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SPOTKANIE NOWOROCZNE 2012

„Gryfa Mierzęcickiego” otrzymali ks. Janusz Rakoczy i Barbara Słania. 
Nagrody wręczyli Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice i Tadeusz 

Twardoch, przewodniczący Rady Gminy.

Do udziału w „Spotkaniu noworocznym 2012” zaproszono parlamentarzy-
stów, samorządowców z całego regionu i mieszkańców gminy Mierzęcice.

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Województwa Śląskiego.

Bardzo uroczyście 11 stycznia obchodzono w gminie Mierzęcice 
„Spotkanie noworoczne 2012”. Po raz pierwszy w historii gminy zo-
stały wręczone statuetki „Gryfa Mierzęcickiego”. Otrzymały je dwie 
wybitne postaci gminy ks. kanonik Janusz Rakoczy i Barbara Słania.

„Spotkanie noworoczne 2012”, 
które odbyło się w sali  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach 
11 stycznia tego roku rozpoczął 
koncert Orkiestry Reprezentacyj-
nej Policji Województwa Śląskiego. 
Artyści wykonali utwory marszowe, 
transkrypcje muzyki symfonicznej  
i standardy muzyki rozrywkowej. 
Po zakończeniu części artystycz-
nej organizatorzy spotkania Grze-
gorz Podlejski, wójt gminy Mierzę-
cice i Dorota Marciniak, dyrektor 

Zbigniew Meres przysłali listy gra-
tulacyjne). Podczas uroczystości 
nie zabrakło też radnych z terenu 
gminy Mierzęcice i gmin ościen-
nych, przedstawicieli służb mun-
durowych, duchownych, urzędni-
ków, sołtysów z terenu gminy Mie-
rzęcice, dyrektorów mierzęcickich 
gminnych jednostek, reprezen-
tantów KGW i OSP z całej gminy. 
Grzegorz Podlejski przedstawił 
podsumowanie pracy samorządu 
w 2011 roku i zaprezentował plany 

GOK serdecznie powitali zebra-
nych.
W uroczystości wzięli udział m.in.: 
poseł Witold Klepacz, Krzysztof 
Malczewski, starosta powiatu bę-
dzińskiego, Zdzisław Banaś, bur-
mistrz Siewierza, wójtowie gmin: 
Psary – Tomasz Sadłoń, Ożarowi-
ce – Grzegorz Czapla, Bobrowni-
ki - Arkadiusz Ziemba i Edyta Ci-
choń, sekretarz miasta Wojkowice 
oraz Artur Tomasik, prezes Górno-
śląskiego Towarzystwa Lotnicze-
go. (Nieobecni na spotkaniu poseł 
Beata Małecka - Libera i senator 

rozwoju gminy na najbliższe lata.
W głównej części uroczystości 
zostały wręczone Nagrody Wójta 
Gminy Mierzęcice - „Gryf Mierzę-
cicki”.
-Jest to dla nas bardzo doniosła 
chwila ponieważ w tym roku, po 
raz pierwszy władze naszej gmi-
ny uhonorują w ten sposób osoby, 
które w szczególny sposób wyróż-
niają się na polu gospodarczym, 
kulturalnym, społecznym. Są to 
osoby, które podejmują wiele wy-
zwań, wnoszą też wiele wartości 
w życie gminy i jej mieszkańców – 

mówiła Dorota Marciniak.
Protokół z posiedzenia Kapituły 
konkursu zaprezentowała Beata 
Polaniecka, zastępca przewodni-
czącego Rady Gminy w Mierzęci-
cach.
-Gryf to piękna, mitologiczna istota 
i symbol naszej gminy. Od teraz zy-
skuje on nowy wymiar. Rada Gmi-
ny w Mierzęcicach ubiegłoroczną 
uchwałą powołała to szczególne 
wyróżnienie z inicjatywy Wójta. 
To nagroda dla osób, które mają 
wielkie zasługi dla rozwoju gminy  
i jej mieszkańców. Pierwsze oso-
by, które je otrzymają to ks. ka-

nonik Janusz Rakoczy, proboszcz 
parafii w Targoszycach i Barbara 
Słania, pedagog który od lat pra-
cuje na rzecz Toporowic. Co istot-
ne Kapituła wybrała kandydatów 
jednomyślnie – podkreśliła Beata 
Polaniecka.
Ks. Janusz Rakoczy jest związany 
z gminą Mierzęcice i Targoszycami 
od 1980 roku. Jest proboszczem 
parafii, kanonikiem honorowym  
i dziekanem dekanatu siewierskie-
go.  

(c.d. na str. 3)
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JESTEŚMY GMINĄ TURYSTYCZNĄ I WYKORZYSTAMY TEN WIELKI ATUT

Przekazanie SP w Boguchwałowicach Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Wspiera-
nia Rozwoju  i  Promocji  Wsi  Boguchwałowice.

Podpisanie umowy w sprawie inwestycji pn. „Infrastruktura okołolotniskowa 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach  gospodarka 

wodno – ściekowa”.

Rozmowa z Grzegorzem Podlejskim, wójtem gminy Mierzęcice
-6 grudnia 2010 roku objął pan 
funkcję wójta gminy Mierzęcice…
-Istotnie, w grudniu 2011 minął rok, 
gdy po wyborach samorządowych 
społeczność gminy Mierzęcice, 
powierzyła mi mandat do wypeł-
niania funkcji wójta.  Jest to okazja 
do podzielenia się spostrzeżenia-
mi z zarządzania gminą w tym cza-
sie. Obejmując  urząd wójta mia-
łem świadomość ogromu zadań  
i potrzeb jakie na mnie spoczywa-
ją, ale i również stanu środków fi-
nansowych, którymi dysponuje bu-
dżet gminy. Ostatnie 12 miesięcy 

o 785.535,35 niż przed rokiem. 
Tak więc po raz pierwszy od roku 
2007 zadłużenie naszej gminy 
przestało wzrastać i maleje. Za-
znaczyć trzeba, że w ubiegłym 
roku nie sprzedano ani metra 
gminnej ziemi. Na dzień dzisiejszy 
mamy sytuację trudną, ale w mia-
rę stabilną. Kontrolujemy finan-
se gminy i starania te będziemy 
jeszcze bardziej intensyfikować. 
Trudna sytuacja wynika również 
z wielu zadań gminy, na które 
wydatki ciągle wzrastają. Jednym 
z nich jest oświata, gdzie system 

czesnych  pomocy  naukowych,  
a  równocześnie  umożliwiają  
rozwijanie  zainteresowań  dzieci  
i  młodzieży. Istnieje szansa, że 
w br. pozyskamy łącznie 500 tys. 
zł, z tego połowa w systemie part-
nerstwa, na dodatkowe zajęcia dla 
mieszkańców. 21 grudnia 2011 
roku została podpisana umowa 
przekazująca  prowadzenie  Szko-
ły  Podstawowej w  Boguchwałowi-
cach  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  
Wspierania  Rozwoju  i  Promocji  
Wsi  Boguchwałowice. Stowarzy-
szenie  poprowadzi  szkołę już od 
1 lutego 2012 r. To pierwszy przy-
padek takich działań w powiecie 
będzińskim i jeden z nielicznych  
w regionie.
-Mimo stanu finansów gmina re-
alizuje wiele inwestycji.
-Udało się zakończyć zadania 
planistyczne w zakresie planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla Nowej Wsi. Blisko 160 ha 
przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą zapewne przycią-
gnie potencjalnych inwestorów 
– zwłaszcza, że jest to teren  
w pobliżu portu lotniczego Kato-
wice – Pyrzowice oraz budowanej 
autostrady A1 i drogi szybkiego 
ruchu S1. Może więc być swo-
istym „oknem na świat” dla wielu 
inwestorów. Na ukończeniu jest 
również plan zagospodarowania 
przestrzennego Przeczyc, gdzie 
również przewiduje się rozległe 
tereny pod inwestycje. Jeszcze w 
tym roku zostanie ogłoszony prze-
targ na kolejne zmiany planów dla 
Mierzęcic oraz Boguchwałowic,  

a w latach następnych Toporowic 
i innych części gminy. Docelowo 
planuje się objęcie planem całej 
gminy Mierzęcice. Jesteśmy gmi-
ną turystyczną, przyjazną miesz-
kańcom, mamy piękne krajobrazy 
i zrobimy wszystko, by te atuty 
wykorzystać. Możemy to zrobić 
stawiając na fundusze unijne.
Bardzo ważnym zadaniem inwe-
stycyjnym na terenie gminy jest re-
alizacja budowy kanalizacji wraz z 
przepompowniami i oczyszczalnią 
ścieków, umiejscowioną na terenie 
gminy Ożarowice.  Jest to zada-
nie realizowane wspólnie z gmi-
nami Ożarowice oraz Miasteczko 
Śląskie. Inwestycja jest wielkim, 
wymagającym ogromnego zaan-
gażowania i trudnym w realizacji 
przedsięwzięciem logistycznym. 
Wspólne przedsięwzięcie trzech 
gmin będzie realizowane za kwo-
tę 107.935.000,00 zł. W  ramach  
Programu  Rozwoju  Obszarów  
Wiejskich przygotowujemy  się  do  
zagospodarowania  terenu  dla  
potrzeb  targowiska  gminnego,  
wartość zadania to  prawie  1 mln 
zł. Powstanie nowoczesne targowi-
sko wraz z miejscami parkingowy-
mi. Kolejna planowana inwestycja 
to zagospodarowanie terenów wo-
kół remizy OSP w Nowej Wsi, tak by 
powstało tu centrum kulturalne so-
łectwa. Jedną  z  pierwszych  uchwał  
jaką  podjęła  Rada  Gminy  Mierzę-
cice  w  tej  kadencji  było  ponowne 
przystąpienie  do  Związku  Stowa-
rzyszeń  Lokalna  Grupa  Działania  
„Brynica  to  nie  granica”. 

(c.d. na str. 9)

upłynęło w błyskawicznym tempie, 
być może z racji zmagań, wyzwań 
i zadań realizowanych na rzecz 
naszej społeczności. Działania, 
które podjąłem mają doprowadzić 
w perspektywie tych kilku lat do 
stabilnej sytuacji budżetowej.
W budżecie na 2011 rok, który 
zastałem i który przyszło mi re-
alizować, były zaplanowane po-
życzki w wys. 2.762.611,38 zł  
i kredyty na bieżące wydatki w 
wys. 1.515.617,00 zł, co zwięk-
szyłoby zadłużenie o kolejne 
4.279.228,38 zł. Wykonanie tego 
zadłużenie ograniczyłem w roku 
2011 tylko do zaciągnięcia kredytu 
w wys. 968.711,64 zł. 
Nie bez znaczenie dla gospodarki 
finansowej jest  również rozpoczę-
ta  w mijającym roku procedura 
spłacania wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. W 2011 roku 
łącznie spłacono 1.754.292,00 
zł i zgodnie z budżetem na 
2012 r. zadłużenie jest mniejsze  

finansowania jest zdecydowanie 
dla samorządu niekorzystny. Gmi-
ny otrzymują - co prawda tzw. sub-
wencję na utrzymanie szkół pod-
stawowych i gimnazjów, ale jest 
ona niewystarczająca, zwłaszcza  
w przypadku niżu demograficznego  
i małych szkół. Na przedszkola nie 
dostajemy żadnych środków ze-
wnętrznych. (Są wyłącznie na na-
szym utrzymaniu.) Ubiegłoroczny 
budżet oświaty zamknął się łączną 
kwotą około 8400.000,00 zł, co 
stanowi ok. 50 proc. budżetu gmi-
ny. Jest to dla gminy najtrudniejsze 
do udźwignięcia zadanie. Mimo 
to stale zabiegamy, aby oświata  
w naszej gminie pozwalała się  
rozwijać  i  kształcić  młodym  lu-
dziom  na  wysokim  poziomie.
-To znaczy?
-W  jak  największym stopniu  sta-
ramy  się  pozyskiwać  na ten cel 
środki zewnętrzne, które wspo-
magają finansowanie oświaty 
poprzez  pozyskiwanie  nowo-
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SPOTKANIE NOWOROCZNE 2012
(dokończenie ze str.1)

Przez wiele lat sprawował funkcję 
duszpasterza rolników, teraz opie-
kuje się leśnikami i pracownikami 
ochrony środowiska.  Od 2004 roku 
jest duszpasterzem strażaków - 
ochotników z powiatu będzińskiego.  
Dzięki jego staraniom świątynia 
w Targoszycach została wpisana 
na listę zabytków. Ks. Rakoczy 
systematycznie dba o odnawianie 
kościoła i ochronę zgromadzonych 
w nim dzieł sztuki. Dzięki niemu 
świątynia stała się też lokalnym 
centrum kultury. Parafia ma swoją 
stronę internetową i wydaje własne 
czasopismo „Mikołajek targoszyc-
ki”. Ks. Rakoczy był inicjatorem 
powstania dożynek diecezjalnych 

wanie swojej miejscowości. Bar-
bara Słania jest działaczką Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
Przyjaciół Toporowic, wspólnie  
z Zarządem i członkami stowarzy-
szenia  pisze projekty o pozyska-
nie dotacji. Dzięki jej staraniom 
stowarzyszenie pozyskało ok. 80 
tys. zł. W miejscowości odbywały 
się m.in. dodatkowe zajęcia aero-
biku, judo, jady konnej, pływania 
dla dzieci. Dla mieszkańców Bar-
bara Słania jest ikoną Toporowic.
Statuetki i listy gratulacyjne wy-
różnionym wręczyli Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice i Ta-
deusz Twardoch, przewodniczący 
Rady Gminy w Mierzęcicach. Ks. 
Janusz Rakoczy i Barbara Słania 
nie kryli wzruszenia, byli też... za-

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, parlamentarzyści, samorządowcy 
oraz przedsiębiorcy z gminy Mierzęcice.

