŁUGĘ DUSZPASTERSKĄ 
W TARGOSZYCKIEJ PARAFII

(artykuł na str.2)

Ks. wikariusz Przemysław Szot uroczyście pożegnał się 
z mieszkańcami gminy Mierzęcice



W
yd

ar
ze

ni
a

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 6/2011 - strona 2

PROMOCJA UCZNIA ZDOLNEGO
Bardzo uroczyście obchodzono, mające wieloletnią tradycję, 

święto „Promocji ucznia zdolnego” zorganizowane przez Grzegorza 
Podlejskiego, wójta gminy Mierzęcice. W tym roku nagrody otrzy-
mało 46 najbardziej wyróżniających się uczniów w roku szkolnym 
2010/2011.

Uroczystość wręczenia przez 
Grzegorza Podlejskiego, wójta 
gminy Mierzęcice, nagród naj-
zdolniejszym uczniom, w ramach 
promocji utalentowanych i osiąga-
jących najlepsze wyniki w nauce 
uczniów naszej gminy – odbyła się 
w przeddzień zakończenia roku 
szkolnego 2010/2011 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.

Na zaproszenie wójta Grzego-
rza Podlejskiego przybyli najlepsi 
uczniowie wraz z rodzicami, radni 
mierzęcickiej Rady Gminy, przed-
stawiciele Urzędu Gminy w Mie-
rzęcicach, oraz dyrektorzy i na-
uczyciele placówek oświatowych. 
Spotkanie stało się okazją do uho-
norowania zarówno uczniów jak i 
ich rodziców, za trud i pracę  wło-

żone w osiąganie tak wysokich wy-
ników w nauce. Uczniowie, którzy 
w klasyfikacji końcowej osiągnęli 
średnią ocen powyżej 5,2 odebra-
li z rąk Grzegorza Podlejskiego, 
wójta gminy Mierzęcice dyplomy i 
nagrody rzeczowe, a ich rodzice 
okolicznościowe podziękowania. 
Spotkanie odbyło się w miłej i pod-
niosłej atmosferze. Gratulacjom 
nie było końca, bowiem wszyscy  
nagrodzeni uczniowie stanowili 
bardzo liczną, 46-osobową grupę. 
Na koniec spotkania wszystkim 
nagrodzonym i zaproszonym go-

ściom wykonano wspólną pamiąt-
kową fotografię.   
Średnie 5,2 i powyżej, zdobyło 
46 osób, w tym z SP nr 1 w Mie-
rzęcicach: 14 uczniów; z SP nr 
2 w Mierzęcicach: 9 uczniów; z 
SP w Przeczycach: 4 uczniów; z 
SP w Toporowicach: 2 uczniów; 
z Gimnazjum w Mierzęcicach: 12 
uczniów; z Gimnazjum w Nowej 
Wsi: 5 uczniów. Najwyższą śred-
nią wśród uczniów szkół podsta-
wowych miała uczennica z SP nr 1 
w Mierzęcicach - Aleksandra Bru-
dzińska (5,8). Najwyższą średnią 
wśród uczniów gimnazjów miała 
uczennica Gimnazjum w Mierzę-
cicach - Magdalena Kubik (5,63). 
Wyróżniono też 14 uczennic z 
Gimnazjum w Nowej Wsi, które 
zajęły IV miejsce w wojewódzkim 
finale Turnieju Piłki Ręcznej gra-
jąc w składzie: Martyna Jędrze-
jewska, Anna Paks, Małgorzata 
Rakoczy, Justyna Dróżdż, Karo-
lina Tomasik, Dominika Dróżdż, 
Magdalena Dyraga, Marta Mi-
kołajczyk, Katarzyna Siudyka, 
Sandra Frączek, Alicja Bernen-
cik, Karolina Kańtoch, Justyna 
Rinkowska, Maria Czerwińska.

Red.

Pamiątkowa fotografia wykonana nagrodzonym i zaproszonym gościom podczas uroczystości „Promocji 
ucznia zdolnego” zorganizowanego przez władze gminy Mierzęcice

ZAKOŃCZYŁ POSŁUGĘ DUSZPASTERSKĄ W TARGOSZYCKIEJ PARAFII
W niedzielę 26 czerwca w czasie uroczystej mszy świętej w 

parafii św. Mikołaja w Targoszycach zakończył posługę duszpa-
sterską ks. wikariusz Przemysław Szot. Z oddanym pracy du-
chownym pożegnali się parafianie i władze gminy Mierzęcice.

Ks. Przemysław Szot przez rok 
pełnił funkcję wikariusza w para-
fii św. Mikołaja w Targoszycach. 
Decyzją ks. biskupa Grzegorza  
Kaszaka, ordynariusza diecezji 
sosnowieckiej został skierowany 
na studia (liturgika) do Rzymu. 
Uroczyste nabożeństwo poświę-
cone ks. Szotowi odbyło się 26 
czerwca w kościele w Targoszy-
cach. Na zakończenie Eucharystii 
główni przedstawiciele Służby Li-
turgicznej, Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz władze gminy Mierzęci-
ce podziękowały duchownemu za 
ciężką pracę, życząc wytrwałości 
w kolejnych latach posługi dusz-
pasterskiej.
-Doceniając rolę, jaką duszpasterz 

pełni w społeczeństwie i dla spo-
łeczeństwa, wyrażam podzięko-
wania za wytrwałą służbę, która 
wielu osobom pomagała prze-
trwać trudne chwile i towarzyszyła 
w ważnych wydarzeniach. Działo 
się tak za sprawą wielkiego oso-
bistego zaangażowania w pracę – 
księdza Przemysława Szota, jego 
otwartości na potrzeby innych i 
nieustannej chęci niesienia wspar-
cia potrzebującym. Mam nadzieję, 
że otwartość duchownego na ludzi 
i ich problemy, na długo pozosta-
nie w pamięci naszej lokalnej spo-
łeczności. Dostojnemu jubilatowi 
życzę satysfakcji z dalszej posłu-
gi oraz wielu osiągnięć w służ-
bie Bogu – powiedział Grzegorz 

Podlejski, wójt gminy Mierzęcice, 
który przekazał ks. Szotowi kwia-
ty i pamiątkową paterę. Księdza 
Szota pożegnał także ks. kanonik 
Janusz Rakoczy, proboszcz parafii 
w Targoszycach, dziękując mu za 

współpracę. Również targoszycka 
młodzież pożegnała się ze swoim 
duchownym. Na zakończenie uro-
czystości wykonano pamiątkowe 
fotografie. 

Red.

Z księdzem wikariuszem pożegnały się także władze gminy
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(Mapę gminy z opisaną trasą pre-
zentujemy na stronie 20 niniejsze-
go wydania).
Przed pojawieniem się kolarzy na 
terenie gminy, zostanie na kilka-
dziesiąt minut wstrzymany ruch 
drogowy. Prosimy zmotoryzowa-
nych mieszkańców o wyrozumia-
łość oraz cierpliwość i liczymy na 
gorący doping w tym czasie. Ape-
lujemy jednocześnie do wszyst-
kich właścicieli posesji o pozamy-
kanie bram i furtek, aby na czas 
przejazdu zawodników nie wybie-
gły na jezdnię hodowane przez 
nich zwierzęta domowe. Stanowi-
łoby to dla kolarzy poważne nie-
bezpieczeństwo, zagrażające ich 
zdrowiu i życiu.
Początki „Tour de Pologne” czyli 
„Wyścigu Dookoła Polski” sięgają 
okresu dwudziestolecia między-
wojennego. Jego pierwsza edycja 
odbyła się w 1928 roku, a zwy-
cięzcą klasyfikacji generalnej zo-
stał Feliks Więcek z Bydgoskiego 
Klubu Kolarskiego. Do roku 1992 
konkurs miał status wyścigu ama-
torskiego. Od 1993 roku, kiedy or-
ganizatorem wyścigu został Cze-
sław Lang, do rywalizacji przyłą-
czyli się zawodowcy. W 2005 roku 
turniej został wpisany do „Kalen-
darza UCI Pro Tour” i wszedł tym 
samym do ekskluzywnego grona 
najważniejszych wyścigów kolar-
skich świata obok takich legend 

jak „Giro d’Italia”, „Tour de France” 
czy „Vuelta a Espana”.
Aż do połowy lat 90. zwycięzcami 
„TdP” byli głównie polscy kolarze. 
Najwięcej razy - klasyfikację gene-
ralną wygrywali Marian Więckow-
ski (1954, 1955 i 1956), Andrzej 
Mierzejewski (1982, 1984 i 1988) 
oraz Dariusz Baranowski (1991, 
1992 i 1993). Wśród pozostałych 
triumfatorów znaleźli się m.in. Sta-
nisław Gazda, Stanisław Szozda, 
Tadeusz Mytnik, Czesław Lang, 
Zbigniew Spruch, Tomasz Broży-
na i Cezary Zamana. W 1958 roku 
„TdP” wygrał niezwykle kiedyś 
popularny w naszym regionie, a 
obecnie znany głównie starszemu 
pokoleniu kibiców - Bogusław For-
nalczyk, urodzony w Jaworzniku 
zawodnik LZS Myszków i olimpij-
czyk z Rzymu.
Na liście zwycięzców klasyfikacji 
generalnej można znaleźć wiele 
sław zawodowego peletonu i ko-
larskich mistrzów świata. Najbar-
dziej znani w tym gronie są Włosi 
- Maurizio Fondriest i Alessandro 
Ballan, Francuz - Laurent Bro-
chard, Niemcy: Stefan Schuma-
cher i Jens Voigt, Czech - Ondrej 
Sosenka, Rosjanie: Wiaczesław 
Dżawanian i Siergiej Iwanow oraz 
pochodzący z Luksemburga - Kim 
Kirchen. Ubiegłorocznym trium-
fatorem został Irlandczyk Daniel 
Martin, a najlepsi z Polaków – Syl-

wester Szmyd i Marek Rutkiewicz 
– zajęli odpowiednio 6 i 7 miejsce.
„Tour de Pologne” jest od wielu 
już lat największym logistycznie 
przedsięwzięciem sportowym w 
Polsce. W tym roku starty i mety 
poszczególnych etapów umiejsco-
wiono w 14 miastach, na trasie 
wyścigu zlokalizowanych zostanie 
41 premii lotnych, górskich i spe-
cjalnych, a cała trasa przejazdu 
kolarzy będzie prowadziła przez 
ponad 400 miast i miejscowości.
Codzienne relacje z wyścigu, w 
tym przejazd przez naszą gminę 
i „Lotna Premia” w Targoszycach, 
będą transmitowane „na żywo” w 
„TVP1” i „EUROSPORT” do wielu 
krajów świata. W oficjalnym folde-
rze 68. „Tour de Pologne” zostanie 
umieszczona reklama gminy Mie-
rzęcice, a podczas samego wyści-
gu będzie wyemitowany w telewizji 
film reklamowy, będący wizytówką 
gminy „Lotnej Premii”. Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice 
zasiądzie w Honorowym Komite-
cie Organizacyjnym 68. Tour de 
Pologne UCI World Tour.
Liczymy, że podczas przejazdu 
kolarzy przez naszą gminę dopi-
szą kibice i będą gorąco dopingo-
wać startujących zawodników. To 
niebywała gratka dla miłośników 
dwóch kółek, i okazja do rodzin-
nego spędzenia kilku godzin przy 
wielkim medialnym spektaklu.

Red.

Tegoroczny Tour de Pologne roz-
pocznie się 31 lipca i zainauguruje 
go etap z Pruszkowa do Warsza-
wy. Wyścig będzie liczył 7 etapów 
i zakończy się 6 sierpnia w Krako-
wie. Kolarze będą mieli w sumie 
do pokonania 1110,9 km. Na teren 
naszej gminy zawodnicy wjadą w 
poniedziałek 1 sierpnia ok. godz. 
16:30 podczas II etapu, z Często-
chowy do Dąbrowy Górniczej, o 
długości 159,6 km. Kolarze będą 
jechać DK 78 od strony Siewierza 
kolejno ul. Szczęśniaka w Bogu-
chwałowicach, 21-go Stycznia w 
Przeczycach i Wolności w Mierzę-
cicach. Na skrzyżowaniu w Nowej 
Wsi skręcą ponownie - w lewo w 
ul. Zawadzkiego, a następnie po 
przejechaniu kilkuset metrów po-
nownie w lewo w ul. Nowowiejską 
w kierunku do Zawady i Sadowia. 
Pojadą ul. Dworską, Kościusz-
ki i Kościelną, mijając po drodze 
Lotną Premię zlokalizowaną w 
pobliżu kościoła w Targoszycach. 
Kierując się cały czas prosto prze-
tną skrzyżowanie i pomkną ul. 
Głowackiego w stronę Przeczyc. 
Na końcu ul. Targowej skręcą w 
prawo w ul. 21-go Stycznia, a na-
stępnie na najbliższym skrzyżowa-
niu (obok remizy OSP) pojadą w 
lewo w kierunku ul. Zarzecznej. W 
tym momencie opuszczą granice 
gminy Mierzęcice i będą podążać 
do mety w Dąbrowie Górniczej. 

Podczas wakacji nasza gmina będzie gościła najlepszych kolarzy świata. Na trasie przejazdu kolarzy 68. „Tour de Pologne” zostanie 
zorganizowana przy kościele w Targoszycach „Lotna Premia FIAT”. To wielkie wydarzenie dla gminy, a jednocześnie wyzwanie logistyczne.