W trakcie uroczystości Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice podsumował 
miniony rok pracy i przedstawił zebranym plany rozwoju gminy na najbliższy czas.

w Targoszycach. W ub. roku został 
też uhonorowany Nagrodą Staro-
sty Będzińskiego za upowszech-
nianie kultury.
Barbara Słania jest emerytowa-
nym nauczycielem, przez wiele lat 
sprawowała funkcję dyrektora SP 
w Toporowicach. Dzięki niej szkoła 
stała się także lokalnym centrum 
kultury. Wiele imprez, których ist-
nienie zapoczątkowała Barbara 
Słania odbywa się w miejscowości 
do dziś. Dla pani Barbary bardzo 
ważne są troska o drugiego czło-
wieka, dbałość o rozwój i promo-

skoczeni wyróżnieniem.
-Nie wiem, co powiedzieć. Myślę, że 
jest w gminie wiele innych postaci, 
które można byłoby uhonorować 
taką statuetką, ale skoro tak zdecy-
dowała Kapituła. Bardzo dziękuję za 
wyróżnienie. Cieszę się, że władze 
gminy doceniają to co robię. Jestem 
też bardzo wdzięczny panu wójtowi 
za wielką przychylność dla mojej 
osoby – mówił ks. Janusz Rakoczy.
Także Barbara Słania skromnie 
tłumaczyła, że jest zwykłą miesz-
kanką swojej miejscowości.
-To nagroda dla mojej ukochanej 

wsi, która kojarzy mi się z brzozą 
przy drodze, kasztanem przy sta-
rej kapliczce, moim pokoleniem. 
Spędziłam w Toporowicach całe 
życie, tutaj z małej pełnej marzeń 
dziewczyny stałam się osobą doj-
rzałą, ale nadal mam wiele ma-
rzeń, które na szczęście mogę 
realizować w mojej miejscowości.  
I nie ukrywam, że i stowarzyszenie, 
i SP w Toporowicach są zawsze mi 
bardzo bliskie – stwierdziła Barba-
ra Słania.
Grzegorz Podlejski podsumował, 
że wielkim dobrem jest już samo 
to, że można było poznać takich 
ludzi jak pani Barbara Słania  
i ks. Janusz Rakoczy.
Następnie władze gminy Mierzęci-
ce wręczyły list gratulacyjny także 
Damianowi Kutkowi, zdobywcy 
pierwszego miejsca w ogólnopol-
skim Wielkim Teście z Historii. Da-
mian Kutek otrzymał też listy gra-
tulacyjne od parlamentarzystów. 
Wyróżnionym gratulacje złożyli 
także Witold Klepacz i starosta 
Malczewski. 
-Cieszę się, że mogę uczestniczyć 
w takim spotkaniu. Niedawno bra-
łem udział w podobnych uroczy-
stościach w Psarach i Siewierzu, 
to uświadamia mi jeszcze bardziej, 
jak ważna jest rola samorządu 

dla rozwoju naszego kraju. Mogę 
obiecać, że już wkrótce zajmie-
my się ustawą o zamówieniach 
publicznych, która tak naprawdę 
jest winowajcą, tego że dochodzi 
do problemów, które miała gmina 
Mierzęcice w Sadowiu z ul. Zjaz-
dową. Mam nadzieję, że dzięki 
zmianom prawa do 2020 roku, tak 
jak zaplanowano, Polska wykorzy-
sta swoją wielką szansę rozwoju 
– podkreślał poseł Witold Klepacz.
Starosta Krzysztof Malczewski, 
tłumaczył, że ks. kanonik Rakoczy 
i pani Barbara Słania są nie tylko 
chlubą dla gminy Mierzęcice, ale 
dla całego powiatu.
-Chciałem także poinformować, 
że Mierzęcice już mogą cieszyć 
się, że trasa kolejnego „Tour de 
Pologne” także pobiegnie w tym 
roku ulicami miejscowości – dodał 
Krzysztof Malczewski.
Na zakończenie uroczystości 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice życzył zebranym, by 
nowy 2012 rok był lepszy od po-
przedniego, i by nie zabrakło sił, 
ani możliwości realizacji wyzna-
czonych planów. Zebrani zostali 
poczęstowani symboliczną lampką 
szampana i noworocznymi słodko-
ściami.

Red.
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W sesji uczestniczyli również dyrektorzy gminnych jednostek i mieszkańcy 
Nowej Wsi, Zadnia, Najdziszowa.

W trakcie sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia 2011  
przede wszystkim przyjęto projekt budżetu na 2012 rok. W sesji 
uczestniczyła również grupa mieszkańców, którzy poprosili Radę 
Gminy o rozwiązanie problemu dowożenia dzieci do SP nr 2.

UCHWALONO PROJEKT BUDŻETU

W sesji, która odbyła się 28 grud-
nia 2011 roku uczestniczyli oprócz 
przedstawicieli władz gminy Mie-
rzęcice również dyrektorzy gmin-
nych jednostek, Stanisław Paks, 
radny powiatu będzińskiego, prze-
wodniczący Komisji Infrastruktury 
Rady Powiatu i mieszkańcy – ro-
dzice dzieci uczęszczających do 
SP nr 2 w Mierzęcicach – Osiedlu.
W trakcie sesji przyjęto dwie zmia-
ny uchwały budżetowej na 2011 
rok i uchwalono Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Gminy Mierzę-
cice.
Następnie radni przyjęli projekt 
budżetu na 2012 rok. Dochody 
budżetu gminy przyjęto w łącz-
nej wysokości 26.751.243,00 zł, 
w tym dochody majątkowe  to 
10.082.993,00 zł, a dochody bie-
żące 16.668.250,00 zł. Wydatki 
zostały ustalone  w łącznej wy-
sokości 28.465.228,00 zł, w tym 
wydatki bieżące to 16.648.076,00 
zł, wydatki majątkowe w wyso-
kości 11.817.152,00 zł. Wydatki 
przeznaczone są w szczególno-
ści na zadania własne gminy w 
kwocie 15.326.054,00 zł, zadania  
z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone ustawami w 
kwocie 1.112.551,00 zł. Po stronie 
wydatków na zadania przyjęte do 
realizacji w drodze porozumienia 
przyjęto kwotę 73.883 zł. Wydatki 
na programy finansowane z udzia-
łem środków Unii Europejskiej 
obejmują kwotę 11.952.740,00 zł. 
Ustalono deficyt budżetowy w wy-
sokości 1.713.985,00 zł, którego 
źródłami pokrycia są przychody 
budżetu gminy kredyty (w wyso-
kości 0 zł) i pożyczki w wysokości 
1.713.985,00 zł. 
Ustalono łączną kwotę przycho-
dów budżetu gminy w wysokości 
3.254.254,00 zł i łączna kwotę roz-
chodów budżetu gminy w kwocie 
1.540.269,00 zł. Ustalono limity 
zobowiązań z tytułu zaciąganych 
pożyczek i kredytów na: pokry-
cie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do 
kwoty 1.200.000,00 zł; finansowa-
nie planowanego deficytu budżetu 
gminy do wysokości 1.713.985,00 
zł; spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 
1.540.269,00 zł.
Po stronie wydatków najwięcej, bo 
7.899.940,00 zł zostało przezna-
czone na oświatę i wychowanie. 
Na pomoc społeczną przeznaczo-
no 2.000.525,00 zł, na gospodar-
kę komunalna i ochronę środo-
wiska – 547.113,00 zł, na kulturę  
i ochronę dziedzictwa narodowego 
– 953.000,00 zł
Na transport i łączność przezna-
czono 2.846.322 zł (głównie na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w ramach programów realizowa-
nych z udziałem środków Unii 
Europejskiej), a na infrastrukturę 
wodociągową i sanitacyjną wsi 
10.387.649,00 zł (w całości na in-
westycje i zakupy inwestycyjne w 
ramach programów realizowanych 
z udziałem środków Unii Europej-
skiej).
Projekt budżetu pozytywnie za-
opiniowała Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Katowicach. 
-II Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowi-
cach dokonał analizy przedłożo-
nego przez Wójta Gminy projektu 
uchwały budżetowej na 2012 rok 
wraz z uzasadnieniami i materia-
łami informacyjnymi. Projekt został 
opracowany na podstawie przepi-
sów ustawy o finansach publicz-
nych. Podstawowe wielkości bu-
dżetowe tj. dochody i wydatki oraz 
przychody i rozchody zaplanowa-
no w ustawowej szczegółowości 
z odpowiednim wyodrębnieniem 
m.in. zadań własnych i zadań  
z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami jednostce samo-
rządu terytorialnego. Przedłożony 
projekt jest zrównoważony, a źró-
dło sfinansowania deficytu zostało 
prawidłowo określone – podkreśla 
Józef Stęplowski, przewodniczący 
II Składy Orzekającego RIO w Ka-
towicach.
Pozytywnie przyjęto go również w 
czasie posiedzenia Komisji Wspól-
nej mierzęcickiej Rady Gminy. 
Radni Rady Gminy w Mierzęci-
cach przyjęli go w trakcie sesji 28 
grudnia 2011 roku.

Radni zdecydowali również, o co 
zawnioskował Grzegorz Podlej-
ski, wójt gminy Mierzęcice o przy-
stąpieniu do realizacji projektu  
pt. „I Ty możesz zostać geniuszem” 
finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.
-Podjęcie uchwały było niezbędne 
do zawarcia umowy. Projekt jest 
finansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w 
ramach „Poddziałania 9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
uczniów o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyj-
nych”. Podjęcie uchwały umożliwi 
realizację projektu w klasach od I 
do III Szkół Podstawowych nr 1, 2  
w Mierzęcicach oraz SP w Prze-
czycach. Są to m.in. zajęcia socjo-
terapeutyczne i psychotechiczne, 
które obejmują zajęcia plastyczne, 

tenisa stołowego i judo – tłumaczy 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice. 
Następnie radni wysłuchali spra-
wozdania z prac Komisji Infra-
struktury będzińskiej Rady Po-
wiatu, które zaprezentował radny 
Stanisław Paks, mieszkaniec 
gminy Mierzęcice. Później odda-
no głos rodzicom dzieci z Nowej 
Wsi, Najdziszowa i Zadnia, którzy 
zaprezentowali swoje stanowisko 
na temat autobusu dowożącego 
dzieci do SP nr 2.
Na zakończenie sesji wszyscy zło-
żyli sobie życzenia, by Nowy Rok, 
który będzie czasem ciężkiej pracy 
był lepszy od poprzedniego. Grze-
gorz Podlejski, wójt gminy Mierzę-
cice wręczył zebranym słodkości 
świąteczno - noworoczne.

Red.