WIELKIE KOLARSTWO W GMINIE MIERZĘCICE

BĘDZIE SZYBCIEJ I SPRAWNIEJ
Starostwo Powiatowe w Będzinie – Wydział Komunikacji informuje, że w czerwcu 2011 r. wdrożono System Wysyłania Powiadomień o 

gotowych do odbioru prawach jazdy i dowodach rejestracyjnych. Dotychczasowy sposób uzyskania informacji o gotowych do odbioru 
dokumentach komunikacyjnych za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nie 
zawsze podawał czytelne dla zainteresowanych komunikaty.
Nowy System Wysyłania Powia-
domień ma za zadanie dystrybu-
cję komunikatów o dokumentach 
gotowych do odbioru w urzędzie i 
dzięki tej funkcji osoba oczekują-
ca na dokument prawa jazdy lub 
dowód rejestracyjny będzie miała 
możliwość w momencie złożenia 

wniosku o jego wydanie, wybra-
nia metody jaką chce zostać po-
wiadomiona o druku gotowym do 
odbioru.Wiadomość dostarczana 
będzie do odbiorcy w postaci ma-
ila lub komunikatu USSD.
Komunikaty w odróżnieniu od ty-
powych wiadomości SMS, cechują 

się wyświetlaniem informacji bez-
pośrednio na ekranie telefonu ko-
mórkowego oraz standardowo nie 
są przechowywane w skrzynce od-
biorczej i tym samym nie zapełnia-
ją jej bez woli właściciela telefonu.
Niewątpliwie usługa ta, w zna-
czący sposób przyczyni się do 

ułatwienia i usprawnienia procesu 
obsługi mieszkańców naszego po-
wiatu. Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, iż usługa jest całkowicie 
bezpłatna dla odbiorcy i dostępna 
dla wszystkich.

Red.
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Nabożeństwo koncelebrowali ks. Janusz Rakoczy i ks. Adam Mordalski

BIBLIOTEKA Z EXLIBRISEM

opieką pani przewodnik uczniowie 
wraz z opiekunami przeszli 8 km, 
aby zobaczyć niesamowite  wido-
ki  tego miejsca, które rozciągają 
się na Tatry Wysokie i najwyższy 
szczyt – Rysy.  W trakcie marszu 
przewodniczka opowiadała  o  hi-
storii oraz ciekawostkach przyrod-
niczych dotyczących Tatrzańskie-
go Parku Narodowego. 

W ostatnim dniu wycieczki 
wszyscy, kolejką torowo -linową 
udali się na szczyt Gubałówki, 
skąd rozpościera się wspaniały 
widok na panoramę Tatr i dolinę, 
w której leży Zakopane. Plac pod 
Gubałówką jest przedłużeniem 
Krupówek. To wielkie targowisko, 
gdzie można kupić wszystko, 
ale przed wszystkim - regionalne 
wyroby z drewna, skóry owcze 
oraz góralskie oscypki i bundz. 
Nie omieszkaliśmy skorzystać z 
oferty – i kupiliśmy różnego ro-

dzaju pamiątki. Droga powrotna z 
Gubałówki wiodła przez  Krupów-
ki, gdzie można było podziwiać 
budynki w stylu zakopiańskim, 
w których mieszczą się liczne re-
stauracje, karczmy oraz sklepy z 
pamiątkami.

Jednym z elementów wartych 
uwagi, oprócz wspaniałych wido-
ków w Zakopanem, jest styl archi-
tektury, który dominuje w mieście. 
Są tu wysokie, kamienne podmu-

rówki, skośne dachy, ryte w drew-
nie zdobienia dekorujące domy, 
wysokie ozdobne kominy, czy bo-
gato zdobione tarasy i werandy.

Pogoda jak i humory wszystkim 
dopisywały, uczniowie wraz z na-
uczycielami pełni wrażeń po prze-
pięknych, tatrzańskich widokach 
wrócili do Przeczyc.

Ewa Jaruszewska,
nauczyciel SP w Przeczycach

Od 11 do 13 maja 2011 roku 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Przeczy-
cach byli na wycieczce szkolnej 
w  Zakopanem  i Białym  Dunajcu. 
Wyjazd zorganizowała dyrektor 
szkoły Małgorzata Drzewiecka, 
zaś udział w niej wzięli uczniowie 
klas III-VI oraz ich opiekunowie: 
Ewa Rybak, Ewa Jaruszewska, 
Sylwia Hatlapa, Sławomir Gębica. 

Pierwszego dnia wycieczki 
uczestnicy wyjazdu odbyli spacer 
po Białym Dunajcu, gdzie byli za-
kwaterowani oraz odwiedzili kom-
pleks basenów termalnych „Termy 
Podhalańskie” w Szaflarach, miło 
spędzając  tam  czas na kąpieli i 
relaksie. Kolejnym punktem pro-
gramu było Morskie Oko, najwięk-
sze jezioro w Tatrach, leżące w 
Dolinie Rybiego Potoku 25 km od 
Zakopanego.

Z Palenicy Białczańskiej pod 

W maju uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Przeczycach odwiedzili Zakopane, w programie wycieczki znalazły 
się odwiedziny w „Termach Podhalańskich” w Szaflarach, podziwia-
nie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wizyta na Gubałówce i 
Krupówkach.

W STOLICY POLSKICH GÓR

Uczniowie z SP w Przeczycach w czasie wycieczki do stolicy Tatr

Exlibris to ozdobnie wykonany znak własnościowy książki, zastępujący odręczny, często nieczytelny podpis lub pieczątkę jej właścicie-
la. Biblioteka Szkolna Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach może się już poszczycić takim znakiem.

Przypomnijmy: w ubiegłym roku 
szkolnym w Gimnazjum im. Cz. 
Miłosza w Mierzęcicach odbył się 
konkurs plastyczny „na Exlibris” 
Biblioteki Szkolnej. Konkurs ten 
był poprzedzony lekcjami biblio-
tecznymi w poszczególnych kla-
sach o exlibrisie (lub ekslibris, oby-
dwie formy pisowni są poprawne). 

Uczniowie dowiedzieli się, co 
to jest exlibris, czyli ozdobnie wy-
konany znak własnościowy książ-
ki, zastępujący odręczny, często 
nieczytelny podpis, lub nieładną 
pieczątkę jej właściciela. Najczę-
ściej ma postać małej, artystycznie 
wykonanej karteczki zawierającej 
nazwę instytucji lub imię, nazwisko 
właściciela oraz motyw plastyczny 
opowiadający o tymże właścicielu 
lub jego książkach. Własne eksli-
brisy posiadają biblioteki.
Najstarsze exlibrisy pojawiły się w 
Polsce w drugiej poł. XVI wieku na 
kartach rękopisów. Projektowanie 
exlibrisów jest jedną z dziedzin 

grafiki artystycznej. Ich tworze-
niem zajmowało się wielu znanych 
grafików, rytowników i typografów. 
Zbieranie ekslibrisów jest jedną z 
dziedzin kolekcjonerstwa. Organi-
zowane są również ich wystawy. 

W związku z tym społeczność 
uczniowska naszego gimnazjum 
wyszła z propozycją, aby i nasza 
biblioteka miała swój exlibris i stąd 
pomysł konkursu. W ogólnoszkol-
nym konkursie plastycznym na 
„Exlibris Biblioteki Szkolnej” wzięło 
udział 49 uczestników. Prace były 
staranne, ciekawe i bardzo, bar-
dzo różnorakie. W kwietnia 2010 
roku komisja konkursowa wyłoniła 
najpiękniejsze dzieła. Zwyciężyła  
praca Karoliny Sobczyk, wówczas 
uczennicy III b naszego gimna-
zjum.

Posiadanie exlibrisu jest presti-
żem dla biblioteki. Ze względu na 
wcześniejszy brak funduszy, wy-
brany zwycięski exlibris dopiero 
teraz został powiększony, wydru-

kowany i wyeksponowany w bi-
bliotece obok godła państwowego. 
Exlibris jest wizytówką biblioteki 
szkolnej. Każda książka w bibliote-
ce będzie nim ozdobiona. Będą to 
małe naklejki, które również zosta-

ły wydrukowane i systematycznie 
są naklejane na książki.           

Ewa Kocot,
nauczyciel Gimnazjum 

w Mierzęcicach

Biblioteka Gimnazjum w Mierzęcicach ma swój exlibris
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zwyciężyli: klasy czwarte – I miej-
sce Michał Chyla – SP w Przeczy-
cach (opiekun Ewa Jaruszewska); 
klasy piąte – I miejsce Paulina Sło-
wińska – SP Toporowie (opiekun 
Jolanta Natkaniec – Sarnik) oraz I 
miejsce Filip Kołomyjec – SP nr 2 
Mierzęcice (opiekun Milena Gocy-
ła); klasy szóste – I miejsce Joan-
na Sarn – SP nr 1 w Mierzęcicach 
(opiekun Beata Dzierżanowska – 
Kukuła)
W turnieju drużynowym kolejne 
miejsca zdobyli: I – uczniowie SP 
w Toporowicach, II – uczniowie SP 
nr 2 w Mierzęcicach,  III – ucznio-
wie SP nr 1 w Mierzęcicach  i 
uczniowie SP w Przeczycach.
Bożena Jach, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
wszystkim uczestnikom gminnego 
konkursu gratulowała niezwykłych 

umiejętności ortograficznych, wrę-
czyła dyplomy i nagrody rzeczowe 
oraz zaprosiła wraz z organizator-
kami konkursu – Beatą Dzierża-
nowską – Kukuła i  Agatą Psonką 
na kolejną „ortograficzną corridę”,  

czyli walkę z „bykami” w nowym 
roku szkolnym 2011/2012.

Ewa Kocot, 
nauczyciel Gimnazjum 

w Mierzęcicach

Gminny Konkurs Ortograficzny 
o tytuł Mistrza Ortografii 2011 ro-
zegrano już po raz 10. Główne 
cele konkursu to doskonalenie 
umiejętności poprawnej pisowni,  
utrwalanie zasad ortograficznych, 
a przede wszystkim integracja 
uczniów szkół podstawowych z 
terenu naszej gminy. W spotkaniu 
wzięli udział także zaproszeni go-
ście. Uczniowie ze szkół podsta-
wowych klas IV - VI naszej gminy 
musieli zmierzyć się nie tylko z 
dyktandem, ale i z zagadkami, 
rebusami, ortograficznym torem 
przeszkód – więc zadanie mieli 
niełatwe. 
Po licznych konkurencjach „tytuł 
mistrza ortografii 2011” zdobył 
uczeń SP nr 2 w Mierzęcicach 
-  Jakub Skowronek. W poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych 

Już po raz dziesiąty  w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
odbył  się Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii 
2011. Zwycięzcą okazał się uczeń SP nr 2 w Mierzęcicach -  Jakub 
Skowronek.

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

Konkursowe zmagania były trudne, ale najmłodsi poradzili sobie 
z nimi śpiewająco

osiągnęliśmy ogromny sukces, na-
sza uczennica Justyna Rinkowska 
zajęła I miejsce, II miejsce zajęli ex 
aequo uczniowie gimnazjum z Sie-
moni i Ożarowic, a III miejsce zajął 
nasz uczeń Paweł Wach.
Gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy uczniów Gimnazjum im. 
J. Kusocińskiego w Nowej Wsi.

Gimnazjum w Nowej Wsi

11 maja 2011 roku troje uczniów 
Gimnazjum im. J. Kusocińkiego z 
Nowej Wsi,  pod  opieką  nauczy-
cielki  matematyki  Iwony  Kłys,  
wzięło udział w VIII Międzygimna-
zjalnym Konkursie Matematycz-
nym „Rozkosze łamania głowy” 
zorganizowanym przez Publiczne 
Gimnazjum im. Marszałka J. Pił-
sudskiego w Siemoni. Nasze gim-
nazjum reprezentowali: Justyna 
Rinkowska z kl. IIIa, Aleksandra 
Kocot z kl. I  oraz Paweł Wach z 
kl. II.
Do konkursu „Rozkosze łamania 
głowy” przystąpili również ucznio-
wie gimnazjów: z Siemoni, Ożaro-
wic i Mierzęcic – łącznie 10 gim-
nazjalistów. Uczniowie zmagali się 
z dziesięcioma zadaniami logicz-
nymi, które stanowią znakomity 
trening umysłu, doskonalą             i 
rozwijają myślenie oraz pobudzają 
wyobraźnię. Zadania zostały przy-
gotowane przez nauczycielkę ma-
tematyki z Gimnazjum w Siemoni 
-Agatę Wojdas. Nie było łatwo, ale 

Troje uczniów Gimnazjum im. J. Kusocińkiego z Nowej Wsi wzię-
ło udział w VIII Międzygimnazjalnym Konkursie Matematycznym 
„Rozkosze łamania głowy” zorganizowanym przez Gimnazjum w 
Siemoni. Uczennica z Nowej Wsi Justyna Rinkowska zdobyła w tur-
nieju pierwsze miejsce. 

ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY

A oto przykładowe zadania konkursu:

Zad. 1 Pies jest 9 razy cięższy od kota, mysz jest 20 razy lżejsza od kota, 
rzepa zaś jest 6 razy cięższa od myszy. Ile razy pies jest cięższy od rzepy?

Zad. 2 Czy sześcian połowy trzykrotności liczby jest równy trzykrotności 
połowy sześcianu tej liczby?