TRZEBA ODŚNIEŻAĆ
W związku z okresem zimowym, w trosce o bezpieczeństwo osób korzy-
stających  z chodników, narażonych na zwiększone ryzyko wypadków  
i urazów, jak i samych właścicieli nieruchomości, wobec których ewen-
tualni poszkodowani mogą dochodzić roszczeń, Wójt Gminy Mierzęcice 
przypomina o konieczności wypełniania obowiązków jakie nakłada na 
właścicieli nieruchomości ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr.236 
poz. 2008 z  późn.zm.) oraz Uchwała Nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy 
Mierzęcice z dnia 31 marca 2006r.
Zgodnie z w/w przepisami właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do  niezwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników należy 
gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możli-
wości odpływu wody do kanalizacji, w sposób niezagrażający istniejącej 
zieleni i nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.
Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są również do usu-
wania sopli lodowych i nawisów  śniegu z dachów i parapetów, któ-
re mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 
Czynność tę należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się ww. zagrożeń.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA PRZECZYC

ZAGRALI PO RAZ 20.
Mieszkańcy gminy Mierzęcice włączyli się w zbieranie datków podczas 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Docierali tu 

wolontariusze z gmin sąsiednich, również nasi młodzi mieszkańcy kwestowali na rzecz orkiestry. Łącznie, na Śląsku i w Zagłębiu zebrano 
ok. 1,6 mln zł, w całej Polsce ok. 40 mln zł.
Podczas rozegranego 8 stycznia 
20. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na Śląsku i w 
Zagłębiu udało się uzbierać nie-
bagatelną kwotę ponad 1,6 mln zł. 
Na terenie gminy Mierzęcice nie 
było sztabu orkiestry, ale docie-
rali tu wolontariusze z sąsiednich 
sztabów w Siewierzu, Będzinie,  
a nawet z... Koziegłów, również 
nasi młodzi mieszkańcy kwesto-
wali na rzecz orkiestry. Orkiestra 
zagrała w tym roku pod hasłem 
„Gramy z pompą”. Priorytetem 
działań orkiestry jest ratowanie 
życia noworodków. Tak było też 
teraz. Uzbierane przez wolontariu-
szy pieniądze zostaną przekazane 
na zakup specjalistycznego sprzę-
tu do ratowania życia wcześnia-

ków oraz na pompy insulinowe dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą.
W całym regionie orkiestra „grała z 
pompą”. W Chorzowie nie zabra-
kło atrakcji dla wszystkich, którzy 
przybyli do Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku (tu odbyły 
się też główne imprezy 19. finału). 
Z rozmachem świętowano w Ka-
towicach i Sosnowcu. Do północy 
8 stycznia fundacja zebrała ponad 
40,2 mln zł w całej Polsce.
-Rok temu o tej porze mieliśmy kil-
ka milionów złotych mniej – mówił 
Jerzy Owsiak. -Choć oficjalne wy-
niki zbiórki poznamy za kilka lub 
nawet kilkanaście tygodni, wszyst-
ko wskazuje na to, że rok 2012 bę-
dzie rekordowy.
Orkiestra chce stworzyć jednako-

wy standard kompletnych stano-
wisk intensywnej terapii noworod-
ka w zaawansowanych ośrodkach 
III stopnia referencyjności (ok. 50 
placówek w całej Polsce). Planu-
je się także zakup pojedynczych 
urządzeń takich jak najnowocze-
śniejsze inkubatory hybrydowe, 
zaawansowane monitory funkcji 
życiowych, czy respiratory. W wie-
lu przypadkach urządzenia te za-
stąpią aparaty kupione przed laty 
przez orkiestrę. I wreszcie zdrowie 
kobiet w ciąży i cukrzyca. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
jest to choroba cywilizacyjna XXI 
wieku. Fundacja od kilku lat ku-
puje pompy insulinowe dla kobiet 
chorych na cukrzycę, które dzięki 
planowaniu i odpowiedniej terapii 

w czasie ciąży mogą urodzić zdro-
we dzieci. Kupionych zostanie ko-
lejnych kilkaset urządzeń.
Przypomnijmy I Finał WOŚP odbył 
się 3 stycznia 1993 roku, zebrano 
ok. 1,5 mln dolarów amerykańskich, 
dla dzieci z chorobami serca. Po-
tem było już tylko więcej. W 2002 
roku zebrano ok. 7 mln dolarów na 
ratowanie życia dzieci z wadami 
wrodzonymi, a w szczególności 
leczenie operacyjne noworodków  
i niemowląt. Wydrukowano wte-
dy... 25 mln serduszek, na ulicach 
kwestowało 85 tys. osób. W 2011 
roku, gdy łącznie zebrano ponad 
47 mln zł (na zakup sprzętu dla 
dzieci z chorobami urologiczny-
mi i nefrologicznymi) kwestowało  
120 tys. wolontariuszy.

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice 
dotyczącego miejscowości Przeczyce, 18 stycznia br. w siedzibie 
OSP Przeczyce przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiąza-
niami przyjętymi w projekcie planu.

W dyskusji publicznej uczestniczyli 
wykonawcy projektu planu Rado-
sław Jończak i Grzegorz Kołosio-
nek z firmy „SoftGIS” z Wrocławia 
oraz liczne grono mieszkańców 
sołectwa Przeczyce.
Dyskusję otworzył Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice, infor-
mując zgromadzonych o celu spo-
tkania oraz terminach i miejscach 
wyłożenia projektu do publicznego 
wglądu. 
Wójt Podlejski poinformował ze-
branych także, iż każdy kto za-
kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu może wnieść 
uwagi do jego treści. Uwagi należy 
złożyć na piśmie w nieprzekraczal-
nym terminie do 14 lutego 2012 r.
Następnie głos zabrał Radosław 
Jończak, który przedstawił genezę 
powstawania projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego. 
Zaznaczył, że projekt został pozy-
tywnie zaopiniowany oraz uzgod-
niony przez organy właściwe m.in. 
Wojewodę Śląskiego, Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego, Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad, Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. Wystąpiono 
również do Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolni-
cze i nieleśne.
Podczas dyskusji największe za-
interesowanie wzbudzał przebieg 
projektowanych dróg i wyznacze-
nie terenów pod zabudowę prze-
mysłowo – usługową w rejonie 
drogi ekspresowej S1.
Mieszkańcy pytali również o moż-
liwość zlokalizowania usług na te-
renach zabudowy mieszkaniowej 
oraz mieszkaniowo – usługowej.
Z przeprowadzonej dyskusji pu-
blicznej sporządzony zostanie pro-
tokół, który będzie załącznikiem 
do dokumentacji planistycznej. 
Z projektem miejscowego planu 
można zapoznawać się do 31 
stycznia br. w siedzibie Urzędu 
(pok. nr 3). Projekt jest również 
udostępniony na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Urząd Gminy Mierzęcice

Dyskusja dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego 
w Przeczycach cieszyła się sporym zainteresowaniem.

PODZIĘKOWANIA OD BIBLIOTEKARZY
Pracownicy Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej im. Jana Pawła II w Mie-
rzęcicach składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim mieszkań-
com, organizacjom i instytucjom 
za podarowane naszej  bibliotece 
książki, czasopisma i pozycje mul-
timedialne. 
Szczególnie gorące podziękowa-
nia składamy księdzu kanonikowi 
Januszowi Rakoczemu, probosz-
czowi parafii św. Mikołaja w Targo-
szycach za cotygodniowy komplet 
czasopism katolickich oraz  książki 
i materiały związane tematycznie  

z Papieżem Janem Pawłem II. 
Dzięki naszym ofiarodawcom 
zbiory biblioteczne wzbogaciły się 
w 2011 roku o 692 pozycje książ-
kowe, kilkaset czasopism oraz 240 
płyt CD i DVD. 
Część podarowanych książek 
wzbogaciła również „Kiermasz 
książki używanej” organizowany, 
co roku przez bibliotekę. 
Serdecznie dziękujemy.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Mierzęcicach
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Pojawiają się w polskich świątyniach w czasie Świąt Bożego Naro-
dzenia i możemy je oglądać, modlić się, śpiewać przy nich kolędy do 
początków lutego. Szopki bożonarodzeniowe to piękna polska trady-
cja. Wpisują się w nią kościoły w Targoszycach i w Nowej Wsi.

WIERNI PAPIESKIEMU PRZESŁANIU

Szopka w targoszyckiej świątyni jest piękna i nastrojowa.

Szopka bożonarodzeniowa przed-
stawia wnętrze stajenki betlejem-
skiej w noc, podczas której naro-
dził się Jezus Chrystus. Szopka 
bywa wykonywana jako miniatura, 
a także jako konstrukcja rzeczy-
wistej wielkości. Może mieć ona 
formę jaskini lub groty, ale najczę-
ściej przedstawiana jest w formie 
stajenki. W każdej szopce znajdu-
je się mały Jezus, Maria oraz Jó-

w Kościele czas zwykły, kończą się 
obchody Bożego Narodzenia - na-
dal śpiewamy kolędy do 2 lutego, 
do święta Ofiarowania Pańskiego 
czyli Matki Boskiej Gromnicznej. 
15 stycznia odbył się w naszej pa-
rafii koncert kolęd Orkiestry Policji 
Śląskiej. Koncert został zaprezen-
towany po mszy świętej o godz. 
10 – tłumaczy ks. kanonik Janusz 
Rakoczy, proboszcz parafii w Tar-

Szopkę przygotowano pod hasłem „Kościół twoim domem”. W otoczeniu maleńkiej Dzieciny znaleźli się pasterze, Trzej Królowie i zwierzęta.

zef. Najczęściej elementem szopki 
są postaci Trzech Króli, pasterzy, 
a także bydło i owce, Gwiazda Be-
tlejemska, anioły. Tak zwana „żywa 
szopka”, to wykonana w naturalnej 
skali konstrukcja, w której zamiast 
figur znajdują się żywe zwierzęta. 
Zdarza się także, że postaci ludzi 
grają aktorzy. Pierwszą taką sce-
nę zaaranżował św. Franciszek w 
1223 roku w Greccio.
-W kościele św. Mikołaja w Tar-
goszycach szopkę bożonarodze-
niową teraz przygotowaliśmy pod 
hasłem „Kościół twoim domem”. 
Nawiązuje do niego także symbo-
liczne umieszczenie stajenki be-
tlejemskiej na tle współczesnych 
domów. Wpisujemy się w hasło, 
które przyświeca rozważaniom no-
wego roku liturgicznego „Kościół 
jest naszym domem”. Chcemy 
podkreślić, że pan Bóg powinien 
zamieszkać w naszym sercu,  
w naszym domu. Narodzić się dla 
nas w sensie duchowym, filozo-
ficznym. Piękna tradycja przygo-
towania szopek bożonarodzenio-
wych nawiązuje także do zwyczaju 
śpiewania kolęd. W Polsce, mimo 
że od 9 stycznia obowiązuje już  

goszycach. Autorem szopki w Tar-
goszycach jest, niezwykle uzdol-
niony mieszkaniec naszej gminy, 
malarz, Józef Kotuła.
Wspaniale przystrojona jest także 
świątynia pw. św. Antoniego z Pa-
dwy w Nowej Wsi. Tu także Józe-
fowi i Marii, maleńkiemu Jezusowi 
towarzyszą figury Trzech Króli, pa-
sterzy, aniołków i zwierząt. 
Najbardziej znana w naszym re-
gionie jest szopka w Katowicach 
– Panewnikach. Jest to największa 
w Europie szopka ołtarzowa zbu-
dowana wewnątrz świątyni, wzno-
szona przez zakonników i wiernych 
w okresie Świąt Bożego Narodze-
nia w Bazylice św. Ludwika Króla  
i Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Katowicach. Szopkę 
można oglądać od Świąt Bożego 
Narodzenia do pierwszych dni lute-
go. W okresie bożonarodzeniowym 
organizowane są adoracje stano-
we i dla różnych grup, np. chórów 
i zespołów śpiewaczych, w których 
biorą udział katowiccy biskupi.

Red.