Zwycięzcy VIII Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego 
„Rozkosze łamania głowy” w Siemoni
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szono także konkurs na najlepszy 
kolaż ilustrujący utwory Czesława 
Miłosza. Spośród wielu, bardzo 
pomysłowych prac, wybrano jeden 
najbardziej efektowny, autorką któ-
rego jest Karolina Mańka z kl. III b.
Podsumowanie wszystkich dzia-
łań miało miejsce w naszej szkole 
25 maja podczas Święta Miłosza. 
Wtedy to uczniowie mogli jeszcze 
raz usłyszeć utwory noblisty, za-
równo w formie śpiewanej, jak i 
recytowanej, wrócić pamięcią do 
wycieczki do Krakowa, obejrzeć 
opinie znajomych poety, o nim sa-
mym. Na przytoczenie zasługuje 
zwłaszcza jedna, opowiadająca o 
tym, jak Czesław Miłosz będąc w 
Sztokholmie po otrzymaniu Nagro-
dy Nobla, pojechał to zaszczytne 
wyróżnienie świętować z przyja-
ciółmi... do restauracji McDonal-
d’s.
Część mieszkańców gminy Mie-
rzęcice mogła zetknąć się z twór-
czością noblisty, robiąc zakupy w 

miejsce, pokonując 15 drużyn z 
województw śląskiego. Nasi repre-
zentanci mieli za zadanie wykonać 
doświadczenie laboratoryjne przy-
gotowane wcześniej przez organi-
zatorów - „Wyznaczanie ognisko-
wej zwierciadła kulistego wklęsłe-
go”. W drugiej części  uczniowie 
zaprezentowali „Model Naukowy” 
– była to prezentacja „Światłem 
do dźwięku”. Celem tego projektu 
było wykazanie, iż dźwięk można 
przesłać za pomocą światła. Nasi 

W 2011 roku mija 100 lat od daty 
urodzin, polskiego noblisty Czesła-
wa Miłosza. Gimnazjum w Mierzę-
cicach już po raz szósty zorgani-
zowało święto patrona szkoły pod 
hasłem „Miłosz bliżej nas”. W 2005 
roku zostaliśmy pierwszą szko-
łą noszącą jego imię. Wcześniej 
nie udało się to żadnej placówce. 
Poeta nie chcąc być narodowym 
„świątkiem”, nie wyrażał na taką 
decyzję zgody.
W tym roku nasze świętowanie „z 
Miłoszem” miało trochę bardziej 
rozbudowaną formę, ponieważ 
zaczęło się cyklem lekcji dla klas 
trzecich omawiających twórczość 
i biografię noblisty. 6 maja trze-
cioklasiści wyjechali do Krakowa, 
aby zwiedzić mieszkanie Miłosza, 
przy ul. Bogusławskiego 5a, gdzie 
obecnie mieści się muzeum poety. 
Efektem spotkań ze spuścizną 
Miłosza, są prezentacje multime-
dialne, w których uczniowie utrwa-
lili wspomnienia z Krakowa. Ogło-

26 maja 2011 roku odbył się finał 
XII Wojewódzkiego Dwuosobowe-
go Konkursu z Fizyki dla Gimna-
zjum, którego organizatorem był 
Pałac Młodzieży w Katowicach 
oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w 
Przyszłość”. Naszą szkołę repre-
zentowali uczniowie: Aleksandra 
Kozieł z kl. IIb oraz Gracjan Grela 
z kl. IIIb pod opieką nauczycielki 
fizyki Joanny Krawczyk. Podczas 
finału  drużyna uzyskała tytuł 
laureata i zdobyła zaszczytne II 

Rok 2011 jest rokiem szczególnym, bowiem obchodzimy jubile-
usz 100-lecia urodzin tego wybitnego noblisty. Gimnazjum w Mie-
rzęcicach już po raz szósty zorganizowało święto patrona szkoły, 
tym razem pod hasłem „Miłosz bliżej nas”.

Uczniowie Gimnazjum z Mierzęcic w finale XII Wojewódzkiego Dwuosobowego Konkursu z Fizyki dla Gimnazjum - wyznaczali ognisko-
wą zwierciadła kulistego wklęsłego, zaprezentowali też model „Światłem do dźwięku”. Jury wysoko oceniło mierzęcickich uczniów.

MIŁOSZ „odNOWA”

NAJLEPSI Z FIZYKI

okolicznych sklepach. Postano-
wiliśmy wyjść z Miłoszem poza 
mury szkoły i poprosiliśmy sprze-
dawców o dodawanie małych 
karteczek z cytatami Miłosza do 
zakupów. Wszystkie podejmowa-
ne przez nas w tym roku działania 
były realizowane w ramach pro-
jektu „Miłosz odNowa” zorganizo-
wanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej oraz PWN. Celem 
tego projektu było zainteresowa-

nie twórczością noblisty jak naj-
większą liczbę osób, a tym samym 
uczczenie Roku Miłosza.
Szczegółowe informacje na temat 
projektu „Miłosz odNowa” oraz 
imprez organizowanych z tej oka-
zji w całym kraju można znaleźć 
na stronach www.ceo.org.pl oraz 
www.milosz365.pl

Maria Śliż,
nauczyciel Gimnazjum 

im. Miłosza w Mierzęcicach

Uczniowie, mierzęcickiego patrona uczcili również prezentując jego 
utwory na scenie

gimnazjaliści w pięknym stylu, 
wykazując dużą wiedzę, oryginal-
ność pomysłu oraz ciekawą formę 
prezentacji, przedstawili swój mo-
del. Doświadczenie zaproponowa-
ne przez Olę i Gracjana zdobyło 
uznanie w oczach komisji. Jurorzy 
docenili praktyczne zastosowanie 
urządzenia, dzięki któremu można 
bezprzewodowo, przy odpowied-
nim ustawieniu, nagłośnić miejsca 
oddalone nawet do 20 m.
Przed uczniami wyłania się teraz 

wielka szansa dalszego rozwoju 
i poszerzania wiedzy fizycznej. 
Laureaci konkursu będą przygo-
towywani do festiwali, konkursów 
ogólnopolskich oraz Międzynaro-
dowej Konferencji Młodych Na-
ukowców ICYS 2012 w Holandii. 
Serdecznie gratulujemy!

Joanna Krawczyk,
nauczyciel Gimnazjum 

w Mierzęcicach im. Miłosza

SPORTOWE SUKCESY
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie ze szkół podstawowych gminy Mierzęcice odnieśli wiele znaczących sukcesów sportowych. 

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy odnotowali na swoim koncie wiele sukcesów m.in. w tenisie stołowym, szachach, czy mini - piłce nożnej.
W minionym roku szkolnym 
uczniowie mierzęcickich szkół 
podstawowych odnieśli wiele zna-
czących sukcesów sportowych. 
Tradycyjnie rywalizacja sportowa 
rozpoczęła się od zawodów w te-
nisie stołowym. Tutaj największym 
sukcesem mogą pochwalić się 
dziewczęta ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Mierzęcicach. Patrycja 
Bar, Joanna Sarn i Dominika Spy-
ra stanęły przed bardzo trudnym 
zadaniem powtórzenia sukcesów 
swoich poprzedniczek i wywiązały 
się z tej roli znakomicie, wygrywa-
jąc zawody gminne i awansując 
do zawodów powiatowych, gdzie 
po bardzo zaciętej walce zajęły 

trzecie miejsce i uzyskały prawo 
do startu w zawodach rejonowych, 
w których udało im się utrzymać 
miejsce na podium.
Kolejny etap rywalizacji to zawody 
szachowe na etapie gminnym roz-
grywane po raz pierwszy od wielu 
lat. Tutaj absolutnie bezkonku-
rencyjne okazały się dziewczyny 

ze Szkoły Podstawowej w Prze-
czycach, które wygrały zawody 
gminne. Wiktoria Jaruszewska i 
Aleksandra Balińska stały się ab-
solutną rewelacją zawodów po-
wiatowych. Pierwsze miejsce dało 
dziewczynkom awans do zawo-
dów rejonowych, 

(c.d. na str. 11)
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II miejsce, Agata Cybuchowska 
miejsce III.
Chłopcy z naszego gimnazjum 
grali systemem grupowym, który 
okazał się dużo trudniejszy, jednak 
nie przeszkodziło im to w zajęciu 
dobrych miejsc: Marcin Słowiński 
zajął I miejsce, Paweł Cebula zajął 
III miejsce, a Mateusz Krzykawski 
dostał wyróżnienie.
Każdy zawodnik dostał pamiątko-
wy dyplom, a wszyscy którzy zajęli 
miejsca w czołówce dostali me-
dale i nagrody rzeczowe takie jak 
rakiety do tenisa stołowego, torby, 
ręczniki. Po skończonym turnieju 
każdy był zmęczony, ale zarazem 
bardzo szczęśliwy. Wszyscy obie-
cali, że pojawią się na kolejnym 
turnieju, który odbędzie się już w 
grudniu.

Agata Cybuchowska, 
uczennica klasy Ia Gimnazjum

 w Mierzęcicach

14 maja tego roku odbył się tur-
niej tenisa stołowego w Siemoni. 
Zawodnicy zaciekle walczyli o 
Puchar Wójta Gminy Bobrowniki. 
Wszyscy, którzy tego dnia zebrali 
się na miejscu rozgrywek byli po-
dzieleni na trzy grupy: szkoły pod-
stawowe, zawodnicy do  lat 18 i 
ostatni powyżej 18.
Zawodom towarzyszyła wspaniała 
i sympatyczna atmosfera, wszyscy 
mecze traktowali jak dobrą zaba-
wę i ciekawe spędzenie wolnej 
soboty. Pomiędzy meczami zmę-
czeni uczestniczy mogli napić się 
soków owocowych i zjeść rogaliki, 
które były w szkolnej stołówce. 
Reprezentantki Gimnazjum w Mie-
rzęcicach postanowiły z innymi 
uczennicami grać systemem „każ-
da z każdą”. Nasze zawodniczki 
poradziły sobie świetnie i zajęły 
pierwsze trzy miejsca, a dokład-
niej - Klaudia Barańska zajęła I 
miejsce, Izabela Szydło zajęła 

W maju uczniowie mierzęcickiego Gimnazjum uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego w Siemoni, reprezentanci naszej gminy nie mieli 
sobie równych w zmaganiach. Na najlepszych czekały dyplomy, medale i nagrody rzeczowe np. rakiety do tenisa stołowego, torby.

MIERZĘCICE NAJLEPSZE

Na zdjęciu:
Od lewej stoją: P. Cebula, M. Krzykawski, M. Słowiński, I. Szydło, 
K. Barańska, A. Cybuchowska.

W środę 1 czerwca zorganizowana została w Gimnazjum im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Nowej Wsi impreza kulturalno-rozrywkowa 
zatytułowana „Dzień Niemiecki”. Była okazją do zapoznania się z 
kulturą, sztuką i językiem ojczyzny Goethego.

DZIEŃ NIEMIECKI W NOWEJ WSI

Celem imprezy kulturalno-rozryw-
kowej zatytułowanej „Dzień Nie-
miecki”, która odbyła się 1 czerw-
ca w Gimnazjum w Nowej Wsi było 
zachęcenie młodzieży gimnazjal-
nej do nauki języka niemieckiego 
oraz popularyzowanie wiedzy o 
kulturze, zwyczajach i tradycji 

krajów niemieckiego obszaru języ-
kowego. W związku z obchodami 
„Dnia Niemieckiego” uczniowie 
wykonali własnoręcznie piękne 
flagi Niemiec oraz ciekawe plakaty 
informacyjne, które stały się deko-
racją korytarzy i witały wszystkich 
przybyłych już od wczesnych go-

dzin porannych.
W ramach uroczystości odby-

ło się przedstawienie, podczas 
którego młodzież gimnazjalna wy-
kazała się niezwykłym kunsztem 
aktorsko – wokalnym. Recytacje 
utworów literackich w języku nie-
mieckim brawurowo wykonane 
przez uczennice klasy I i II zapo-
czątkowały występy młodzieży. 
Oprócz deklamacji zebrani mieli 
okazję wysłuchać piosenki w wy-
konaniu uczniów klasy pierwszej 
o rozterkach młodego germani-
sty, prześledzić historię pewnej 
miłości przy towarzyszących jej 
dźwiękach niemieckich popular-
nych utworów muzycznych oraz  
przenieść swą uwagę na stadion 
piłkarski w Bawarii, zaznajamiając 
się zarazem ze słowniczkiem wzo-
rowego kibica czyli popularnymi 
okrzykami niemieckimi podczas 
meczów piłkarskich. 

Montaż słowno – muzyczny 
zakończył występ pierwszoklasi-
stów bawiących publiczność jako 
zespól bawarski. 
Po zaprezentowanym programie 
artystycznym nadszedł czas na 
zmagania w konkursie pod hasłem 

„Co wiemy o krajach niemieckoję-
zycznych”. Rywalizacja o najcie-
kawszą prezentację multimedialną 
pokazała niezwykłą kreatywność 
gimnazjalistów. 

Na szkolnym korytarzu cze-
kały „przyjemności dla podnie-
bienia”. Bogato zastawiony stół 
kusił smakołykami takimi jak tort 
szwarcwaldzki, ciasta i ciasteczka 
niemieckie. Finalnym akcentem 
był mecz o tytuł sportowych mi-
strzów „Dnia Niemieckiego”, który 
rozegrano na boisku szkolnym. 
Podczas kibicowania można było 
delektować się trzema rodzajami 
tradycyjnej niemieckiej sałatki kar-
toflanej oraz skosztować grillowa-
nej kiełbaski. 
Dzięki niezwykłemu zaangażowa-
niu uczniów i przyjaznej atmosfe-
rze „Dzień Niemiecki” okazał się 
ciekawym przedsięwzięciem oraz 
doskonałą okazją do promocji ję-
zyka i kultury naszych zachodnich 
sąsiadów.

Monika Naglik,
Gimnazjum im. Janusza 

Kusocińskiego w Nowej Wsi„Dzień Niemiecki” był okazją do zapoznania się z kulturą i zwyczajami 
naszych niemieckich sąsiadów
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W Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie. Wszystko zaczęło się, kiedy kilka 
tygodni temu Monika Naglik przyniosła do szkoły petycję przeciw 
eksportowi polskich koni na mięso, pod którą podpisali się nasi 
uczniowie. Kilka dni później w przedsięwzięcie zaangażowała się 
także nauczyciel Anna Kyrcz - Cichoń, która wraz z pomocą gimna-
zjalistów postanowiła nakłonić jak najwięcej osób do złożenia swo-
jego podpisu pod petycją.