O NARODZINACH INACZEJ

Ks. Jarosław Kwiecień, rzecznik pra-
sowy kurii diecezjalnej w Sosnowcu

2011 lat temu nastąpił epizod, 
który dał początek największym 
wydarzeniom w historii naszego 
globu. Dzisiaj wiemy, że zakonnik, 
który obliczał jego datę pomylił 
się o kilka lat. Ale to raczej cieka-
wostka. Najważniejsza informacja 
brzmi: Bóg przyjął ludzkie ciało. 
Po co? Aby człowiek mógł łatwiej 
nawiązać z Nim kontakt. My prze-
żywamy rocznicę tego wydarzenia 
jako coś sielskiego. Dla bohaterów 
wydarzenia miało ono inny wymiar. 
Kobieta ma rodzić, a tu pojawia się 
zarządzenie: wszyscy mają się 
udać do miejscowości, z której 

pochodzi ród - bo komuś przyszło 
do głowy zrobić spis powszechny. 
Maryja z Józefem musieli prze-
jechać szmat drogi. Dla kobiety  
w dziewiątym miesiącu ciąży było 
to przeżycie traumatyczne. A póź-
niej brak miejsca na godny poród. 
Po poszukiwaniach Józefowi uda-
je się znaleźć i wyprosić zgodę na 
wynajęcie groty. Mrozu co prawda 
nie ma, ale temperatura w okoli-
cach zera. Na szczęście zwierzęta 
- oddechem ogrzewają powietrze.
Życzę wszystkim w 2012 roku, by 
Maryja, Józef i ich Dziecko byli 
wsparciem, punktem odniesienia  
i celem modlitw. Do Świętej Rodzi-
ny niedługo po porodzie przyszli 
znajomi: pasterze, królowie, może 
inni ludzie. Życzę wielu przyjaciół 
na dobre i na złe. Niech to będzie 
rok pełen miłości.
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WESOŁE MIEJSCE ZABAW
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach bierze udział w progra-

mie „Radosna Szkoła”. Dzięki dofinansowaniu zakupiono m.in. wy-
posażenie miejsca zabaw, w którym dzieci mogą bezpiecznie odpo-
czywać i korzystać z wielu gier tematycznych i zręcznościowych.
W ramach programu „Radosna 
Szkoła” - Szkoła Podstawowa nr 2 
w Mierzęcicach otrzymała wspar-
cie finansowe na zakup pomocy 
dydaktycznych do miejsca zabaw. 

Program „Radosna Szkoła” stwa-
rza optymalne warunki do wszech-
stronnego rozwoju najmłodszych 
uczniów. W naszym kolorowym 
miejscu zabaw dzieci mogą bez-

Szkolne miejsce zabaw w SP nr 2 jest ciekawe, wesołe i przyjazne dziecku.

Dzieci mogą tu bezpiecznie bawić się i odpoczywać.

KONCERT NAJPIĘKNIEJSZYCH KOLĘD
W niedzielę 15 stycznia w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszy-

cach po uroczystej mszy św. odbył się koncert Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Policji Województwa Śląskiego. W spotkaniu brali udział 
przedstawiciele mierzęcickich władz gminy.
Sporym zainteresowaniem 
mieszkańców gminy Mierzęci-
ce cieszył się występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji Woje-
wództwa Śląskiego, który odbył 
się 15 stycznia w kościele pw. 
św. Mikołaja w Targoszycach. 
Na zaproszenie ks. kanonika Ja-
nusza Rakoczego, proboszcza 
parafii policjanci zapewnili opra-
wę mszy św. o godz. 10, a na-
stępnie zaprezentowali koncert 
kolęd. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz gminy 
Mierzęcice: Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice i Andrzej 
Cembrzyński, zastępca wójta 
gminy.
Założona w 1973 roku Orkiestra 
Reprezentacyjna Policji Woje-
wództwa Śląskiego od począt-
ku swego istnienia uczestniczy 
w różnego rodzaju uroczysto-
ściach państwowych, resorto-
wych, religijnych oraz imprezach 
masowych. 
Orkiestra wielokrotnie też repre-
zentowała śląski garnizon Poli-

cji na prestiżowych festiwalach 
krajowych i międzynarodowych.   
W repertuarze muzyków znajdu-
ją się utwory marszowe, koncer-
towe, religijne, muzyka symfo-
niczna oraz liczne opracowania 
standardów muzyki rozrywko-
wej.  
W czasie 40-letniej działalności 
artyści dali blisko 3,5 tys. kon-
certów dla mieszkańców na-
szego województwa i kraju.  Za 
swoją działalność artystyczną, 
kultywowanie tradycji Górne-
go Śląska oraz zaangażowanie  
i udział w licznych przedsięwzię-
ciach organizowanych w naszym 
regionie orkiestra została wyróż-
niona „Złotą odznaką honoro-
wą za zasługi dla województwa 
śląskiego”. Listopad 2011 roku 
to szczególna data w historii or-
kiestry. 
Artyści wydali swoją pierwszą 
płytę, na której zaprezentowane 
zostały utwory świąteczne i ko-
lędy w ciekawych aranżacjach. 
Dowództwo orkiestry zabiega 

systematycznie o nowych ar-
tystów, którzy chcieliby zasilić 
skład grupy. 
Spotkanie 15 stycznia, było już 
trzecią wizytą orkiestry policyj-
nej w gminie Mierzęcice. W ub. 
roku policjanci wystąpili podczas 
Dożynek Powiatowo – Diece-
zjalnych w Targoszycach, 11 
stycznia tego roku uczestniczyli  
w mierzęcickim GOK w „Spotka-
niu noworocznym 2012”.

Red.

***
Dowódcą Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Policji Województwa 
Śląskiego jest asp. Waldemar 
Skotarski, dyrygentem – asp. 
Andrzej Kuczkowski, tambur-
majorem (dowódcą grupy per-
kusyjnej) – st. sierż.  Kamil Mar-
kiel, kierownikiem artystycznym 
sierż. Marcin Starzec.

***

piecznie bawić się i odpoczywać 
na miękkich klockach; korzystać  
z wielu gier tematycznych, zręcz-
nościowych, rozwijających umie-
jętności motoryczne.
W szkole odbywają się m.in. za-
bawy ruchowe i tematyczne. Pre-
zentowane są przedstawienia  
w teatrzyku kukiełkowym. Nie brak 

też zajęć plastycznych. Nasze 
szkolne miejsce zabaw jest cie-
kawe, wesołe i przyjazne dziecku. 
Zgodnie z wierszykiem: „Tu cieka-
wie spędzasz czas, tu przyjaciół 
wielu masz”.

SP nr 2 w Mierzęcicach

Policjanci zaprezentowali piękne polskie kolędy.
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POSTAWILI NA MATEMATYKĘ I PRZYRODĘ

Uczniowie SP nr 1 mogą być dumni ze swoich osiągnięć.

Uczniowie SP nr 1 w Mierzęcicach na przełomie 2011 i 2012 roku 
odnosili laury w gminnych konkursach matematycznych i przyrod-
niczych. W ogólnopolskim „Alfiku matematycznym” dwóch uczniów 
zdobyło wyróżnienia.
Grudzień 2011 roku oraz styczeń 
2012 roku okazały się bardzo 
szczęśliwe dla uczniów SP 1. W 
tych miesiącach bowiem rozstrzy-
gnięto kilka konkursów, w których 
uzyskane lokaty przyniosły chlubę 
szkole i jej podopiecznym. 
W ramach projektu unijnego „Inwe-
stycja w edukację uczniów szkół 
podstawowych Gminy Mierzęcice” 
zostały przeprowadzone trzy kon-
kursy. Pierwszy z nich to Konkurs 
Matematyczno - Przyrodniczy dla 
klas II i III szkół podstawowych, 
w którym uczennica Zuzanna  
Łukasik zajęła I miejsce. Kolejny 
to Konkurs Przyrodniczy dla klas 
IV – VI, w którym uczniowie naszej 
szkoły nie mieli sobie równych:  
I miejsce zajęła Daria Cichopek,  
II miejsce zajął Michał Urbańczyk, 
III miejsce zajął Igor Opara. Dalsze 

eliminacje to Konkurs Matema-
tyczny dla klas IV – VI, w którym 
również uczniowie naszej szkoły 
pokazali się od jak najlepszej stro-
ny. Tu II miejsce zajął Igor Opara, 
a III miejsce – Bartłomiej Cichy. 
Praca uczniów i nauczycieli Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Mierzęci-
cach biorących udział w projekcie 
unijnym „Inwestycja w edukację 
uczniów szkół podstawowych 
Gminy Mierzęcice” okazała się 
bardzo owocna i przyniosła świet-
ne efekty.
Ale to jeszcze nie wszystko. Może-
my się również poszczycić wygra-
ną z dziedziny muzyki. W grudniu 
2011 r. odbył się w Tąpkowicach 
Konkurs Kolęd i Pastorałek „Prze-
każmy sobie znak pokoju”. Wyko-
nanie utworu przez Kamilę Dróżdż 
było jedyne i niepowtarzalne.  

Kamila zdobyła oczywiście I miej-
sce w konkursie.
Wyniki innego konkursu dotarły 
do szkoły w styczniu 2012 r. i tu 
również czekała na nas miła nie-
spodzianka: w ogólnopolskim kon-
kursie „Alfik matematyczny” dwóch 
naszych uczniów uzyskało wy-

różnienia: Igor Opara z klasy VIb  
i Bartłomiej Cichy z klasy V.
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Bożena Jach, dyrektor szkoły oraz 
nauczyciele SP 1 w Mierzęcicach

ŚNIADANIE DAJE MOC
Uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 

w Przeczycach wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. Drugo-
klasiści m.in. wykonali plakaty promujące zdrowe odżywianie. Ich 
starsi koledzy przygotowali dla wszystkich wspaniałe śniadanie.

Uczniowie klasy II ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnic-
kiej w Przeczycach wraz z wy-
chowawczynią Anną Jaskólską, 
dyrektorem szkoły Małgorzatą 
Drzewiecką oraz rodzicami, 
dziadkami i rodzeństwem wzię-
li udział w ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”. Dzieci 
przypomniały wszystkim pod-
stawowe zasady zdrowego od-
żywiania oraz to jakie korzyści 
wynikają ze spożywania świe-
żych owoców i warzyw. Ucznio-
wie dowiedzieli się dlaczego 
pierwsze i drugie śniadanie jest 
ważne dla prawidłowego funk-
cjonowania naszego organizmu. 
Po wspólnym posiłku, wykonane 
zostały plakaty promujące zdro-
we odżywianie oraz wspólnie 
ułożono rymowanki na temat... 
jedzenia śniadania. Spotkanie 
przebiegało w bardzo serdecz-
nej atmosferze. Z pewnością też 
na stałe wpisze się w tradycję 
naszej szkoły.
Także uczniowie klasy III Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Przeczycach wzięli 
udział w ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”. Ucznio-
wie wykonali piramidę zdrowego 
żywienia, poznali zasady higieny 
spożywania posiłków. Tego dnia 
uczestnicy wspólnie z rodzicami 
i wychowawczynią przygotowali 
wspaniałe śniadanie. Na stołach 
znalazły się pożywne kanapki, 
warzywa, owoce, soki, jogurty 
i mleko. Śniadanie było bardzo 
smaczne i dało nam wiele ener-
gii i zapału do nauki. 
Następnego dnia narysowali-
śmy nasze wspólne śniadanie. 
Stworzyliśmy też wystawę, która 
każdego dnia przypomina nam  
o akcji i systematycznym zjada-
niu śniadania.

Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach 
promują zdrowe odżywianie się.

ZBADAJ WZROK I SŁUCH
Pracownicy NZOZ „Promed” Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach, 
informują że w ośrodku cyklicznie odbywają się bezpłatne bada-
nia słuchu oraz płatne badania okulistyczne. Istnieje możliwość 
zamówienia okularów.

Serdecznie zapraszamy.

***
NZOZ „Promed” Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach, ul. Wolności 137, 

Mierzęcice, tel.: 32 288 70 45.

***
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NAJLEPSI W GMINIE TENISIŚCI
Sekcja tenisa stołowego przy UKS „Ikar” jest bardzo prężna. Drużyna bierze udział z sukcesami w rozgrywkach ligowych Śląskiego 

Związku Tenisa Stołowego. W grudniu klub był organizatorem III Gminnych Zawodów w Tenisie Stołowym.

Przedstawiciele UKS „Ikar” z sukcesami biorą udział w zawodach gminnych 
i regionalnych.