GIMNAZJALIŚCI 
NIE POZOSTAJĄ OBOJĘTNI

Gimnazjaliści nie pozostają obojętni

Uczniowie wraz ze swoimi opieku-
nami walczyli w słusznej sprawie. 
Poprzez swoją akcję domagali 
się, aby zwrócono większą uwa-
gę na lepsze traktowanie zwierząt 
rzeźnych w naszym kraju. Gim-
nazjaliści zbierali podpisy w wielu 
miejscowościach, wielu z nich wy-
kazało się wielkim poświęceniem 
i zaangażowaniem. Rekordzistce, 
Magdzie Dyradze udało się zdo-

być blisko 200 podpisów. W sumie 
zebraliśmy ich ponad 1200.
Dziękujemy uczniom za zaanga-
żowanie oraz wszystkim tym, któ-
rzy złożyli swój podpis. Jesteśmy 
wdzięczni uczennicy Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Magdzie Nowak, 
która rozpoczęła całą akcję.
Gimnazjum im.J.Kusocińskiego
Nowa Wieś

POSADŹ SWOJE DRZEWKO

W maju przy SP w Przeczycach zorganizowano akcję sadzenia 
drzewek i krzewów ozdobnych. Akcji patronuje „Fundacja Ekolo-
giczna Silesia”. Także w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 
placówka uczestniczyła w innej akcji ekologicznej „Sprzątanie 
świata”.
10 maja 2011 roku na naszym tere-
nie szkolnym (SP w Przeczycach) 
zorganizowaliśmy akcję sadzenia 
drzewek i krzewów ozdobnych. 
Opiekunem akcji jest „Fundacja 
Ekologiczna Silesia”. Nasadzenia 
zostały dokonane przez rodziców 
i dzieci, pod nadzorem osoby do-
starczającej rośliny. Kostka na 
rabaty została kupiona z funduszy 
szkolnych, sponsorzy ufundowali 
kamień i korę. Posadzono 44 krze-
wy.
Zostały zrobione zdjęcia wyko-
nanych rabat. W akcji bierzemy 
udział po raz pierwszy. Członko-
wie koła przyrodniczego regional-

nego brali udział w akcji „Sprzą-
tanie świata”, na terenie szkoły 
trwa zbiórka kapsli oraz zużytych 
baterii, w której bierzemy udział. 
Uczniowie zobowiązali się dbać o 
posadzone krzewy i rośliny. Nasa-
dzenia zostały dokonane na placu 
przed szkołą.
Dziękujemy „Fundacji Silesia” za 
umożliwienie zakupu drzewek i 
zorganizowanie akcji. Liczymy na 
dalszą współpracę mającą na celu 
upiększenie naszej małej ojczy-
zny.

Małgorzata Drzewiecka,
dyrektor SP w Przeczycach

W JĘZYKU GOETHEGO
Prawdziwym wyzwaniem dla uczennic Gimnazjum im. Janusza 

Kusocińskiego w Nowej Wsi stał się konkurs recytatorski organizo-
wany przez Publiczne Gimnazjum w Siemonii pod hasłem „Poezja i 
proza w języku Goethego i Szekspira”. 
Zuzanna Wiatr, uczennica klasy 
pierwszej oraz Weronika Kalus z 
klasy drugiej wzorowo reprezento-
wały nasze gimnazjum w kategorii 
niemieckojęzycznej. Występ po-
przedzony był długimi i intensyw-
nymi przygotowaniami, podczas 
których dziewczęta pracowały nad 
poprawną wymową oraz doskona-
leniem „wrażenia” artystycznego. 
Wyrazistość i ekspresja deklama-
cji, oryginalna interpretacja utwo-
rów w języku niemieckim sprawiły, 
że dziewczęta wypadły doskonale 
zdobywając tym samym czołowe 
pozycje: Zuzanna Wiatr – miejsce 

I, a Weronika Kalus – miejsce II.
Konkurs był nie tylko okazją do po-
słuchania pięknie wykonywanych 
utworów literackich w języku nie-
mieckim i angielskim, ale również 
możliwością nawiązania nowych 
znajomości, rozmowy, wymiany 
doświadczeń. Miła atmosfera i nie-
zapomniane przeżycia na długo 
pozostaną w pamięci gimnazjali-
stek.  

Monika Naglik,
Gimnazjum 

im. Janusza Kusocińskiego 
w Nowej Wsi

Zwyciężczynie konkursu, uczennice Gimnazjum w Nowej Wsi
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PRZEGLĄD PIOSENKI PO RAZ DWUNASTY

WYCIECZKA DO WARSZAWY
Wielkim przeżyciem dla uczniów SP nr 1 w Mierzęcicach była wy-

cieczka do Warszawy. Najmłodsi odwiedzili gmach Sejmu, Belwe-
der, Park Łazienkowski, Stare Miasto, Pałacu Kultury i Nauki. Oddali 
także hołd poległym przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
3 czerwca 2011 roku uczniowie 
SP nr 1 w Mierzęcicach mieli bar-
dzo wczesną pobudkę, bo jeszcze 
przed świtem wyjeżdżali na wy-
cieczkę do Warszawy. Pierwszym 
punktem programu było zwiedza-
nie gmachu Sejmu, co okazało 
się dla dzieci jednym z najbardziej 
emocjonujących wydarzeń tego 
dnia. Po przejściu Korytarzem 
Marszałkowskim i zwiedzeniu 
Sali Kolumnowej pani przewodnik 
przeprowadziła dzieci do galerii 
dla prasy i gości, gdzie na własne 
oczy mogły obejrzeć słynną Salę 
Posiedzeń.
Kolejnym przystankiem była Rezy-
dencja Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej - Belweder. Już sam 
jego widok z Traktu Królewskiego 
zrobił na uczniach wrażenie. W 
dawnej rezydencji Józefa Piłsud-
skiego zwiedzono m.in. wystawę 
poświęconą marszałkowi, kaplicę 
pałacową prezydenta Lecha Wałę-
sy i wysłuchano wielu ciekawostek 

z historii Polski.
Stamtąd cała grupa udała się do 
Parku Łazienkowskiego, gdzie 
mogła podziwiać m.in. pomnik 
Fryderyka Chopina, Starą Poma-
rańczarnię, Pałac na Wodzie czy 
Nową Kordegardę. Po Łazienkach 
nadszedł czas na Starówkę. 

Na Placu Zamkowym Dzieci 
przywitała słynna Kolumna Zyg-
munta i zachwycił widok Zamku 
Królewskiego. A jakże smakowały 
lody u stóp pomnika warszawskiej 
syrenki! Zwiedzanie Starego Mia-
sta zakończył spacer traktem nad 
Wisłą, skąd pięknie rozciąga się 
widok na Stadion Narodowy.
W naszej stolicy historia umiejętnie 
przeplata się ze współczesnością, 
toteż oprócz zabytków ogromne 
zainteresowanie wywoływały inne 
obiekty, chociażby widok restaura-
cji popularnej Magdaleny Gessler 
(prowadzącej m.in. cykl „Kuchen-
ne rewolucje” w TVN. Harmono-
gram wycieczki był bardzo napię-

ty, ale nie mogło zabraknąć też 
słynnego Pałacu Kultury i Nauki, 
gdzie uczniowie zwiedzili wystawę 
„Człowiek – ewolucja niezwykła”, 
a z tarasu widokowego na 30. pię-
trze podziwiali panoramę miasta 
stołecznego. Ostatnim punktem 
programu wycieczki był Grób Nie-
znanego Żołnierza, gdzie oddano 

Uczestnicy wycieczki zrobili sobie pamiątkowe fotografie także przy 
pomniku Chopina

hołd bohaterom narodowym pole-
głym w walce za ojczyznę. 

Wycieczka, choć nieco męczą-
ca, na długo pozostanie w pamięci 
jej uczestników.

SP nr 1 w Mierzęcicach

We wtorek 7 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęci-
cach odbył się XII Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Organizatorem 
festiwalu było Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach. Tak jak w la-
tach ubiegłych najważniejsza nie była wygrana, ale dobra wspólna 
zabawa.
Pomysł organizowania Przeglą-
dów Piosenki Przedszkolnej i 
rozśpiewania przedszkolaków z 
naszej gminy narodził się w Przed-
szkolu Publiczne w Mierzęcicach 
dwanaście lat temu. Celem prze-
glądu nie jest wyłonienie śpiewa-
jącego zwycięzcy, ale zaprezento-
wanie zdolności i umiejętności naj-
młodszych. Tegoroczne spotkanie 
odbyło się we wtorek 7 czerwca 

w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Mierzęcicach, jego organizatorem 
było Przedszkole Publiczne w Mie-
rzęcicach.
Otwierając przegląd Małgorzata 
Rinkowska, dyrektor Przedszko-
la Publicznego w Mierzęcicach 
powitała zaproszonych gości, 
Grzegorza Podlejskiego, wójta 
gminy Mierzęcice, dyrektorów 
placówek oświatowych z terenu 
gminy Mierzęcice, przedstawicieli 
instytucji działających na terenie 
gminy, zebranych rodziców oraz 
przedszkolaki. Uroczystość pro-
wadziły Aleksandra i Natalia Kocot 
uczennice I klasy  Gimnazjum im. 
Janusza Kusocińskiego w Nowej 
Wsi. Na scenie zaprezentowały 
się dzieci z przedszkoli w Mierzę-
cicach i Nowej Wsi oraz z oddzia-
łów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w Boguchwałowi-
cach, Przeczycach, Toporowicach 

i Nr 2 w Mierzęcicach. Najmłodsi 
w pięknych strojach zaprezen-
towali przygotowane pod opieką 
wychowawców utwory. Widowisko 
dostarczyło wspaniałych wrażeń, 
a widzowie nagradzali występy 
gorącymi brawami.
Na zakończenie głos zabrał Grze-
gorz Podlejski, wójt gminy Mierzę-
cice, który pogratulował dzieciom 
udanego występu i życząc dalsze-

go rozwoju wręczył przedszkola-
kom słodkie upominki – czekolady. 
Małgorzata Rinkowska, dyrektor 
przedszkola podziękowała wszyst-
kim zaangażowanym w przygoto-
wanie imprezy oraz przekazała na 
ręce wychowawców pamiątkowe 
dyplomy dla małych artystów.
Do zobaczenia za rok.

Red.

Przegląd Piosenki Przedszkolnej był okazją do wspaniałej zabawy

Podziękowanie dla uczestników 
spotkania
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GMINA MUSI OSZCZĘDZAĆ
(dokończenie ze str.1)
Moja uwaga jest skupiona także na 
funkcjonowaniu samego urzędu. 
Tu również z uwagą analizuję każ-
dy wydatek. Temu miało służyć za-
proszenie firm do składania ofert w 
zakresie  obsługi prawnej urzędu. 
Po analizie wybrana została oferta 
kancelarii prawnej, która pozwoliła 
na dwukrotne zwiększenie godzin 
jej pracy w tygodniu przy jedno-
czesnym obniżeniu kosztów o po-
nad połowę. Co ciekawe kancela-
ria, która poprzednio świadczyła te 
usługi na rzecz gminy, też złożyła 
ponowną ofertę: przy zwiększeniu 
wymiaru czasu pracy obsługi – za-
proponowała o połowę niższe niż 
wówczas koszty!
Zrezygnowano z poprzedniego 
systemu elektronicznego oraz z 
wydawnictw książkowych. Zostały 
zastąpione kompleksowym sys-
temem informacji prawnej „Lex”. 
To także przyniosło oszczędności 
i pozwoliło uniknąć prenumeraty 
zbędnych czasopism branżowych. 
Mimo obowiązkowego zaciska-
nia pasa nie rezygnujemy jednak 
w gminie z obiecanych wcześniej 
przedsięwzięć.
-To znaczy jakich?
-Zajęliśmy się problematyką czy-
stości w naszej gminie, jej estety-
ka jest dla mnie bardzo ważna, po-
nieważ „jak nas widzą tak nas pi-
szą”. Rocznie odwiedza nas kilka-
naście, a może nawet kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi. A przy tym sam lubię 
porządek i ład. Dlatego chciałbym, 
aby każdy wyniósł z odwiedzin 
w naszej gminie jak najlepsze 
wrażenia. Przede wszystkim kon-
sekwentnie likwidujemy dzikie 
wysypiska śmieci zalegające od 
lat na terenie całej gminy. Współ-
pracujemy w tym zakresie z wie-
loma instytucjami, Nadleśnictwem 
Siewierz, Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
Zarząd Zlewni Przemszy w Prze-
czycach, Powiatowym Zarządem 
Dróg w Będzinie z siedzibą w Ro-
goźniku. Dzięki umowie z będziń-
skim Powiatowym Urzędem Pra-
cy, cztery osoby sprzątają teren 
gminy, w ramach prac społeczno 
– użytecznych, co zapewne widać 
zwłaszcza po ostatnim porządko-
waniu i malowaniu przystanków 
autobusowych, które były bardzo 
zniszczone. Myślę, że widać te 

działania w całej gminie, a proszę 
mi wierzyć, było i jest, co sprzątać. 
Np. poważnym problemem są 
zmagazynowane odpady za bu-
dynkiem GOK. Trzeba je uprząt-
nąć bezwzględnie, bo niebawem 
planujemy wystartować w kon-
kursie na budowę targowiska 
gminnego w tym miejscu. Odpady 
należą do wykonawcy inwestycji - 
ul. Bankowej. Poprosiliśmy, by je 
usunął. Właściciel tłumaczy jed-
nak, że miał zgodę zarządzające-
go inwestycją na magazynowanie 
tam swoich odpadów. Problem 
wymaga pilnego rozwiązania tym 
bardziej, że już raz gmina za wy-
wiezienie i zutylizowanie tych od-
padów zapłaciła, nie będzie więc 
robić tego ponownie.  
-Czy gmina realizuje jakieś 
nowe przedsięwzięcia?
-Inwestujemy w projekty, które po-
zwolą chronić nasze środowisko. 
Złożyliśmy wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego w Katowicach na 
realizację projektu pn. „Montaż 
instalacji solarnych na budynkach 
jednorodzinnych na terenie gmin: 
Mierzęcice i Ożarowice”. Czekamy 
na rozstrzygnięcie konkursu przez 
Śląski Urząd Marszałkowski. Jest 
to projekt o wartości ok. 7 mln zł, 
który zakłada 85 proc. dofinanso-
wania. Dzięki temu mieszkańcy z 
naprawdę sporym dofinansowa-
niem będą mogli pozyskać i za-
montować instalacje solarne do 
podgrzewania wody we własnym 
gospodarstwie.
Pracujemy także nad kwestią 
usuwania azbestu w niedalekiej 
przyszłości. Nasza gmina już 
otrzymała dotację z Ministerstwa 
Gospodarki na przeprowadzenie 
inwentaryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest wraz z opracowaniem 
programu jego usuwania.
Poważnym problemem jest zmia-
na stosunków wodnych w sołec-
twie Nowa Wieś, bo ich konse-
kwencją jest stałe zalewanie pose-
sji. Odbyliśmy już kilka spotkań w 
tym zakresie z przedstawicielami 
GDDKiA. Na moje zlecenie został 
opracowany raport przedstawiają-
cy jak zostały zakłócone stosunki 
wodne i właśnie podjąłem decyzję 
nakazującą zarządcy drogi czyli 
GDDKiA usunięcie przyczyn i wy-
konanie urządzeń zapobiegają-

cych szkodom związanym z zale-
waniem tego terenu. 
-Jak wyglądają kontakty władz 
gminy z mieszkańcami?
-Jestem otwarty na kontakty z 
mieszkańcami, chcę skorzystać 
z doświadczeń i wiedzy miesz-
kańców. Jest to dla mnie bardzo 
cenne. Cieszy mnie, że wśród 
naszych mieszkańców są młodzi, 
rzutcy ludzie, którzy potrafią in-
spirować do działania wskazując 
takie kierunki, których my często 
nawet nie dostrzegamy. Cenię so-
bie te uwagi. 
Jednym z takich pomysłów jest 
ograniczenie przejazdu na drodze 
DK 78 pojazdów o łącznej masie 
powyżej 10 ton. Jest to bardzo 
istotne ponieważ wprowadzenie 
bramek zliczających ilość przeje-
chanych kilometrów, na takich dro-
gach jak S1, może spowodować 
jeszcze większy wzrost natężenia 
ruchu na naszych drogach. Podją-
łem w tym zakresie działania (m.in. 
wystosowano pismo do właścicie-
la drogi ) z prośbą o uwzględnienie 
tych uwag i czekam na odpowiedź.
Dodam też, że doceniam również 
też inne inicjatywy mieszkańców 
choćby sołectwa Mierzęcice II. 
Mieszkańców tego sołectwa ce-
nię za pomysłowość i chęć pracy 
dla wspólnego dobra. Jak widać 
wykonali wielką pracę wokół tzw. 
domu ludowego, podziwiam ich 
za to i dopinguję im. Tacy ludzie 
swoją postawą dają nadzieję na 
przyszłość, należy ich podziwiać 
choćby za chęć do pracy.     
-Zmieńmy nieco temat naszej 
rozmowy. Czy to prawda, że w 
gminie będzie stacjonować po-
gotowie?
-Tak od 1 lipca w budynku NZOZ-u 
przy ul. Wolności w Mierzęcicach 
będzie stacjonować zespół Rejo-
nowej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego. Dzięki temu ratownicy będą 
mogli szybciej dotrzeć na miejsce 
zdarzenia, udzielić pomocy i szyb-
ciej przetransportować poszkodo-
wanych do szpitala. Jest to bardzo 
ważne dla mieszkańców. Stacja 
pogotowia w tak niewielkiej gminie 
jak nasza – jest ewenementem 
na skalę regionu. Jesteśmy drugą 
gminą powiatu będzińskiego, po 
znacznie większym od nas Siewie-
rzu, która zdecydowała się na taki 
krok. Bardzo się cieszę, że udało 

się to zrealizować, innym gminom, 
które również o to zabiegały nie 
udało się sprostać wymaganiom 
obowiązujących w tym zakresie 
przepisów. Na potrzeby pogotowia 
wyremontowano pomieszczenia 
dawnej apteki, wyposażono je w 
elementy konieczne do funkcjono-
wania stacji. Pomogli także miesz-
kańcy, np. państwo Iwona i Łukasz 
Bacik wyposażyli pomieszczenie 
w szafki kuchenne, za co bardzo 
dziękuję i jestem im wdzięczny.
-A kwestia kultury?
-Staramy się, by brak środków fi-
nansowych nie przeszkodził temu, 
by oferta kulturalna i sportowa dla 
mieszkańców była jak najbardziej 
szeroka. Już 29 maja odbył się 
turniej piłki nożnej dzikich drużyn 
rozgrywany na mierzęcickim „Orli-
ku”; 4 czerwca odbyły się zawody 
sportowo – pożarnicze i VIII Ko-
larskie Mistrzostwa Gminy Psary, 
(część wyścigu została rozegrana 
na terenie naszej gminy). Przy za-
bezpieczeniu mistrzostw też mo-
głem liczyć na wsparcie druhów 
strażaków z poszczególnych OSP. 
Bardzo im dziękuję za tę pomoc. 
Natomiast 1 sierpnia tego roku, po 
raz pierwszy ulicami naszej gminy 
pojedzie „Tour de Pologne”  czyli 
elita światowego kolarstwa. Myślę 
że jest to impreza, która w wyjątko-
wy sposób zapisze się w pamięci 
naszych mieszkańców. Przygoto-
wujemy się również do dożynek 
diecezjalno – powiatowych, które 
odbędą się 28 sierpnia w Targo-
szyach. Zmieniliśmy też charakter 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi. Gmina  przeznaczyła 
ok. 70 tys. zł na realizację przez 
kluby i stowarzyszenia, atrakcyj-
nych projektów imprez kultural-
nych dla poszczególnych sołectw. 
Poprawiamy też gminną infrastruk-
turę. Niedawno w Osiedlu Mierzę-
cice i w Łubnem, zostały oddane 
do użytku dwa nowe, place zabaw 
dla dzieci, z których mogą korzy-
stać najmłodsi i ich opiekunowie 
jak widać place te tętnią życiem. 
Mam nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości uda się wybudować 
dwa następne. 
-Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
Agnieszka Kołodziejczyk
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LOTNISKO 2011
Gmina Mierzęcice brała udział w wojewódzkich ćwiczeniach pod 

kryptonimem „Lotnisko 2011”. Były to największe ćwiczenia w hi-
storii portu. Pozwoliły przetestować współpracę między wojewódz-
twem, powiatem i gminą, przeanalizowano też plan zarządzania kry-
zysowego.

SPORTOWE SUKCESY
(dokończenie ze str. 6)
na których po bardzo zaciętej ry-
walizacji zajęły drużynowo trzecie 
miejsce.
Mini – piłka ręczna to kolejna 
dyscyplina, w której rywalizowali 
uczniowie. I tym razem z duży-
mi sukcesami. Uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
po zwycięstwie w zawodach gmin-
nych przystąpiły do rywalizacji w 
rozgrywkach powiatowych. Kata-
rzyna Cembrzyńska, Aleksandra 
Brudzińska, Marta Sarnik, Patrycja 
Bar, Wiktoria Golińska, Zuzanna 
Cembrzyńska, Anna Pawełczyk, 
Natalia Majewska stanowiły trzon 
reprezentacji, która po trzech bar-
dzo zaciętych pojedynkach (dwa 
zwycięstwa i jedna porażka) mo-
gła cieszyć się z drugiego miejsca i 
awansu do rozgrywek rejonowych. 
Na tym etapie dziewczyny wyka-
zały się nie tylko umiejętnościami, 

ale i olbrzymią wolą walki. W finale 
zabrakło odrobiny szczęścia, aby 
móc cieszyć się z awansu do półfi-
nału wojewódzkiego. Dziewczynki 
przegrały dwoma bramkami, ale 
drugie miejsce należy uznać za 
olbrzymi sukces, zwłaszcza że od 
kilku lat przychodzi nam rywali-
zować jedynie z dużymi szkołami 
miejskimi.
Pierwsze półrocze to prawdziwy 
festiwal sukcesów dziewczyn z 
naszej gminy, w drugim wykazali 
się chłopcy. Tym razem ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, 
pod wodzą znakomitego Fabiana 
Klamy. 

Okazali się oni bezkonkuren-
cyjni w zawodach w mini – piłki 
nożnej nie tylko na etapie gminy, 
ale także powiatu i awansowali do 
rozgrywek rejonowych. Tam po 
raz kolejny Fabian Klama, Daniel 
Gawron, Jakub Skowronek, Jakub 

Krolik, Bartosz Czapla, Dominik 
Trefon i Jan Czerwiński udowod-
nili, że w piłkę grać potrafią na-
prawdę wspaniale i po pokonaniu 
w półfinale i finale zawodów kole-
gów z Dąbrowy Górniczej, w dużej 
mierze będących zawodnikami 
klubów, uzyskali największy od lat 
sukces w tej dyscyplinie awansu-
jąc do półfinału wojewódzkiego! 
Trzymamy kciuki za kolejny udany 
występ wspaniałej siódemki.
Łukasz Głuszak, Igor Opara i Ka-
rol Bus ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mierzęcicach po zwycięstwie 
w zawodach powiatowych Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie w Ruchu Drogowym 
rywalizowali w Grabowej na etapie 
okręgowym. 

Po znakomitym występie za-
jęli drugie miejsce drużynowo, w 
pokonanym polu pozostawiając 
10 zespołów, a pierwsze miejsce 

i awans do finału wojewódzkiego 
przegrywając bardzo nieznacznie. 
Dodatkowo Łukasz okazał się in-
dywidualnie drugim zawodnikiem 
turnieju.
Ostatnimi zawodami w ramach 
rywalizacji gminnej były zawody 
lekkoatletyczne, w których najlep-
si okazali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i uczennice ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach. Obie drużyny uzyskały 
bezpośredni awans do zawodów 
rejonowych, z udziału w których z 
przyczyn obiektywnych zrezygno-
wały.
Wymienione sukcesy to najwięk-
sze tegoroczne osiągnięcia spor-
towe Szkół Podstawowych, ale nie 
jedyne. Mamy nadzieje, że przy-
szły rok przyniesie kolejne, równie 
wspaniałe wyniki.

Red.

-Wojewódzkie ćwiczenia pod kryp-
tonimem „Lotnisko 2011” trwały 
do 3 do 5 czerwca. Dzień pierw-
szy obejmował scenariusz, pod-
czas którego na płycie lotniska 
przymusowo wylądował samolot 
uprowadzony przez terrorystów. 
Na potrzeby zaistniałej sytuacji w 
budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mierzęcicach zorganizowano 
zaplecze socjalno – bytowe dla 
pasażerów przebywających na 

lotnisku. W ramach organizacji 
zaplecza przygotowano miejsca 
wypoczynku dla matek z dzieć-
mi, a także oddzielne miejsca dla 
mężczyzn. Przygotowano rów-
nież. świetlicę, stołówkę, punkt 
medyczny, pomoc psychologicz-
ną i duchową – tłumaczy Andrzej 
Cembrzyński, zastępca wójta gmi-
ny Mierzęcicce.
Drugi dzień ćwiczeń obejmował 
scenariusz sanitarno-epidemiolo-

giczny. Podczas lotu zauważono, 
że u jednego z pasażerów  wy-
stępują objawy czarnej ospy. Na 
potrzeby „akcji” zaadaptowano bu-
dynek Gimnazjum w Mierzęcicach, 
który stał się miejscem kwarantan-
ny dla pasażerów. Budynek szkoły 
otoczono kordonem policji i zabez-
pieczono przed przedostaniem się 
w pobliże osób, które nieświado-
mie mogłyby zostać zarażone.
-Trzeci i ostatni dzień to ćwicze-
nia obejmujące ochronę VIP-ów 
przebywających na terenie portu 

Ćwiczenia „Lotnisko 2011” pozwoliły przetestować sprawność komuni-
kacji i współpracy między województwem, powiatem i gminą

lotniczego – dodaje Andrzej Cem-
brzyński.
Nad projektem czuwała grupa ob-
serwatorów, która bacznie przy-
glądała się wykonywanej pracy. 
Ćwiczenia „Lotnisko 2011” po-
zwoliły przetestować sprawność 
komunikacji i współpracy między 
województwem, powiatem i gmi-
ną. Przeanalizowano również pro-
cedury i założenia planu zarządza-
nia kryzysowego.

Red.
Drugi dzień ćwiczeń obejmował scenariusz sanitarno-epidemiologiczny
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i Zdzisław Banaś, prezes Powia-
towego i wiceprezes Wojewódz-
kiego Zarządu OSP RP, Stanisław 
Paks, prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Mierzęcicach; po-
słowie na Sejm RP: Waldemar 
Andzel, Witold Klepacz, Krzysztof 
Malczewski, starosta Powiatu Bę-
dzińskiego, Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta gminy Mierzęcice 
oraz radni gminy Mierzęcice. Po 
długich i wyczerpujących zmaga-
niach wyłoniono zwycięzców: w 

4 czerwca 2011 roku o godz. 16 
na placu przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mierzęcicach odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo – Po-
żarnicze o Puchar Wójta Gminy. 
Siedem jednostek OSP działają-
cych na terenie gminy wystawiło do 
zawodów swoje drużyny. Zawody 
składały się z dwóch konkurencji: 
sztafety pożarniczej 7 x 50 m oraz 
ćwiczenia bojowego. Wśród licz-
nie przybyłych gości pojawili się, 
gen. Zbigniew Meres, senator RP 

DRUHOWIE POKAZALI NA CO ICH STAĆ!