Stowarzyszenie UKS „Ikar” dzia-
ła przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Mierzęcicach i Gimnazjum w 
Nowej Wsi. Zostało powołane i za-
rejestrowane w ewidencji stowa-
rzyszeń 21 lutego 2003 roku. Sie-
dzibą klubu jest SP nr 2 w Mierzę-
cicach, ale działalność sportowa 
stowarzyszenia jest prowadzona 
przede wszystkim w Gimnazjum 
im. Janusza Kusocińskiego w No-
wej Wsi.
W latach 2003 - 2006 stowarzy-
szenie organizowało poprzez 
swoich członków i kadrę nauczy-
cielską szkół, zajęcia pozalekcyj-
ne uczniów, przede wszystkim  
w oparciu o dyscypliny piłki ręcz-
nej i tenisa stołowego. Drużyna 
żeńska piłki ręcznej brała udział 
nawet, (jeden sezon 2006/2007) w 
rozgrywkach ligowych. Opiekunem 
sekcji była wówczas Teresa Banaś. 
W 2008 roku z inicjatywy zawod-
ników „Piasta” Ożarowice, miesz-
kańców gminy Mierzęcice i dzięki 
przychylności dyrekcji Gimnazjum 
w Nowej Wsi, mierzęcickich władz 
gminy, zrodził się pomysł powoła-
nia sekcji tenisa stołowego przy 
UKS „IKAR” i zgłoszenia drużyny 
do rozgrywek ligowych Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego. Pierw-
sze rozgrywki odbyły się w sezonie 
ligowym 2009/2010. Aktualnie klub 
w rozgrywkach ligowych ŚlZTS ma 

zgłoszone dwie drużyny. Pierwsza 
z nich gra w lidze okręgowej gr. IV, 
druga w lidze amatorów i wetera-
nów ŚlZTS – tłumaczy Krzysztof 
Kozieł, kierownik sekcji tenisa sto-
łowego w klubie i członek Zarządu 
UKS „Ikar”.Zarząd stowarzysze-
nia stanowią Iwona Kłys - prezes,  
Mateusz Mańdok wiceprezes, 
Teresa Banaś - skarbnik, Renata 
Bakalarz - sekretarz, Krzysztof Ko-
zieł - członek Zarządu. Krzysztof  
Kozieł pełni jednocześnie funkcję 
kierownika sekcji tenisa stołowego 
w klubie. Klub systematycznie or-
ganizuje rozgrywki dla mieszkań-
ców gminy Mierzęcice. Wspólnie 
z dyrekcją gimnazjum, władzami 
gminy, dyrekcją GOK, organizuje 
co roku mistrzostwa gminy w tenisie 
stołowym. Rozgrywki odbywają się 
w różnych kategoriach: mężczyzn, 
pań, młodzieżowych, czy debla 
(parami). Zawodnicy zajmują w 
rozgrywkach czołowe miejsca. Tak 
było też podczas rozegranych 17 
grudnia ub. roku III Gminnych Za-
wodów w Tenisie Stołowym. Zawo-
dy przeprowadzono w kategoriach 
kobiet i mężczyzn. W kategorii ko-
biet bezkonkurencyjna (startowa-
ła jako jedyna w grupie pań) była 
Paulinka Słowińska z Sadowia. 
Paulinka jest zawodnikiem „Ikara”, 
gra w Śląskiej Lidze Amatorów.  
W kategorii mężczyzn bój stoczy-

ło 24 graczy. W wyniku parogo-
dzinnych zmagań I miejsce zajął 
Krzysztof Kozieł, II miejsce Paweł 
Kotuła, III miejsce Waldemar Zra-
łek. Wszyscy są zawodnikami UKS 
„Ikar” Mierzęcice. Zwycięzcy zosta-
li nagrodzeni medalami, pamiątko-
wymi statuetkami ufundowanymi 
przez dyrektora gimnazjum Teresę 
Banaś oraz dyplomami.
Podczas ceremonii otwarcia roz-
grywek Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice wręczył zawod-
nikom UKS „Ikar” - nowe sportowe 
stroje. Na pięknych ufundowanych 
przez Wójta Gminy strojach, zna-
lazły się nazwa i logo gminy oraz 
nazwa klubu.
-Sprawą oczywistą jest, iż klub 
nie mógłby prowadzić swojej 
działalności bez zabezpieczenia 

finansowego. Pieniądze klubu to 
składki członków i mocne wspar-
cie ze strony władz gminy i dyrek-
cji gimnazjum. Mamy też grono 
sympatyków wśród biznesmenów, 
ich wsparcie jest bardzo cenne dla 
klubu. Pozwala zdobyć tzw. środki 
własne. Pomoc finansową oferuje 
nam również nasz gminny „Bank 
Spółdzielczy”. W planach sto-
warzyszenia jest kontynuowanie 
dotychczasowej działalności, a w 
miarę możliwości, dalszy rozwój 
sekcji, jeśli pozwolą na to finanse 
– dodaje Krzysztof Kozieł.

Red.

JESTEŚMY GMINĄ TURYSTYCZNĄ I WYKORZYSTAMY TEN WIELKI ATUT
(Dokończenie ze str. 2)
Od tego  roku  dzięki  przynależ-
ności do LGD - jako gmina mamy 
dodatkowe możliwości - sięgać  
po  środki  unijne  m.in.  na  małe  
projekty. Natomiast te mniej jasne 
strony ub. roku, to np. ul. Zjazdo-
wa w Sadowiu. Niestety wykonaw-
ca inwestycji prawidłowo wyłonio-
ny w przetargu, nie  wywiązał się 
z umowy.  Przetarg został więc po-
wtórzony. W  chwili  obecnej  zada-
nie  realizuje  nowy  wykonawca.
-Działania gminy są dostrzega-
ne na forum kraju i regionu.
-W  rankingu  Pisma  Samorzą-
du  Terytorialnego  „ Wspólnota” z  
10  grudnia 2011 r.  gmina  Mie-
rzęcice  znalazła  się  na wysokim   
10 miejscu w grupie gmin wiejskich 
dobrze wykorzystujących  dota-

cje  UE  -  5.876,55  zł  na  miesz-
kańca. Natomiast  pod  względem  
projektów  zakończonych  oraz  
w  trakcie  realizacji  nasza  gmi-
na  zlokalizowana  została  na   
18  miejscu  w  kraju  w  grupie  gmin  
wiejskich  - wartość  projektów  na  
mieszkańca  to  6.900,00  zł.
-Zmieńmy nieco temat naszej 
rozmowy. W ubiegłym roku wie-
le działo się w gminie też w kwe-
stii bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska.
- Bardzo dużo uwagi i wysiłku 
poświęcamy utrzymaniu porząd-
ku, czystości i bezpieczeństwa  
w gminie. Działania związane z es-
tetyką i likwidacją dzikich wysypisk 
śmieci dają już wymierne efekty.  
W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa udało się doprowadzić do 

końca uruchomienie punktu stacjo-
nowania pogotowia ratunkowego  
i od 1 lipca 2011 r. w gminie Mierzę-
cice działalność Pogotowia Ratun-
kowego stała się faktem. Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców to 
także działania  OSP. W 2011 roku 
zakupiony został przy współudzia-
le gminy lekki samochód pożarni-
czy dla OSP  Mierzęcice II.
-A kwestia kultury i sportu?
-Mieszkańcy gminy kultywują  tra-
dycje obchodząc uroczyście  świę-
ta  narodowe. Nasza młodzież 
czynnie i chętnie prezentuje swo-
je  umiejętności podczas  różnych 
uroczystości organizowanych  
w naszej  gminie. W 2011 roku drugi 
raz w historii wspólnie z powiatem 
zorganizowane zostały Dożynki 
Powiatowo – Diecezjalne. Pierw-

sze dożynki zorganizowane w po-
wiecie będzińskim zorganizowano 
z  inicjatywy ks. kanonika Janusza 
Rakoczego proboszcza parafii Tar-
goszyce. Po raz pierwszy w histo-
rii gminy Mierzęcice mieszkańcy 
mogli podziwiać  elitę  światowego  
kolarstwa  na  żywo podczas  68. 
Tour de Pologne,  który  przejechał  
drogami  prawie całej gminy. 
Nie próżnowali w ub. roku sportowcy. 
Drużyna „Strażaka” Mierzęcice w sezo-
nie 2010/2011 awansowała do ligi okrę-
gowej. Gmina może też być dumna z biz-
nesu lokalnego, takie ważne dla naszej 
gminy postaci to choćby  pani Alfreda  
Perczak, czy pan Jacek Bara. 
-Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Agnieszka Zielińska

Zarząd UKS zaprasza na zajęcia 
prowadzone we wtorki i czwartki 
od 17 - 19. Informacje szczegóło-
we na stronie klubu: 

www.ikarmierzecice.ugu.pl
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DAMIAN KUTEK Z MIERZĘCIC NAJLEPSZY
Zwycięzcą Wielkiego Testu z Historii, pod hasłem „Polska droga do wolności 1980 – 1989”, który odbył się w przeddzień 30. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego okazał się Damian Kutek, mieszkaniec naszej gminy, na co dzień student UŚ w Katowicach.
Piąta edycja Wielkiego Testu  
z Historii, zorganizowanego przez 
TVP1 w przeddzień 30. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego 
służyła przypomnieniu wydarzeń 
z lat 1980 - 1989. Uczestniczy 
sprawdzianu, który był otwarty dla 
wszystkich chętnych, odpowiadali 
na pytania w katowickim Centrum 
Kultury im. Krystyny Bochenek. 
Dla przeprowadzenia historycznej 
klasówki wybrano Katowice, bo 
tutaj doszło do najtragiczniejszych 
wydarzeń stanu wojennego, pacy-
fikacji górników kopalni „Wujek”.
Test składał się z 24 pytań podzie-
lonych na cztery serie. Uczestnicy 
mogli wybrać z czterech warian-
tów odpowiedzi, z których tylko 
jedna była prawidłowa. Pytania 
ułożyli historycy specjalizujący 
się w polskiej historii współcze-
snej: profesorowie Antoni Dudek  
i Paweł Machcewicz.
Pytano m.in. gdzie podpisano trze-
cie - po gdańskich i szczecińskich - 
porozumienia robotników z władzą 
(w Jastrzębiu Zdroju), co to jest 
„bibuła” (nielegalne wydawnictwo), 
kto proponował wysyłanie z Polski 

śpiworów dla bezdomnych w USA 
(rzecznik ówczesnego rządu Jerzy 
Urban), kto zmierzył się z Lechem 
Wałęsą w debacie telewizyjnej w 
1988 roku (Alfred Miodowicz), jaki 
serial pasjonował Polaków w la-
tach 80. („Niewolnica Isaura”) oraz 
który z członków rządu gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego wymieniał 
chrupiące bułeczki jako pozytywny 
rezultat reform (Zdzisław Krasiń-
ski, minister ds. cen).
Uczestnicy musieli także przypo-
mnieć sobie, w którym roku Lech 
Wałęsa otrzymał pokojową Nagro-
dę Nobla (w 1983), kto kierował IV 
departamentem MSW w czasie, 
gdy uprowadzono i zamordowa-
no ks. Jerzego Popiełuszkę (gen. 
Zenon Płatek), w której kopal-
ni ZOMO strzelało do górników  
15 grudnia 1981 roku - dzień przed 
pacyfikacją „Wujka” („Manifest Lip-
cowy”) oraz gdzie rozpoczął się 
strajk komunikacji, który zapocząt-
kował falę strajków w 1988 roku  
(w Bydgoszczy).
Pytano też, ile mandatów w Sejmie 
mogła zdobyć Solidarność w 1989 
roku (35 proc.) i kto był szefem 

dyplomacji w rządzie Tadeusza 
Mazowieckiego (Krzysztof Skubi-
szewski). Konkurs w Katowicach 
był częścią widowiska o tematyce 
historycznej, emitowanego w po-
niedziałkowy wieczór w programie 
pierwszym TVP. W programie moż-
na było zobaczyć gwiazdy polskiej 
estrady oraz materiały archiwalne, 
które przypominały rzeczywistość 
lat 80.
W Katowicach najlepszy okazał się 
właśnie mieszkaniec naszej gmi-
ny 26-letni Damian Kutek, na co 
dzień student historii na Wydziale 
Nauk Społecznych UŚ w Katowi-
cach. (Po raz pierwszy w historii 
testu wśród laureatów znalazła 
się osoba z terenu woj. śląskiego). 
Zwycięzca tegorocznego konkursu 
otrzymał nagrodę – 30 tysięcy zło-
tych. Pozostałe miejsca na podium 
zajęli laureaci poprzednich edycji 
testu: drugi był Mariusz Solecki, 
zwycięzca testu o Janie Pawle II, 
a trzeci Bartosz Szczurowski, który 
wygrał test o zwycięskich bitwach 
polskiego oręża.
Poprzednie edycje Wielkiego Te-
stu z Historii poświęcone były: 

odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę w 1918 roku, biografii  
i pontyfikatowi Jana Pawła II,  
Polsce i Polakom podczas II wojny 
światowej oraz czterem zwycię-
skim bitwom polskiego oręża (pod 
Grunwaldem i pod Kłuszynem, 
Bitwie Warszawskiej oraz Bitwie 
o Anglię). W sumie we wszystkich 
testach o nagrodę walczyło ponad 
tysiąc osób oraz przeszło sto oso-
bistości życia publicznego.
W tym roku w warszawskim studiu 
TVP test rozwiązywały znane i lu-
biane osoby, reprezentujące cztery 
grupy zawodowe: artyści, dzienni-
karze, politycy i sportowcy. Najlep-
si okazali się politycy, a wśród nich 
europoseł Jacek Kurski z „Solidar-
nej Polski”, który wygrał również 
cały test wśród osobistości. Spo-
śród dziennikarzy najlepszy był 
Jarosław Kulczycki z TVP1.
Wywiad z mieszkańcem naszej 
gminy Damianem Kutkiem, pre-
zentujemy obok.

DLA NORMANA DAVIESA ROK 1981 TO ZAMACH STANU
Rozmowa z Barbarą Noryńską ze Sławkowa, historykiem, autorem opracowań na temat historii Zagłębia Dąbrowskiego.

-Przypadająca 13 grudnia 2011 
roku, XXX rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego była 
obchodzona w Polsce i regionie 
bardzo uroczyście. Przypomnij-
my, tamte wydarzenia...
-Norman Davies nazwał wprowa-
dzenie polskiego stanu wojenne-
go z 1981 przez gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego „najdoskonalszym 
zamachem wojskowym w histo-
rii nowożytnej Europy”, a w 2006 
polski Instytut Pamięci Narodowej 
oszacował liczbę ofiar śmiertel-
nych stanu wojennego na 56 osób. 
Stan nadzwyczajny został wpro-
wadzony 13 grudnia 1981 roku 
(niezgodnie z Konstytucją PRL) na 
terenie całej Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej na mocy uchwały 
Rady Państwa z dnia 12 grudnia 
1981 roku.  Wprowadzono go na 
polecenie tymczasowo działa-
jącej Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, który faktycznie był 
nadrzędny wobec konstytucyjnych 

władz państwowych. Tę decyzję 
poparł Sejm PRL - 25 stycznia 
1982 roku. Stan wojenny został 
zawieszony 31 grudnia 1982 roku, 
a całkowicie zniesiono go 22 lipca 
1983 roku. Wprowadzono liczne 
represje, ograniczenie swobód 
obywatelskich.
-Opór Polaków był jednak na-
prawdę silny.
-Akcje protestacyjne podjęła 
przede wszystkim NSZZ „Soli-
darność”. ZOMO sukcesywnie 
pacyfikowało kolejne strajki m.in. 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
Hucie im. Lenina w Krakowie, Fa-
bryce Samochodów Ciężarowych 
w Lublinie, Stoczni im. Warskie-
go w Szczecinie, a 23 grudnia w 
dąbrowskiej Hucie Katowice czyli  
obecnie „ArcelorMittal Poland”. 
Największy opór stawiły siłom bez-
pieczeństwa kopalnie węgla ka-
miennego na Śląsku – 15 grudnia 
oddział ZOMO został dwukrotnie 
wyparty z terenu kopalni „Manifest 

Lipcowy” obecnie „Zofiówka” w Ja-
strzębiu Zdroju, za trzecim razem 
kilkunastoosobowa grupa milicjan-
tów otworzyła ogień do robotników, 
raniąc czterech z nich. 16 grudnia 
1981 doszło do tragicznych wyda-
rzeń w katowickiej kopalni „Wu-
jek”. W trakcie pacyfikacji strajku 
funkcjonariusze ZOMO zastrzelili 9 
górników. Protesty robotnicze naj-
dłużej trwały w kopalniach „Ziemo-
wit” i „Piast”. W KWK „Piast” 1000 
górników przebywało pod ziemią 
od 14 grudnia do 28 grudnia 1981, 
był to najdłużej trwający strajk  
w historii powojennego górnictwa.
-Represje dotknęły wielu osób...
-W ciągu pierwszego tygodnia 
stanu wojennego w więzieniach 
i ośrodkach internowania znala-
zło się ok. 5000 osób. Ogółem 
zostało internowanych ok. 10 tys. 
Polaków. Byli to głównie przywód-
cy NSZZ „Solidarność”, doradcy 
związku i związani z nim intelektu-
aliści. Przywódcom i uczestnikom 

strajków i protestów przedstawio-
no zarzuty prokuratorskie i skaza-
no na kary więzienia. W kopalni 
„Piast”, z pracy wyrzucono 2000 
robotników – masowe zwolnienia 
załóg w strajkujących zakładach 
stosowano zresztą w całym kraju. 
Wprowadzenie stanu wojennego 
nie zmieniło niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej w Polsce i nie usu-
nęło oznak zapaści ekonomicznej 
kraju. 

Rozmawiała: 
Agnieszka Zielińska
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SUKCES MNIE ZASKOCZYŁ
Rozmowa z Damianem Kutkiem z Mierzęcic, zwycięzcą piątej 

edycji Wielkiego Testu z Historii, zorganizowanego przez TVP1 w 
przeddzień 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
-Serdecznie gratuluję sukcesu. 
Czy długo przygotowywał się 
pan do konkursu?
-O teście dowiedziałem się z 
ogłoszenia telewizyjnego 1, 2 
grudnia. Test odbył się 12. Nie 
miałem, więc zbyt wiele czasu 
na przygotowania. Tym bardziej, 
więc sukces mnie zaskoczył, nie 
liczyłem na wygraną. Mam 26 lat, 
nie mam własnych wspomnień z 
tego okresu. Musiałem skorzystać  
z obserwacji innych. Rozmawia-
łem z rodzicami. Zapoznałem się z 
kinematografią prezentującą tamte 
czasy. Bardzo lubię zresztą filmy 
Stanisława Barei, oglądałem se-
riale „Alternatywy 4”, „Zmienników” 
i oczywiście filmy fabularne „Mi-
sia”, „Bruneta wieczorową porą”, 
„Poszukiwany, poszukiwana”. W 
ogóle dużo czytam, przeglądam 
wydawnictwa encyklopedyczne. 
Interesuję się polityką, oglądam 
regularnie programy informacyjne 
w TV, najbardziej lubię pełen hu-
mory „Teleexpress”. 
-Co pan sądzi o pierwszoplano-
wych aktorach sceny politycz-
nej lat 80., generale Wojciechu 
Jaruzelskim, Lechu Wałęsie?
-Gdybym żył w tamtych czasach, 
zapewne byłbym po stronie dzia-
łaczy „Solidarności” i Lecha Wa-
łęsy). Te postacie byłyby moimi 
wielkimi autorytetami. Teraz z per-
spektywy czasu, gdy obserwuję 

scenę polityczną, podziały, mam 
do tych osób pewien dystans.  
A generał Jaruzelski? Nadal wiele 
dokumentów nie zostało odtajnio-
nych, jest sporo białych plam do 
wyjaśnienia. Na przykład ciągle 
zastanawia mnie szybka kariera 
wojskowa Wojciecha Jaruzel-
skiego. Np., to, iż wieku zaledwie  
33 lat awansował do stopnia gene-
rała. Jeśli chodzi o dyskusję - co 
do wkroczenia do Polski, bądź nie 
wojsk radzieckich do Polski, to 
musimy pamiętać, że przecież ci 
żołnierze już tu byli. Stacjonowali 
w Legnicy, Bornem Sulinowie nie 
musieli wkraczać na teren nasze-
go kraju. Władze bały się konfron-
tacji, decyzja o wprowadzeniu sta-
nu wojennego zapadła już jesie-
nią 80. roku, została wstrzymana  
o rok. Szkoda, że Okrągły Stół był 
dopiero w 1989 roku, mógł być 
wcześniej. Dopiero, gdy generał 
Jaruzelski zrozumiał, że nie może 
liczyć na pomoc Moskwy zgodził 
się ustąpić. 
-Wróćmy do tematyki testu. Któ-
re z pytań sprawiło panu naj-
większą trudność?
-Nie odpowiedziałem tylko na jed-
no pytanie: o to, kto pełnił funkcję 
dyrektora IV Departamentu MSW. 
Właściwa odpowiedź to Zenon 
Płatek. Moi konkurenci, panowie 
Bartosz Szczurowski i Mariusz So-
lecki, którzy zdobyli trzecie i drugie 

miejsce, także popełnili po jed-
nym błędzie, ale ja odpowiadałem 
szybciej. O zwycięstwie zdecydo-
wał czas reakcji. Odpowiadaliśmy 
na 24 pytania z zakresu wiedzy  
o latach 80. Np., o to który serial był 
wtedy w Polsce najpopularniejszy. 
Nie miałem wątpliwości, że chodzi 
o „Niewolnicę Isaurę”, choć nie 
oglądałem żadnego odcinka. Jed-
na z innych możliwych odpowiedzi 
to np., „Szogun”. Znałem go, ale 
wiedziałem że najbardziej lubiana 
była brazylijska telenowela.
-Co zamierza pan zrobić z na-
grodą?
-To bardzo trudne pytanie. Nie 
wiem, część na pewno zostanie 
przeznaczona na zakup gwiazdko-
wych prezentów, nowe książki, pły-
ty. Bardzo lubię muzykę rockową, 
książki Waldemara Łysiaka, ale nie 
te na temat polityki, ale malarstwa 
i sztuki. Siedem tomów „Malarstwa 
białego człowieka” zawsze stoi na 

podręcznej półce. Lubię książki 
popularnonaukowe, pewnie moja 
biblioteka jeszcze się wzbogaci  
o kolejne tomy. Mama nie jest  
z tego zadowolona, bo cały dom 
już tonie w książkach.
-Plany na przyszłość.
-Na pewno obronić pracę magister-
ską z zakresu XX-lecia międzywo-
jennego i II wojny światowej u pana 
prof. dr hab. Sylwestra Fertacza.  
A potem może praca naukowa albo 
związanie się z jednym z archiwów 
państwowych. Wybrałem specjali-
zację archiwalną. Nie wykluczam 
też uczestnictwa w kolejnych, wie-
dzowych teleturniejach, np. pro-
wadzonych na wzór  nieistniejącej 
już niestety „Wielkiej gry”. Dwa lata 
temu uczestniczyłem w turnieju  
„1 z 10”, wygrałem odcinek,  
w „Wielkim finale” byłem trzeci.
-Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Zielińska

AUDIOBOOKI DZIĘKI ORANGE
W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach otrzymała po raz kolejny dotację z Fundacji „Orange”  

w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.  Dzięki niej biblioteka zakupiła 69 audiobooków  z nagranymi lekturami dla dzieci  
i młodzieży oraz pozycjami z literatury pięknej. Płyty można wypożyczyć w centrali w Mierzęcicach oraz w filii w Nowej Wsi.
W ub. roku mierzęcicka GBP uzy-
skała dotację z Fundacji „Orange” 
w ramach programu „Akademia 
Orange dla bibliotek”. Takie dofi-
nansowanie biblioteka otrzymała 
po raz kolejny. Fundacja „Orange” 
jest organizacją pozarządową, 
której jednym ze statutowych za-
dań jest rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego oraz wyrównywanie 
szans w dostępie do edukacji. Ce-
lem programu „Akademia Orange 
dla bibliotek” jest wspieranie roz-
woju społeczeństwa informacyjne-
go  poprzez zwiększenie dostępu 
do nowych technologii komunika-

cyjnych i promocję ich wykorzy-
stania tak, by gminne biblioteki 
publiczne stały się nowoczesnymi, 
wielofunkcyjnymi centrami infor-
macyjnymi, kulturalnymi i eduka-
cyjnymi. Fundacja przyjęła wnio-
sek Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Mierzęcicach i przyznała kwotę 
w wys. 4 tys. zł.  z przeznaczeniem 
w szczególności  na zapewnienie 
dostępu do bezpłatnego Interne-
tu dla użytkowników, a także na 
zakup materiałów o charakterze 
edukacyjnym. Przypomnijmy, iż 
już w 2010 r. mierzęcicka biblio-
teka otrzymała dotację z Fundacji 

„Orange”, która została przezna-
czona na pokrycie kosztów bez-
płatnego dostępu do Internetu  
w placówkach bibliotecznych oraz 
na zakup programu bibliotecznego 
SOWA2/MARC21, który pozwolił 
na umieszczenie katalogu bibliote-
ki w Internecie. W tym roku z do-
tacji biblioteka opłaciła dostęp do 
Internetu dla czytelników i zakupiła 
69 audiobooków  (płyt CD audio) w 
formacie mp3 z nagranymi lekturami 
dla dzieci i młodzieży oraz pozycjami 
z literatury pięknej. Płyty można wy-
pożyczyć w centrali w Mierzęcicach 
oraz w filii w Nowej Wsi.