KOLEJNE ZMAGANIA DRUHÓW

kategorii seniorzy – Grupa „A”: I 
miejsce - OSP Przeczyce; II miej-
sce - OSP Mierzęcice, III miejsce 
- OSP Nowa Wieś. W kategorii ko-
biet - Grupa „C” zwyciężyły panie z 
OSP Mierzęcicach, w grupie MDP 
dziewcząt „do lat 16” - I miejsce 
przypadło OSP Boguchwałowice.
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice oprócz dyplomów i pu-
charów ufundował sprzęt pożarni-
czy dla trzech najlepszych drużyn 

OSP. Wójt Podlejski podziękował 
również ustępującym prezesom 
jednostek:  Boguchwałowice, Mie-
rzęcice, Przeczyce i Sadowie za 
pracę na rzecz OSP oraz Grzego-
rzowi Cofale, byłemu gminnemu 
komendantowi za wieloletni wkład 
w rozwój jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w gminie Mie-
rzęcice. Zwycięzcom gratulujemy 
wygranej.

Red.

W czasie Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych o Pu-
char Wójta Gminy Mierzęcice najlepsze okazały się jednostki OSP 
Przeczyce – mężczyźni, OSP Mierzęcice – panie i młodzieżowa dru-
żyna z Boguchwałowic. Zwycięzcy otrzymali puchary, sprzęt pożar-
niczy. 

Strażacy ochotnicy pokazali, że nie tylko w czasie akcji ratunkowej 
potrafią dać z siebie wszystko

Druhom z gminy Mierzęcice gratulował osiągnięć m.in generał Zbigniew 
Meres

W niedzielę 19 czerwca o godz. 10 na stadionie LKS „Orzeł” w 
Bobrownikach, odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarni-
cze. W zawodach brało udział 31 drużyn OSP z całego powiatu, w 
tym 4 z terenu gminy Mierzęcice.

Powiatowe zawody sportowo – 
pożarnicze, których organizatorem 
był Zarząd Oddziału Powiatowego 
OSP RP w Będzinie na czele z 
prezesem Zdzisławem Banasiem 
odbyły się 19 czerwca o godz. 10 
na stadionie LKS „Orzeł” w Bo-
brownikach. Pośród zaproszonych 
gości byli senator RP - gen. bryga-
dier Zbigniew Meres, wiceprezes 
Zarządu Głównego OSP RP, po-
słanka na Sejm RP Beata Małecka 
- Libera, poseł Waldemar Andzel, 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice oraz Tomasz Sadłoń, 
wójt gminy Psary.
W zawodach brało udział 31 dru-
żyn OSP z całego powiatu w czte-

rech kategoriach: seniorzy grupa 
„A”, kobieca drużyna pożarnicza 
grupa „C”, MDP dziewczęta, MDP 
chłopcy. Naszą gminę reprezento-
wały cztery drużyny: grupa „A” se-
niorzy OSP Przeczyce i OSP Mie-
rzęcice, grupa „C” (kobieca)- OSP 
Mierzęcice, Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza (dziewczęta)- OSP Bo-
guchwałowice. 
-Zmagania nie były łatwe, a konku-
rencja naprawdę spora, ale pora-
dziliśmy sobie – ocenia Stanisław 
Paks, prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Mierzęcicach.

Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza OSP Boguchwałowice zajęła 
III miejsce; grupa „C” - drużyna ko-

bieca OSP Mierzęcice była czwar-
ta. Także miejsce IV  przypadło w 
grupie „A” drużynie seniorów OSP 
Mierzęcice, i miejsce piąte w gru-

Także poczas powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych miesz-
kańcy gminy Mierzęcice pokazali na co ich stać
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pie „A” zajęła drużyna seniorów 
OSP Przeczyce. Wszystkim dru-
żynom serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!

Red.
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WYSTAWA RZEŹBY W BIBLIOTECE

czytelnicy, a także rodzina i przy-
jaciele autorki.
Irena Wojdas jest rodowitą Wę-
gierką, zamieszkałą w Mierzęci-
cach już od 15 lat. Z wykształcenia 
jest ceramikiem, a z zamiłowania 
rzeźbiarzem. W swoich pracach 
wykorzystuje głównie ludowe mo-
tywy węgierskie, rzeźbi w drewnie 
i w korze. Pani Irena znajduje też 
czas na czytanie książek. Od wie-
lu lat jest jedną z najwierniejszych 
czytelniczek biblioteki w Mierzęci-
cach.
Wystawa została zorganizowa-
na w ramach zadania „Biblioteka 
- przestrzeń dla mieszkańców z 
inicjatywą” mieszczącego się w 
polsko -amerykańskim projekcie 

27 maja w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej im. Jana Pawła II w Mie-
rzęcicach została otwarta wysta-
wa prac rzeźbiarskich mieszkanki 
Mierzęcic, Ireny Wojdas. Przyby-
łych gości powitała dyrektor biblio-
teki Grażyna Czapla, a autorka 
prac podziękowała osobom, które 
jej pomagały i zachęcały do rozwi-
jania swojej pasji.
Wśród przybyłych na wystawę 
gości znaleźli się m.in.: Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice, 
Andrzej Cembrzyński, zastępca 
wójta, Tadeusz Twardoch, prze-
wodniczący Rady Gminy, Dorota 
Marciniak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, 
radni, sołtysi, mieszkańcy gminy, 

Do końca czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęciciach można oglądać prace pochodzącej z Węgier, rzeźbiarki – Ireny 
Wojdas. Ekspozycja jest częścią polsko - amerykańskiego projektu „Programu Rozwoju Bibliotek”.

W czasie uroczystości artystka otrzymała gratulacje również od Grzego-
rza Podlejskiego, wójta gminy Mierzęcice

DEBATA O KOLEI
W czasie spotkania, które odbyło się w mierzęcickim Urzędzie Gminy oficjlanie potwierdzono, że rezygnuje się z przebiegu linii kolejo-

wej dużych prędkości przez teren gminy Mierzęcice, zgodnie z uwagami w sprawie modernizacji linii kolejowej, które przedstawił Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

14 czerwca 2011 roku z inicjaty-
wy Grzegorza Podlejskiego, wójta 
gminy Mierzęcice w mierzęcickim 
Urzędzie Gminy odbyło się spo-
tkanie, poświęcone omówieniu 
wariantów przebiegu kolei dużych 
prędkości oraz kolei regionalnej 
na odcinku Katowice - Pyrzowice. 
Ze strony PKP PLK S.A. udział 
wzięli Zbigniew Szafrański, prezes 
Zarządu PKP PLK S.A.; Zbigniew 
Ciemny, dyrektor Centrum Kolei 
Dużych Prędkości w Warszawie; 
Andrzej Biały, kierownik Kontraktu 
Zespołu ds. studium modernizacji 
linii CMK (Centralna Magistrala 
Kolejowa); Mieczysław Rudy, kie-
rownik kontraktu Zespołu ds. stu-
dium modernizacji linii CMK. Wła-
dze samorządowe reprezentowali: 

Krzysztof Malczewski, starosta 
powiatu będzińskiego, Arkadiusz 
Ziemba, wójt gminy Bobrowniki, 
Grzegorz Czapla, wójt gminy Oża-
rowice, Andrzej Baksik, dyrektor 
Wydziału Planowania Strategicz-
nego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego, poseł na Sejm 
RP - Waldemar Andzel, radni 
Sejmiku Województwa Śląskie-
go - Czesław Sobierajski i Marian 
Gajda; Grzegorz Skarwecki, dy-
rektor Zakładu Linii Kolejowych w 
Tarnowskich Górach. Nie zabrakło 
też przedstawicieli Górnośląskie-
go Towarzystwa Lotniczego S.A. 
Reprezentowali go: Andrzej Olko, 
członek Zarządu GTL S.A  i Paweł 
Wojda, dyrektor MPL Katowice w 
Pyrzowicach.

Prezes Zbigniew Szafrański 
przedstawił w formie prezentacji 
multimedialnej i omówił warian-
ty przebiegu linii kolei dużych 
prędkości oraz kolei regionalnej. 
Po prezentacji przeprowadzono 
dyskusję nad zaprezentowanym 
materiałem. Zbigniew Szafrański 
potwierdził, że Zarząd zdecydował 
o wyborze opcji modernizacyjnej 
- 4 czyli budowy nowej linii kole-
jowej na odcinku Nakło – Chlina 
– Sucha – Olkusz Południowy – 
Katowice Szopienice, tym samym 
rezygnując z przebiegu linii kolejo-
wej dużych prędkości przez teren 
gminy Mierzęcice, zgodnie z uwa-
gami w sprawie modernizacji linii 
kolejowej E 65 – południe, jakie 
zostały skierowane przez Wójta 

Gminy Mierzęcice na spotkaniach 
informacyjnych, które odbyły się w 
Katowicach 18 stycznia i 16 marca 
2011 roku.
Na spotkaniu wyjaśniono wiele 
nurtujących obie strony kwestii, a 
Prezes PKP PLK S.A. złożył obiet-
nicę, że w przypadku budowy kolei 
regionalnej na trasie Katowice – 
Pyrzowice władze lokalne będą na 
bieżąco informowane o etapach 
realizacji planowanego przedsię-
wzięcia. Poinformował również, 
że powoła zespół współpracujący 
z władzami samorządowymi, by 
przeprowadzić konsultacje nad 
zaplanowaniem przebiegu linii ko-
lejowej.

Red.

noszącym nazwę: „Program Roz-
woju Bibliotek”, w którym nasza 
biblioteka uczestniczy od 2009 
roku. Wystawa jest drugą impre-
zą przygotowaną w ramach tego 
zadania. Pierwszą była wystawa 
„Błękitna Armia Generała Hallera”, 
która została przygotowana przez 
mieszkańca Mierzęcic Czesława 
Banasia, a prezentowana była w 
mierzęcickiej bibliotece w listopa-
dzie ubiegłego roku z okazji Świę-
ta Niepodległości.
Tego typu spotkaniami chcieli-
byśmy zachęcić mieszkańców 

naszej gminy do zaprezentowa-
nia twórczości amatorskiej. Na 
pewno są wśród nas osoby, które 
malują, rzeźbią, piszą, czy wyko-
nują piękne obrazy i ozdoby „igłą 
i nitką”. Zapraszamy wszystkich 
do podzielenia się swoją pasją i 
zainteresowaniami. Bardzo chęt-
nie pomożemy w zorganizowaniu 
podobnego spotkania.
Wystawa potrwa do 25 czerwca 
2011 roku. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy.

GBP Mierzęcice
Dzieła artystki robiły wrażenie na oglądających już podczas wernisażu
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W maju na terenie kompleksu „Orlik 2012” rozegrano turniej piłki nożnej „dzikich drużyn” o mistrzostwo gminy Mierzęcice, który cieszył 
się wielkim zainteresowaniem najmłodszych. Najlepsi okazali się „Galaktyczni” i „Wczorajsi”.

TURNIEJ „DZIKICH DRUŻYN”

Zwycięzcom gratulacje złożył Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice

Wraz z nadejściem pierwszych 
pogodnych dni wróciło ogromne 
zainteresowanie kompleksem 
sportowym „Orlik 2012” w Mie-
rzęcicach. Szczególne ożywienie 
zapanowało na boisku piłkarskim, 
które cieszy się największą popu-
larnością przede wszystkim wśród 
męskiej części mieszkańców na-
szej gminy. 

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom stałych użytkowników „Or-
lika” zorganizowano w niedzielne 
popołudnie 29 maja - turniej piłki 
nożnej „dzikich drużyn” o mistrzo-
stwo Gminy Mierzęcice.
Do turnieju, którego gospodarza-
mi byli Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach oraz animatorzy 
„Orlika” Mateusz Mańdok i Damian 
Dróżdż, zgłosiło się 10 drużyn. Ry-
walizacja odbywała się w formule 
„open” czyli bez limitu wiekowego. 
Zespoły miały możliwość zgłosze-
nia maksymalnie 10 zawodników, 
a w wyjściowym składzie zagrać 
mogło 6 piłkarzy (bramkarz plus 
pięciu graczy w polu).

Biorące udział w zawodach eki-
py zostały podzielone na dwie pię-
ciozespołowe grupy. W grupie „A” 
najlepsze okazały się „FC Mierzę-
cice” wyprzedzając „Orlik Team”, 
„OSP Toporowice”, „Zielarzy” i 
„Outsider”. Zwycięzcą grupy „B” 
została drużyna „Galaktycznych”, 

która pokazała swoją wyższość 
nad tajemniczo brzmiącą ekipą 
„Wczorajszych” oraz „Zaporą”, 
„UKS Wieś” i „Toporowicami 2”.
Do półfinałów zakwalifikowały się 
po dwie najlepsze drużyny z każ-
dej grupy. W pierwszym spotka-
niu „FC Mierzęcice” zremisowały 
z „Wczorajszymi” 1:1 i o wyniku 
meczu zadecydowały rzuty karne. 
Lepszą skutecznością wykazali 
się „Wczorajsi” wygrywając 5:4. W 
drugim meczu półfinałowym „Ga-
laktyczni” pokonali pewnie „Orlik 
Team” 2:0.

O trzecim miejscu znów zade-
cydowały karne. Górą byli w nich 
zawodnicy „Orlik Team”, którzy 
wygrali z „FC Mierzęcice” 3:2 (w 
regulaminowym czasie gry padł 
remis 2:2). W wielkim finale zmie-
rzyły się zespoły „Wczorajszych” 
i „Galaktycznych”. Podobnie jak 
w meczu o brąz o zwycięstwie 
przesądziły „jedenastki” w których 
lepszą skutecznością wykazali się 
„Wczorajsi” (3:2 w karnych i 2:2 w 
meczu).

Patronat nad turniejem objął 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, który wręczył trzem 
najlepszym zespołom złote, srebr-
ne i brązowe medale.

Laureaci turnieju „dzikich drużyn”

NA PODHALU
Mieszkańcy sołectwa Sadowie 14 maja tego roku mieli okazję 

uczestniczyć w wyjeździe turystyczno-krajoznawczym w Pieniny. 
Wycieczkę organizowała Marta Trefon, sołtys Sadowia. Celem wy-
jazdu, było poznanie kultury i historii polskiego Podhala i Spiżu.