Wykaz wszystkich zakupionych 
egzemplarzy  znajduje się na 

stronie biblioteki: 
www.bibliotekamierzecice.blogspot.com
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O ZWYCZAJACH KOLĘDNICZYCH
Opowiada Olga Lulek, etnolog Muzeum Miejskiego „Sztygarka” 

w Dąbrowie Górniczej.

W grupie kolędniczej znajdowali się np. Cyganka, Góralka i Turoń.

Postaci kolędników były niezwykle sugestywne.

-Dlaczego czas pomiędzy Bo-
żym Narodzeniem i świętem 
Trzech Króli był dla dawnych 
mieszkańców Zagłębia Dąbrow-
skiego ważny?
-Okres od Bożego Narodzenia 
do Trzech Króli, zwany również 

dwunastnicą (w tym czasie prze-
powiadano pogodę na kolejne 12 
miesięcy) to czas kiedy po wsi 
chodziły grupy kolędnicze niosące 

wesołą nowinę.
Zwyczaje kolędnicze mają sta-
rą tradycję. W Polsce pierwsze 
wzmianki o zwyczajach kolęd-
niczych sięgają XVI w., jednak  
z pewnością owe obrzędy znane 
były dużo wcześniej. 
Kolędowaniem nazywano chodze-
nie z powinszowaniem świąt i No-
wego Roku. Kolędnicy przy akom-
paniamencie muzyki, śpiewając 
kolędy i pastorałki składali wszyst-
kim domownikom życzenia. 
-Jak wyglądały grupy kolędni-
cze?
-Dawniej we wsiach można było 
spotkać różne grupy kolędników, 
przebierańców, Herodów czy 
Gwiazdorów. Skład grup był róż-

ny, jednak zawsze uczestniczyli w 
nich tylko mężczyźni, czy młodzi 
chłopcy. Po prostu kolędowanie 
było męską sprawą. Mężczyźni  

w swoich przedstawieniach od-
grywali także rolę kobiece, takie 
jak np. Cyganki czy Baby.  Nie-
gdyś często zdarzało się napo-
tkać grupę kolędników chodzącą 
z żywą zwierzyną. Jednak później 
zwyczaj ten zastąpiono kukłami 
zwierząt (np. bocianków, turoniów, 
niedźwiedzia, konia czy kozy) i po-
szczególnymi elementami, najczę-
ściej stosowano kożuchy. 
Mieszkańcy wsi z niecierpliwością 
oczekiwali przyjścia kolędników, 
bowiem powszechnie wierzono, 
że życzenia złożone przez owych 
przebierańców zapewnią dobrobyt, 
urodzaj w domostwie oraz szczę-
ście jego domownikom. Nikt nie 
odmawiał grupom kolędniczym, 
gdyż bał się złej wróżby, która mo-
głaby brzmieć „Ażeby wam się nie 
urodziło ani żyto, ani pszenica. Tyl-
ko na piecu dzieci kopica”.
Gospodarze dobrze wynagradzali 
kolędników, którzy odwiedzili ich 

dom, zarówno jedzeniem, niewiel-
kimi podarkami, jak i drobnymi pie-
niędzmi. 
-Czy zwyczaje kolędnicze w na-
szym regionie pozostały żywe 
do dziś?
-W dzisiejszych czasach grupy ko-
lędnicze nie są już tak popularne. 
Oczywiście istnieją regiony, w któ-
rych zwyczaje kolędnicze są żywe, 
jednak nie na terenie Zagłębia  
Dąbrowskiego. Ówcześnie rów-
nież nie przestrzega się zwycza-
ju, że grupa powinna składać się  
z samych chłopców. 
Dzisiaj bardziej popularne jest 
wystawianie szopki, czy jasełek, 
jednak nie ma to nic wspólnego 
z pierwotną tradycją odwiedzania 
domów przez kolędników.

Rozmawiała: Agnieszka Zielińska

Etnolog - Olga Lulek.

MROŹNA CISZA ŚWIAT OKRYŁA
Bardzo uroczyście świętowano w Szkole Podstawowej w Toporowicach – tegoroczny Dzień Seniora. Dla zebranych gości - społeczność 

szkolna przedstawiła jasełka „Mroźna cisza świat okryła”... Było wiele serdeczności, wspaniałe życzenia i smaczny poczęstunek.

Jak co roku, kiedy grudzień zapu-
ka do naszych domów, a na świat 
można spoglądać przez firankę 
oszronionych pól, łąk i domów, 
czas na Dzień Seniora w Szkole 
Podstawowej w Toporowicach. 
Wtorkowe  popołudnie, 20 grudnia 
2011 roku, zgromadziło na wspól-
nym spotkaniu najstarszych miesz-
kańców naszej miejscowości, bab-
cie i dziadków, rodziców, którym 
dzieci i młodzież Szkoły Podstawo-
wej w Toporowicach dedykowały 
jasełka „Mroźna cisza świat okry-
ła”... Choć za oknami aura bardziej 
jesienna - atmosfera była bardzo 

bożonarodzeniowa. W uroczysto-
ści uczestniczyli zaproszeni gości 
– radni naszej gminy - Jacek Bie-
droń i Tadeusz Szczepańczyk, Do-
rota Marciniak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, 
Jan Kraśkiewicz, prezes oddziału 
ZNP, Lidia Wesołek, dyrektor Spo-
łecznego Ogniska Muzycznego w 
Piekarach Śląskich, Grażyna Ogo-
rzałek, sołtys Toporowic oraz inni 
przedstawiciele lokalnych organi-
zacji społecznych i reprezentanci 
samorządu.
W blasku świec snuła się opo-
wieść o narodzeniu Pana Jezusa...  

Dzięki młodym aktorom, którzy 
ogłosili Dobrą Nowinę całemu 
światu, szkoła pękała w szwach. 
Na chwałę Jezusowi anielskie 
chóry, pastuszkowie zgromadzeni 
wokół szopki, Józef i Maryja, Trzej 
Królowie kolędowali do późnych 
godzin wieczornych. I tym ra-
zem nie obyło się bez prezentacji 
osiągnięć uczniów Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Piekarach 
Śląskich - filia w Toporowicach. 
Zauroczeni nastrojowymi  pasto-
rałkami goście dali się ponieść 
niezapomnianej atmosferze i sen-
tymentalnym wspomnieniom. 

Potem przyszedł czas na poczę-
stunek, domowe ciasto, przygo-
towane przez rodziców. Izabela 
Dziurowicz, dyrektor placówki  
w imieniu całej społeczności 
szkolnej podziękowała zebranym 
za obecność i złożyła wszystkim 
serdeczne życzenia świąteczne  
i noworoczne. Zaproszeni goście 
w pełni odwzajemniali tę wspania-
łą nić przyjaźni oplatającą Szko-
łę Podstawową w Toporowicach  
z wielopokoleniową tradycją. 

Jolanta Natkaniec-Sarnik
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TWORZY Z PASJĄ
Prace Józefa Kotuły były prezentowane w wielu gminach regionu, zawsze zwraca w nich uwagę ciepło i to, że stworzono je z pasją. 

Artysta najczęściej dokumentuje krajobrazy i budowle gminy Mierzęcice, z którą jest związany i którą... kocha.

Autoportret artysty.

Prace Józefa Kotuły przedstawiają polską wieś, jej architekturę, krajobrazy.

Józef Kotuła urodził się w 1946 
roku w Górze Siewierskiej.  
Początkowo nic nie wskazywało 
na to, że wybierze drogę zawodo-
wą związaną ze sztuką, choć pa-
sje artystyczne były mu bliskie. Po 
ukończeniu szkoły rozpoczął pracę 
w będzińskiej kopalni „Grodziec”. 
Obecnie mieszka w Mierzęcicach 
i pracuje w mierzęcickim Gminnym 
Ośrodku Kultury, jest instruktorem 
plastyki (od lat 90. opiekuje się 
Kołem Plastycznym „Paleta”). Jest 
też związany z kapelą „Mierzęci-
ce” i Gminną Orkiestrą Dętą, gra 
na instrumentach perkusyjnych. 
Pełni także funkcję kierownika ka-
peli „Mierzęcice”. Artyście bliska 
jest jednak nie tylko scena mu-
zyczna. Od lat pasjonuje go rów-
nież malarstwo. Od dzieciństwa 

W przyszłości artysta po prostu nadal chce tworzyć.

skich), Sosnowcu, Kozubniku, Ty-
chach, Czeladzi, Sławkowie, Brzę-
kowicach, Siewierzu, Będzinie.  
Np., wernisaż wystawy indywidual-
nej „Moje malarstwo” Józefa Kotu-
ły w Piekarach Śląskich w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbył się 23 
lutego 2006 roku i był niezwykle 
uroczysty. Cieszył się też sporym 
zainteresowaniem widzów. Nie za-
brakło na nim gości z gminy Mie-
rzęcice. Wystawę otworzyła He-
lena Warczok, dyrektor biblioteki. 
Artyście odśpiewano gromkie „Sto 
lat”. Nie zabrakło też najlepszych 
życzeń kolejnych lat uprawiania 
malarskich pasji.
Pan Józef uczestniczył też kilka-
krotnie w Konkursie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego im. Ignacego 
Bieńka w Bielsku – Białej m.in.  

fascynowały go uroki przyrody  
i krajobrazy. Początkowo wykony-
wał szkice w ołówku, gdy otrzymał 
pierwszy komplet farb olejnych, 
jako siedemnastolatek, namalował 
swój pierwszy obraz. Dzieło do 
dziś znajduje się w domu rodzin-
nym pana Józefa. Teraz maluje 
głównie pejzaże Mierzęcic oraz 
miejscowości sąsiednich. Two-
rzy rysunki, uprawia malarstwo 
olejne, akwarele, posługując się 
nie tylko pędzlem, ale i szpachlą. 
Może poszczycić się udziałem  
w wielu wystawach, plenerach 
oraz konkursach plastycznych, 
także ogólnopolskich. Jego dzieła 
prezentowane były w Mierzęci-
cach (kilkakrotnie), w Dąbrowie 
Górniczej, w katowickim BWA, 
(wystawa prac artystów ogólnopol-

w 2004, 2005 roku. Jego prace są 
doceniane przez jury. W ub. roku 
jego „Młyn nad Czarną Przemszą” 
znalazł się w gronie 120 najlep-
szych prac, które wyróżniło jury.
-Konkursowi patronowało hasło 
„Ciepło jako energia i radość”. 
Prace, które napłynęły na konkurs 
to osobiste malarstwo tworzone  
z pasją – ocenił dzieła prof. dr hab. 
Michał Kliś, przewodniczący kon-
kursowego jury. –Te obrazy wno-
szą wartości nie do przecenienia  
w dzisiejszy stechnicyzowany 
świat.
Dumą Józefa Kotuły jest osobisty 
list, który otrzymał w 1999 roku od 
Franco Imody, rektora Pontificiae 
Universitatis Gregorianae (Papie-
skiego Uniwersytetu Gregoriań-
skiego) z Rzymu. Pan Józef poda-

rował bowiem uczelni i wspólnocie 
zakonnej obrazy bł. Edmunda 
Bojanowskiego, założyciela Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia NMP i bł. 
siostry Celestyny Faron, wyniesio-
nej do chwały ołtarzy przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II, w czerw-
cu 1999 roku oraz wizerunku sio-
stry Leoni Nastał.
-Ufam, że pański dar będzie nie tyl-
ko źródłem przeżyć estetycznych, 
ale przyczyni się do rozszerzenia 
kultu nowych błogosławionych  
i ich szybszej kanonizacji. Życzę 
obfitych łask Bożych w życiu oso-
bistym i wielu sukcesów na polu 
artystycznym – napisał w 1999 
roku rektor Franco Imoda.
Józef Kotuła chętnie tworzy dzieła 
prezentujące świętych. Gdy kilka 

lat temu skradziono zabytkową fi-
gurkę św. Huberta z kapliczki na 
terenie gminy, on odnawiał znisz-
czone przez złodziei dzieło (rzeźbę 
bowiem udało się odzyskać, była 
jednak uszkodzona). Pan Józef 
przywrócił jej poprzedni wygląd.
-Plany na przyszłość? Jeszcze coś 
stworzyć, większych ambicji nie 
mam. Chciałbym utrwalić na płót-
nie kapliczki z terenu mojej gminy, 
te których jeszcze nie zdążyłem 
namalować, stare stodoły. A jeśli 
chodzi o muzykę, chcę po prostu 
dalej grać – tłumaczy artysta.
Prywatnie ma dwoje wspaniałych 
wnuków Dominika i Paulinkę, któ-
rzy są oczkiem w głowie swojego 
dziadka.