W stolicy regionu, Nowym Targu, 
dołączył do nas licencjonowany 
przewodnik tatrzański. Podczas 
przejazdu autokarem, mogliśmy 
dowiedzieć się wielu ciekawostek 
o ludziach z miejscowości, przez 
które przejeżdżaliśmy. Kolejnym 
etapem był przejazd wzdłuż Du-
najca do Sromowiec Niżnych. 
W pawilonie Pienińskiego Parku 
Narodowego, zapoznaliśmy się z 
charakterystycznymi cechami folk-
loru góralskiego, a także wyjątko-
wymi endemicznymi okazami fau-
ny i flory tego regionu. Na koniec, 
odwiedziliśmy w Czorsztynie ba-

cówkę, w której w tradycyjny spo-
sób wyrabia się i wędzi oscypki.
W dniu wycieczki była piękna 
słoneczna pogoda, co w połącze-
niu z ciekawym terenem, dobrym 
przewodnikiem i odpowiednią 
organizacją wyjazdu, złożyło się 
na powodzenie naszej eskapady. 
Szczegóły, którymi dzielili się z 
nami przewodnicy, w znacznym 
stopniu poszerzyły naszą wiedzę 
i znajomość o naszych pięknych 
górach Pieninach i Gorcach. Mo-
żemy wszystkim mieszkańcom na-
szej gminy Mierzęcice polecić wy-
jazd w Pieniny, na Podhale, Spiż 

i w Tatry.
W Dębnie zwiedziliśmy drewniany 
kościółek z XV wieku p.w. Michała 
Archanioła, wpisanym przez UNE-
SCO do rejestru światowego dzie-
dzictwa kulturalnego „klasy 0”. Pro-
boszcz miejscowej parafii, bardzo 
ciekawie opowiadał o przeszłości 
tego miejsca, życiu mieszkańców 
dawniej i dzisiaj oraz chętnie od-
powiadał na pytania uczestników 
wycieczki. Zamek w Czorsztynie 
zachwycił nas swoim usytuowa-
niem, rozmiarem i znaczeniem 
historycznym, a także legendami 
z nim związanymi. Podczas rejsu 
po zalewie Czorsztyńskim, pozna-
liśmy parametry hydrologiczne 
obiektu z 1997 roku, zobaczyliśmy 
rezerwat „zielone skały” i miło spę-

dziliśmy czas. Zamek w Niedzicy 
również mógł rozbudzić podziw 
obecnymi w nim eksponatami, hi-
storią, a także licznymi legendami 
z nim związanymi: jak o Brunhil-
dzie, czy o tajemniczym inkaskim 
skarbie Bregowiczów.

Uczestnik wycieczki
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DLA MILUSIŃSKICH
Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto pełne radości, hu-

moru i świetnej zabawy. Podobne nastroje towarzyszyły najmłod-
szym, i tym trochę starszym mieszkańcom gminy, podczas pikniku 
zorganizowanego 1 czerwca na boisku sportowym w Mierzęcicach 
Osiedlu.
Dzień Dziecka był okazją do za-
prezentowania przez wychowan-
ków gminnych placówek oświato-
wych wielu talentów muzycznych, 
aktorskich i kabaretowych. W 
rolach głównych wystąpili kolejno 
młodzi artyści z SP Przeczyce, SP 
Boguchwałowice, Przedszkola z 
Mierzęcic, Przedszkola z Nowej 
Wsi, SP nr 1 Mierzęcice, SP nr 2 
Mierzęcice, Gimnazjum w Mierzę-
cicach i Gimnazjum w Nowej Wsi. 

Nasze przedszkolaki zachwyciły 
wszystkich zgromadzonych po-
pisami tanecznymi i wokalnymi. 
Uczniowie ze szkół podstawowych 
zaskoczyli pomysłowymi układami 
tańca nowoczesnego i profesjo-
nalnym śpiewem. Gimnazjaliści z 
kolei uraczyli publiczność sporą 
dawką doskonałego humoru i... 
brzmieniem elektronicznych gitar.
W czasie przerw między występa-
mi przeprowadzono kilka konku-

rencji sprawnościowych, konkurs 
„kredą na asfalcie”. W trakcie 
obchodów wręczono nagrody i 
dyplomy w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Portret Mamy” oraz 
Gminnym Konkursie Informatycz-
nym „Laurka dla mojej mamy” 
zorganizowanych przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej oraz Gminny 
Ośrodek Kultury.
Laureaci konkursu plastycznego 
„Portret Mamy”, kategoria - przed-
szkola: I miejsce - Mateusz Ko-
śmider, II miejsce - Laura Płatek, 
III miejsce - Nikodem Cygarowski. 
W kategorii - klasa I szkoły pod-
stawowe zwycięzcy to: I miejsce 
- Marianna Kondas, II miejsce 
- Karolina Dębowiec, II miejsce 
- Marcjan Zawadzki, III miejsce - 
Martyna Wałęsa. W grupie klasa II 
szkół podstawowych najlepsi oka-
zali się: I miejsce - Anna Cichoń, 
II miejsce - Patrycja Charkot, III 
miejsce - Magdalena Lebiocka. 

Milusińscy na scenę wchodzili bez tremy, jak profesjonaliści

Mieszkańcy gminy z wielką radością i wzruszeniem przyglądali się 
swoim pociechom

W grupie klas III szkół podstawo-
wych zwyciężyli: I miejsce - Da-
wid Hanak, II miejsce - Weronika 
Twardoch, III miejsce - Daniel 
Proszowski. Laureaci konkur-
su informatycznego „Laurka dla 
mojej mamy”: Klasy I – III Szkoły 
Podstawowe: I miejsce - Natalia 
Kania ze Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Przeczycach; I 
miejsce - Adam Pańta ze Szkoły 
Podstawowej w Toporowicach; II 
miejsce - Igor Kijanka ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Przeczycach; II miejsce - Szy-
mon Gajewski ze Szkoły Podsta-
wowej w Toporowicach; III miejsce 
- Magdalena Giemza ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Przeczycach; III miejsce - Karol 
Płaczek ze Szkoły Podstawowej w 
Toporowicach. W grupie klas IV – 
VI szkół podstawowych najlepsza 
okazała się: Patrycja Bar (I miej-
sce) ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Mierzęcicach. W grupie klas I - 
III szkół gimnazjalnych zwycięstwo 
przypadło Karolinie Twardoch (I 
miejsce) z Gimnazjum im. Cz. 
Miłosza w Mierzęcicach, II miej-
sce otrzymała Karolina Barańska 
z Gimnazjum im. Cz. Miłosza w 
Mierzęcicach, a III - Julia Warec-
ka z Gimnazjum im. Cz. Miłosza w 
Mierzęcicach oraz Monika Pawlik 
z Gimnazjum im. J. Kusocińskiego 
w Nowej Wsi. Nagrodę specjalną 
zdobyła Julia Warecka z Gimna-
zjum im. Cz. Miłosza w Mierzęci-
cach.
Występy artystyczne dzieciaków 
były oklaskiwane przez licznie 
przybyłych rodziców, dziadków i 
mieszkańców gminy. Mogli być 
dumni ze swoich pociech, gdyż na 
ich radosnych twarzach nie widać 
było w ogóle tremy. A słodycze i 

kolorowe zabawki stanowiły naj-
lepszą formę nagrody za żywioło-
we i pełne wdzięku popisy.
Gospodarzem pikniku z okazji 
Dnia Dziecka był Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice, a or-
ganizatorami sołectwo Mierzęcice 
Osiedle i Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach.
Szczególne podziękowania za 
trud i pracę przy organizacji pikni-
ku należą się:
Ewie i Jarosławowi Pustkowskim, 
Andrzejowi Łebskiemu, Janisła-
wowi Leszczyńskiemu, Andrzejowi 
Krzyśpiak, Andrzejowi Ożga, Lesz-
kowi Rozińskiemu, Tomaszowi 
Domareckiemu, Filipowi Zientara, 
Annie i Zbigniewowi Wojciechow-
skim, Szymonowi Syc, Zbigniewo-
wi Wawrzak, Markowi Kucharek, 
Bartłomiejowi Jamczyk.

DZIEŃ DZIECKA
W BOGUCHWAŁOWICACH

W naszej szkole w Boguchwałowicach uroczyście świętowaliśmy 
1 czerwca. Organizatorem  tego święta było Stowarzyszenie na 
Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice, dy-
rekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Boguchwa-
łowicach oraz Wspólnoty Leśno-Gruntowe w Boguchwałowicach. 
Dzieci uczestniczyły w licznych konkurencjach sportowych. Były 
wyścigi w workach, rzuty do celu, rzuty w dal, a także turniej te-
nisa stołowego oraz rozgrywki „piłkarzyków”. W tym dniu atrakcji 
nie brakowało, jedną z nich był słodki poczęstunek, kiełbaski oraz 
wspaniałe medale i dyplomy (za udział w zawodach).

Katarzyna Burczyk
SP w  Boguchwałowicach

Uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego składają serdecz-
ne podziękowania Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Promocji 
Wsi Boguchwałowice oraz Wspólnotom Leśno-Gruntowym w Bo-
guchwałowicach.
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Z MAMĄ I TATĄ NA PIKNIK CZ.I
Na terenie Mierzęcic, Boguchwalowic, Przeczyc i Nowej Wsi w czerwcu odbyły się pikniki rodzinne. Wszystkie cieszą się kilkuletnią 

tradycją. W ich trakcie nie brakowało atrakcji były konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla najmłodszych, loterie fantowe, a nawet karaoke. 
Nie brakowało też słodyczy i potraw z grilla. 

Piknik w Mierzęcicach po raz 
piąty
17 czerwca 2011 roku w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach 
odbył się V Piknik Rodzinny. Od 
godz. 15 boisko i teren wokół szko-
ły był pełen dzieci, rodziców oraz 
zaproszonych gości. Nic dziwne-
go, bowiem pogoda była napraw-
dę piękna. Uczniowie zaprezento-
wali swoje umiejętności wokalne, 
recytatorskie, muzyczne, tanecz-
ne oraz kabaretowe. Zgromadzeni 
goście mieli okazję uczestniczyć w 
różnego rodzaju zajęciach: grach, 
zabawach, zawodach sportowych. 
Dużo śmiechu dostarczyło prze-
ciąganie liny, synowie pokonali 
swoich tatusiów w meczu piłki 
siatkowej. Także córki wykazały 
się większą sprawnością w podbi-
janiu piłki niż ich rodzice. Nasi naj-
młodsi uczniowie byli niepokonani 
w konkurencji hula - hop. Wiele 
emocji i zadowolenia dostarczyła 
wszystkim loteria fantowa. Można 
było wylosować między innymi: 
strzyżenie swojego czworonożne-
go pupila, własnej głowy, wizytę w 
salonie kosmetycznym, kurs języ-
ka angielskiego, a także smaczną 
pizzę, kosz słodyczy lub ciekawą 
książkę. Uczestnicy pikniku mogli 
wejść do wozu strażackiego, a 
nawet wziąć prysznic pod armat-
ką strażacką. Wielką atrakcją był 
występ akrobaty z Kenii, który za-
prezentował swoje zdolności gim-
nastyczno - żonglerskie. Jeden z 
tatusiów zaprezentował  wspaniały 

i ekscytujący  pokaz  jazdy na qu-
adzie. Można było także obejrzeć 
występ psów szkolonych ze straży 
granicznej naszego portu lotnicze-
go w Pyrzowicach. Nie zabrakło 
smakołyków z grilla, wspaniałych 
ciast upieczonych przez rodziców, 
lodów i zimnych napoi. Były kolo-
rowe balony, wata cukrowa, dmu-
chana zjeżdżalnia.
Piknik Rodzinny mógł się odbyć 
dzięki ofiarności licznych sponso-
rów oraz pracy społecznej wyko-
nanej przez uczniów, nauczycieli, 
pracowników  i rodziców naszej 
szkoły.
Było wesoło, słodko i kolorowo. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się aktywnie w to przedsię-
wzięcie. Piknik rodzinny na dobre 
zagościł w kalendarzu imprez i stał 
się coroczną tradycją naszej szko-
ły. Do zobaczenia za rok!
Festyn w Boguchwałowicach 
po raz trzeci
Wiele radości towarzyszyło 
uczestnikom III Festynu Rodzin-
nego zorganizowanego w Szkole 
Podstawowej w Boguchwałowi-
cach, 17 czerwca. Uroczystość 
rozpoczęła Katarzyna Burczyk, 
dyrektor SP w Boguchwałowicach 
witając dzieci wraz z rodzinami 
oraz zaproszonych gości: Grzego-
rza Podlejskiego, wójta gminy Mie-
rzęcie, Andrzeja Cembrzyńskiego, 
zastępcę wójta gminy Mierzęcice, 
Tadeusza Twardocha, przewodni-
czącego mierzęcickiej Rady Gmi-
ny,  radnych Boguchwałowic – Sta-

nisława Nowaka i Leszka Skrzyp-
ca, Danutę Pocztowską, prezes 
boguchwałowickiego KGW, Zbi-
gniewa Nowaka - członka zarzą-
du Wspólnot Leśno-Gruntowych 
w Boguchwałowicach. Wszyscy 
obecni podziwiali umiejętności ak-
torskie i wokalne uczniów klas I-III 
oraz dzieci przedszkolnych. Za-
planowano i zorganizowano wiele 
atrakcji w myśl hasła „dla każdego 
coś miłego”. Był kiermasz ze sło-
dyczami dla najmłodszych i prze-
kąskami dla dorosłych. Dzięki za-
angażowaniu Ochotniczej Straży 
Pożarnej dzieci miały możliwość 
zaobserwowania pracy strażaków. 
Dla szukających szczęścia i wiel-
kich wygranych, zorganizowano 
loterię fantową, gdzie każdy los 
wygrywał. Na stoisku z książkami, 
można było kupić ciekawe publika-
cje, lektury szkolne lub inne drob-
nostki dla najmłodszych.
Gorące podziękowania składamy 
na ręce sponsorów losów: Zakła-
dowi Rzeźniczo-Wędliniarskiemu 
„Bara” oraz państwu Beacie i Zbi-
gniewowi Hanak.
Dzień Rodziny w Szkole Podsta-
wowej w Boguchwałowicach za-
padł głęboko w pamięć wszystkich 
uczestnikom - dzieci, rodziców, 
pracowników szkoły i zaproszo-
nych gości. Następne takie święto 
już za rok – zapraszamy!
Nowowiejski Piknik Rodzinny 
po raz trzeci
3 czerwca 2011 roku na placu przy 
Gimnazjum im. Janusza Kusociń-

skiego w Nowej Wsi odbył się już 
po raz kolejny Piknik Rodzinny. 
Impreza została zorganizowa-
na przez grono pedagogiczne, 
uczniów oraz ich rodziców. Na pik-
niku oprócz społeczności lokalnej 
pojawili się również przedstawicie-
le gminy oraz goście zaproszeni 
przez Teresę Banaś, dyrektor gim-
nazjum.
Na uczestników zabawy, zarówno 
tych młodszych, jak i starszych 
czekało wiele atrakcji. Występy 
przedszkolaków, zabawne skecze 
i popisy artystyczno – wokalne 
gimnazjalistów umilały czas przy-
byłym gościom. W międzyczasie 
można było podziwiać galerię 
zdjęć uczniów nowowiejskiego 
gimnazjum z ich wyjazdów oraz 
zawodów sportowych, a także 
przygotowane przez nich projekty 
„Osiedle moich marzeń”. „Głodni 
i spragnieni” uczestnicy pikniku 
mogli uraczyć się domowymi wy-
piekami, kiełbaskami z grilla oraz 
zimnymi napojami.
W trakcie zabawy została zorga-
nizowana loteria fantowa z atrak-
cyjnymi nagrodami ufundowany-
mi przez sponsorów. Kolejnym 
emocjonującym punktem imprezy 
były zawody i rozgrywki sportowe. 
Uczestnicy mogli się zmierzyć w 
takich konkurencjach jak przecią-
ganie liny, ubijanie piany, czy wy-
ścig w workach. 

(c.d. na str. 17)

Nowowiejski piknik rodzinny bardzo podobał  się zebranym
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Festyn rodzinny w Boguchwałowicach
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Najmłodsi naprawdę świetnie się bawili w czasie pikniku na terenie Przedszkola w Mierzęcicach

(dokończenie ze str. 16)
Część sportową zakończył mecz 
piłki nożnej rozegrany pomiędzy 
uczniami gimnazjum i ich rodzica-
mi. Na zwycięzców czekały sym-
boliczne puchary oraz gratulacje 
od pani dyrektor. Nowością w tym 
roku było karaoke, w którym każ-
dy chętny mógł wziąć udział i za-
prezentować swój talent wokalny. 
Zabawę potraktowano oczywiście 
z przymrużeniem oka.
Nowowiejski Piknik Rodzinny już 
po raz trzeci okazał się niewątpli-
wym sukcesem. Z niecierpliwością 
czekamy na powtórkę!
Piknik w prezdszkolu 
w Mierzęcicach
17 czerwca w ogrodzie Przed-
szkola w Mierzęcicach odbył się 
po raz kolejny Piknik Rodzinny. 
Festyn rozpoczął się o godzinie 
16. Małgorzata Rinkowska, dyrek-

tor placówki serdecznie powitała 
gości – Grzegorza Podlejskiego, 
wójta gminy Mierzęcice, Andrzeja 
Cembrzyńskiego, zastępcę wójta, 
Tadeusza Twardocha, przewod-
niczącego mierzęcickiej Rady 
Gminy, Dorotę Marciniak, dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mierzęcicach, rodziców, dzieci, 
pracowników przedszkola oraz 
wszystkich przybyłych na imprezę. 
Uroczystość uświetniły występami 
dzieci z grupy 3, 4-latków, które 
przygotowały program artystyczny 
pod opieką wychowawczyni Natalii 
Pokora. Przedszkolaki prezento-
wały swoje umiejętności wokalne, 
teatralne i taneczne.
Organizatorem imprezy była Rada 
Rodziców. Chcąc umilić rodzicom i 
dzieciom czas przygotowano wiele 
atrakcji: loterię fantową (każdy los 
wygrywał). Uczestnicy spotkania 

mogli kupić w kąciku kulinarnym 
grillowane przez tatusiów kiełba-
ski, pyszne ciasta upieczone przez 
mamy i babcie oraz napoje gorące 
i zimne.
Wychowawczynie przygotowa-
ły wiele atrakcyjnych konkursów 
sportowo- zręcznościowych prze-
widzianych dla dzieci oraz rodzi-
ców. Dzieci oraz rodzice m.in. 
biegli niosąc orzech na łyżce, 
ubijali pianę z białek, rzucali do 
celu woreczkiem z grochem, roz-
poznawali swoje dziecko przez 
dotyk - z zasłoniętymi oczami, czy 
też mieli przebiec z dzieckiem na 
ramionach. Uczestnicy wszystkich 
konkurencji otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i... soki owocowe. Kon-
kurencje, w których zaangażowani 
byli rodzice i dzieci sprawiły naj-
więcej radości i wywołały najwię-

cej uśmiechu na twarzach.
Dzieci przy dźwiękach muzyki z 
radością korzystały z wielu do-
datkowych atrakcji. Był dmuchany 
zamek, basen z piłkami oraz tram-
poliny. Atrakcji było bardzo wiele 
i każdy z znalazł coś dla siebie. 
Istotne było to, że przedszkolaki 
mogły czynnie z udziałem rodzi-
ców uczestniczyć w zabawach i 
konkursach. Festyn rodzinny oka-
zał się dla dzieci i dorosłych źró-
dłem wielkiej radości i wspaniałej 
zabawy.

Materiały opracowali:
SP w Boguchwałowicach,

SP nr 2 w Mierzęcicach,
Gimnazjum im.J.Kusocińskiego 

w Nowej Wsi,
SP w Przeczycach.
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WIZYTA W WESOŁYM MIASTECZKU
14 czerwca 2011 roku tydzień przed zakończeniem roku przedszkolnego, dwie najstarsze grupy dzieciaków spędziły kilka godzin w 

„Wesołym Miasteczku” w Chorzowie. 

Pod opieką dyrektor Małgorzaty 
Rinkowskiej oraz wychowawców i 
opiekunów wszyscy  w  doskona-

łych humorach i nastrojach bawili 
się wyśmienicie. Dopisała również 
słoneczna pogoda, która sprzyjała 
„szaleństwom”. Karuzele, zarówno 
bardzo szybkie, jak i te wolniejsze 
(z wagonikami w kształcie łabę-
dzi, koników oraz samochodów), 
Pałac Strachów, kolejki - wszyst-
ko to, a sprawiło przedszkolakom 
wiele radości. Największym po-
wodzeniem wśród dzieci cieszyła 
się łódź, która zjeżdżała wprost do 
wody. Chwile spędzone w parku 
rozrywki pozostaną na długo w pa-
mięci dzieci. 

Mariola Kaim Przedszkolaki z Mierzęcic doskonale się bawiły w Chorzowie w 
„Wesołym Miasteczku”

Z MAMĄ I TATĄ NA PIKNIK CZ. II
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Zabawa w basenie 
z piłeczkami
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SUPERLEKCJA
Uczniowie Gimnazjum w Nowej Wsi mieli okazję uczestniczyć w 

wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego z udziałem Agaty Sawic-
kiej siatkarki reprezentacji Polski i „BKS Aluprof Bielsko – Biała” 
oraz Marcina Szendielarza, jednego z asystentów trenera Polek. 

13 czerwca 2011 roku w Gimna-
zjum w Nowej Wsi odbyła się nie-
codzienna lekcja wychowania fi-
zycznego. W zajęciach prowadzo-
nych przez Mateusza Mańdoka 
udział wzięli specjalnie zaproszeni 
przez wuefistę goście, a mianowi-
cie siatkarka reprezentacji Polski i 
„BKS Aluprof Bielsko – Biała” Aga-
ta Sawicka oraz jeden z asysten-
tów trenera Wiktorowicza - Marcin 
Szendielarz. Podczas zajęć mło-
dzież naszej szkoły miała okazję 
wykonywać ćwiczenia wspólnie z 
zaproszonymi gośćmi. Uczniowie 
poznali również kilka ćwiczeń, 
które pojawiają się na treningach 
zawodowych siatkarek. Następ-
nie rozegrali mecz, w którym nie 
brakowało zagrań ze światowych 

parkietów. Trzeba dodać, że za-
wodnicy i zawodniczki z Nowej 
Wsi wznosili się na wyżyny swoich 
umiejętności i pokazali, że siat-
kówka nie jest im obca. Na koniec 
zajęć Agata Sawicka rozmawiała 
z młodzieżą o blaskach i cieniach 
bycia zawodowym sportowcem. 
Ponadto na pamiątkę pokazowej 
lekcji podarowała  szkole na ręce 
Teresy Banaś, dyrektor placówki 
swoją meczową koszulkę. Przez 
naszych gości wyróżnieni zostali 
najlepiej prezentujący się na lek-
cji uczniowie. Zostali nimi Łukasz 
Całka i Martyna Jędrzejewska, 
którzy otrzymali również koszul-
ki klubowe. Pozostała młodzież 
uczestnicząca w tej wspaniałej 
przygodzie została obdarowana 

Lekcja wychowania fizycznego z udziałem niecodziennych gości 
zrobiła na uczniach szkoły wielkie wrażenie

MARATOŃCZYK
Grzegorz Gąsiorowski z Przeczyc po raz pierwszy pobiegł w maratonie w 2005 roku w Krakowie. Pobiegł, by udowodnić znajomym, że 

potrafi to zrobić. Lekkoatletyka go wciągnęła. Ma prawie 30 medali za ukończone biegi maratońskie, półmaratony i biegi krótkie.

Na co dzień pracuje w „ArcelorMit-
tal Poland” w Dąbrowie Górniczej. 
Ma 39 lat. Biegi maratońskie są 
jego wielką pasją. Zainteresował 
nią także żonę, Małgorzatę i córkę 
Karolinę (13 lat). Grzegorz Gąsio-
rowski wraz z córką jest związany 
z „Silesia Skating Team” w Katowi-
cach. (I pan Grzegorz, i jego córka 
jeżdżą też na rolkach.) Najważ-
niejsze w życiu Grzegorza Gąsio-
rowskiego – na gruncie sportu -są 
jednak maratony.
-Wszystko zaczęło się, gdy po-
jechałem zrobić zdjęcia koledze, 
który właśnie biegł w maratonie. 
Powiedział, mi że ja na pewno 
nie poradziłbym sobie z takim wy-
zwaniem. I wtedy, postanowiłem, 
że właśnie udowodnię mu że się 
myli. Po raz pierwszy wystarto-
wałem w Maratonie Krakowskim 
w 2005 roku. Potem były kolejne, 
Warszawa, Wrocław, Poznań, po-
nownie Kraków. I te najważniejsze 
dla mnie czyli maraton warszawski 
i 12-godzinny bieg pod ziemią w 
kopalni soli w Bochni. Ukończyłem 
obydwa. Warszawski zresztą po-
zwolił mi pobić mój rekord życio-
wy. Ukończyłem go – 40 km - w 3 
godz. i 13 min. Byłem na 200-set-

nym miejscu, na 2 tys. uczestni-
ków – wyjaśnia sportowiec.
Istotne były też ekstremalny pół-
maraton w Rudawie, półmaraton 
w Katowicach (już rozgrywany 
w łagodnym terenie). Kolejne, w 
których Grzegorz Gąsiorowski 
uczestniczył były: w Żywcu (pół-
maraton), w Dąbrowie Górniczej 
(półmaraton) oraz bieg krótki w 
Jaworznie. Zresztą ma 29 medali 
zdobytych właśnie za ukończenie 
biegów i maratońskich, i tych na 
krótszych dystansach. Wyjazdy na 
biegi to przeżycie dla całej rodziny, 
często uczestniczą w imprezach 
wspólnie, w plener wyjeżdżają 
całą rodziną. Np. bowiem maraton 
we Wrocławiu pozwala oglądać 
piękne zabytki tego miasta.
-Co jest najtrudniejsze w bieganiu 
maratonów? Pokonanie własnych 
słabości, walka ze swoim organi-
zmem. To wymaga przygotowań, 
trenuję jednak, gdy pozwalają na 
to inne obowiązki. Czasami trening 
trwa 3 godziny, czasem godzinę, 
codziennie jednak muszę po-
święcić czas na trenowanie. Bie-
gam po lesie, jeżdżę na rolkach. 
Staram się też zdrowo odżywiać. 
Córka pomaga mi wyszukiwać 

specjalne diety poprawiające wy-
trzymałość, z dużą ilością warzyw, 
owoców. Zresztą na temat i same-
go biegania, i w ogóle zdrowego 
trybu życia, mam masę publikacji. 
Wszyscy w naszej rodzinie, lubimy 
czytać na ten temat – dodaje.

Marzeniem maratończyka jest 
start w maratonach w Berlinie i Bo-
stonie. I oczywiście start musi też 
oznaczać ukończenie tych biegów.

Agnieszka Kowalczyk

gadżetami klubu „BKS Aluprof 
Bielsko – Biała”. Warto zaznaczyć, 
że od samego początku do za-
kończenia spotkania z wybitnymi 

gośćmi panowała wspaniała, miła 
i przede wszystkim sportowa at-
mosfera!

Gimnazjum w Nowej Wsi

Grzegorz Gąsiorowski z Przeczyc, ma prawie 30 medali za udział i 
ukończenie biegów na różnych dystansach
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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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Legenda:

trasa wyścigu Lotna Premia