Red.
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TRADYCYJNE JASEŁKA
Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach zaprosiła wszystkich zebranych, w piątek 17 grudnia na tradycyjne jaseł-

ka. Inscenizacji towarzyszyły piękne kolędy i pastorałki. Spektakl zrobił wielkie wrażenie na odbiorcach, wzruszał i bawił.

SPEKTAKL W BOGUCHWAŁOWICACH
Dwukrotnie zaprezentowali na szerokim forum swoje przedsta-

wienie jasełkowe uczniowie z SP w Boguchwałowicach.  19 grud-
nia pokazano je społeczności szkolnej i zaproszonym gościom,  
a 6 stycznia mogli je obejrzeć mieszkańcy gminy Mierzęcice, w ko-
ściele. Spektakl pełen pięknych kolęd bardzo się podobał widzom.

W spektaklu wystąpiły tradycyjne postaci związane z Bożym Narodzeniem. 

Boże Narodzenie to jedno z naj-
większych i najpiękniejszych 
chrześcijańskich świąt. Przez wie-
ki obrosło legendami i rytuałami, w 
których zwyczaje chrześcijańskie  
i zamierzchłe, pogańskiego po-
chodzenia, przenikają się wzajem-
nie tworząc niepowtarzalny klimat. 
Dawniej wierzono, że w tym cza-
sie dzieją się rzeczy niezwykłe. 
Niektóre zachowania i wydarzenia 
nabierają magicznej siły przepo-
wiedni. Sprawdzają się życzenia  
i wróżby, zwierzęta mówią ludzkim 
głosem. Jest wyjątkowo.
Tak też było w Szkole Podstawo-
wej w Boguchwałowicach 19 grud-
nia 2011 roku. Uczniowie SP w Bo-
guchwałowicach i dzieci z oddziału 
przedszkolnego razem z gośćmi, 
rodzicami, dziadkami i nauczycie-
lami przeżywali wspaniałe chwile 
podczas spotkania jasełkowego. 
Dzieci, jak co roku, zaprezento-
wały swoje umiejętności teatralne 
i wokalne podczas występu. Na 
spotkaniu nie zabrakło również, 

dzięki hojności zebranych, trady-
cyjnej Gwiazdki, która obdarowała 
najmłodszych wspaniałymi upo-
minkami. Czas spotkania upłynął 
w bardzo sympatycznej atmosfe-
rze. 
Dyrekcja i grono pedagogiczne 
szkoły składają serdeczne podzię-
kowania ,,Aniołkom” - sponsorom 
z Boguchwałowic, dzięki którym 
zakupiono paczki dla dzieci pod 
choinkę.
Tradycją szkoły jest to, że jasełka 
wystawia się powtórnie w koście-
le już w styczniu. Po raz drugi 
zaprezentowano przedstawienie  
6 stycznia tego roku.  Kolejny wy-
stęp również bardzo się podobał 
odbiorcom. 
Na wszystkie dni 2012 roku ży-
czymy wiary w sercu i światła w 
mroku, obyście jednym krokiem 
mijali przeszkody, i czuli się silni  
i wiecznie młodzi.

SP w Boguchwałowicach
Przedstawienie jasełkowe najmłodszych z SP w Boguchwałowicach bawiło i wzruszało.

Jasełka przygotowane przez 
uczniów i nauczycieli SP nr 2 w 
Mierzęcicach – Osiedlu rozpo-
częły się 17 grudnia o godz. 17. 
Do uczestnictwa w nich zaprosiła 
zebranych Urszula Sołtysik, dy-
rektor szkoły. W czasie tradycyj-
nego przedstawienia na scenie 
zaprezentowano sceny z narodzin 
Jezusa w Betlejem, odwiedziny 
pasterzy i Trzech Króli ze Wscho-
du. Głównym bohaterom towarzy-

Narodzinom Chrystusa w betlejemskiej szopce oprócz Maryi i Józefa 
towarzyszyli pasterze, Trzej Królowie i anioły.

szyły także aniołki. Nie zabrakło 
pięknych kolęd i pastorałek. Naj-
bardziej podobała się kolęda „Oj 
maluśki, maluśki” w wykonaniu 
milusińskich ubranych w stroje gó-
ralskie. W przedstawieniu uczest-
niczyli bowiem nie tylko uczniowie 
starszych klas, ale i najmłodsi.
Inscenizacji towarzyszyły kier-
masze ozdób świątecznych i 
przepysznych domowych ciast. 
Na widowni zasiedli mieszkańcy  

i przedstawiciele władz gminy Mie-
rzęcice: Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice, Tadeusz Twar-
doch, przewodniczący Rady Gmi-
ny w Mierzęcicach, Andrzej Cem-
brzyński, zastępca wójta gminy, 
Bogumiła Szymończyk, sekretarz 
gminy, radni Iwona Kłys i Tadeusz 
Szczepańczyk oraz Dorota Marci-

niak, dyrektor GOK. Dziękując za 
wspaniałą inscenizację wójt Grze-
gorz Podlejski złożył całej społecz-
ności szkolnej serdeczne życzenia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2012. Życzenia 
zebranym przekazał także prze-
wodniczący Tadeusz Twardoch.

Inscenizacji towarzyszyły pięknie odśpiewane kolędy.
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MŁODZI TO LUDZIE CZYNU!
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach angażowali się w wiele 

ciekawych inicjatyw m.in. przypominających postać Jana Pawła II. Dla zainteresowanych zorganizowano także wyjazd do teatru.

ZA PAN BRAT Z HISTORIĄ
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach od kilku lat 

działa Koło Historyczne. W minionym semestrze jego członkowie 
zwiedzali Zamki na Szlaku Orlich Gniazd, m.in. zamek biskupów kra-
kowskich w Siewierzu i zamek królewski w Będzinie.

Uczniowie z Koła Historycznego Gimnazjum im. Cz. Miłosza 
w Mierzęcicach w czasie wycieczek.

Koło Historyczne w Gimnazjum 
im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem uczniów. Być może dlatego, 
iż jego głównym założeniem jest 
osobisty kontakt z historią oraz po-
szukiwanie jej poza murami szko-
ły. W poprzednich latach uczniowie 
skupiali się na dziejach własnej 
gminy, odbywali wycieczki rowe-
rowe szlakiem ciekawych miejsc. 
Efektem wypraw było powstanie 
plakatów, albumów, folderów oraz 
prezentacji multimedialnych (jed-
na z nich dostępna jest na stro-
nie internetowej szkoły w zakład-

ce - Projekty edukacyjne). W tym 
roku szkolnym miłośnicy historii  
z Gimnazjum w Mierzęcicach 
postanowili przekroczyć granice 
gminy i spenetrować zabytki w re-
gionie. Przyjęli kierunek – Zamki 
na Szlaku Orlich Gniazd. Zgodnie 
z tym planem 24 września udali 
się do Siewierza, gdzie zwiedzi-
li zamek biskupów krakowskich,  
a 5 listopada odwiedzili zamek 
królewski w Będzinie. Każda z wy-
cieczek przyniosła niezapomniane 
wrażenia. Na zamku siewierskim 
uczniów zafascynowała legenda 
o pięknej cygance nieszczęśliwie 

zakochanej w staroście, której 
duch powraca pod postacią Czar-
nej Damy lub czarnego ptaka. Po 
wysłuchaniu tej opowieści wszy-
scy z większą uwagą przyglądali 
się  ptakom pojawiającym się nad 
dziedzińcem zamkowym...  Nato-
miast z zamkowej baszty podzi-
wiali panoramę Siewierza i okolic.
Wizyta na zamku w Będzinie dała 
możliwość podziwiania bogatej 
kolekcji broni, która stanowi chlu-
bę muzeum. Zaciekawiła ona całą 
grupę, choć mogłoby się wydawać,  
że to raczej „męska rozrywka” 
(większość tropicieli historii z gim-
nazjum w Mierzęcicach to dziew-
częta). Podczas obydwu wycieczek 
wykonano dziesiątki zdjęć, które 

teraz, gdy pora roku uniemożliwia 
kolejne wyjazdy, stanowią materiał 
do dalszej pracy koła. Jedna grupa 
uczniów redaguje teksty, wybiera 
zdjęcia, efektem tych działań będą 
profesjonalne prezentacje multi-
medialne. Druga grupa wykonuje 
makietę Szlaku Orlich Gniazd, 
wspominając miejsca, które już 
zostały odwiedzone, równocze-
śnie planując kolejne wyjazdy. 
Wszystkie te działania oraz plany 
wspiera opiekun koła – Katarzyna 
Kobiałka, a także współpracująca 
z kołem Ewa Kocot – nauczyciel 
bibliotekarz. 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza 
w MierzęcicachSzkolne wyprawy posłużą do przygotowania m.in. makiety Szlaku Orlich Gniazd.

Przemyślane i dobrze zorganizo-
wane zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży; pozwalają młodemu człowieko-
wi dostrzec w sobie umiejętności 
i talenty, których sam wcześniej 
nie dostrzegał lub też wstydził się 
je pokazać. Akceptacja otoczenia 
zachęca młodych ludzi i dopinguje 
do działania.
Wiele okazji właśnie do takiej po-
zytywnej działalności oraz realizo-
wania się stworzyło Gimnazjum im. 
Czesława Miłosza w Mierzęcicach. 
Całe półrocze młodzież z wielkim 
zaangażowaniem włączała się w 
inicjatywy szkoły. Ciekawe projek-
ty zaproponował młodzieży także  
ks. Łukasz Lisowski, nauczy-
ciel religii. Już od pierwszych dni 
września ub. roku przygotowywa-
no Dzień Papieski, by pamiętano 

o wielkim Polaku - Janie Pawle II 
oraz by uświadomić, że jest to tak-
że czas pamięci o aktualnym pa-
pieżu, który jest przecież następcą 
św. Piotra tu na Ziemi. Młodzi mo-
gli się także wykazać wiedzą reli-
gijną w konkursie na etapie szkol-
nym, a następnie reprezentować 
szkołę na forum międzyszkolnym. 
Do drugiego etapu przeszły Julia 
Warecka, Julia Badiura oraz Anna 
Dyszy.
Młodzież wyszła także z inicjatywą 
włączenia się w zbiórkę funduszy 
na rzecz „Dzieła Trzeciego Tysiąc-
lecia”. Budując w ten sposób żywy 
pomnik Jana Pawła II. Społecz-
ność szkolna włączyła się w akcję 
gromadzenia środków finansowych 
przeznaczonych na stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży z ubogich 

rodzin, by w ten sposób pomóc 
swoim mniej zamożnym kolegom 
i koleżankom w realizacji marzeń 
o zdobywaniu wiedzy. Zaangażo-
wano się także w zbiórkę zabawek 
podarunków mikołajkowych, które 
przekazaliśmy następnie dzie-
ciom z Zespołu Szkół Specjalnych  
w Czeladzi. 
Największym jednak przedsię-
wzięciem było zorganizowanie 
szkolnych jasełek, które wprowa-
dziły całą społeczność szkolną  
w czas świąteczny. Przedstawie-
nie utrzymano w konwencji współ-
czesnej, akcja rozgrywała się na 
peronie dworca kolejowego. 
Każda inicjatywa w 2011 roku spo-
tykała się z zainteresowaniem ze 
strony uczniów, którzy chętnie an-
gażują się w wiele przedsięwzięć. 

Uczniowie chętnie też współpracu-
ją w grupie. 
W ramach dodatkowych zajęć  
z języka polskiego w Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza w Mierzę-
cicach zorganizowano wyjazd do 
Teatru Śląskiego w Katowicach. 
Spektakl miał miejsce w piątkowy 
wieczór. Obecność na nim nie była 
alternatywą dla szkolnych lekcji, 
lecz sposobem na spędzenie wol-
nego piątkowego popołudnia. 
45 zarezerwowanych biletów bar-
dzo szybko znalazło nabywców 
wśród uczniów. Wieczorem 25 
listopada gimnazjaliści w towarzy-
stwie opiekunów wyruszyli autoka-
rem na spektakl komediowy pod 
tytułem „Wieczór kawalerski”. Ce-
lem całego przedsięwzięcia było 
zainteresowanie uczniów teatrem. 



PODATKI NA 2012 r.
UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: uchwalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Mierzęcice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty tar-
gowej,
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, 
termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie 
Gminy Mierzęcice w wysokości:

1) ze straganu, namiotu, stołu, itp.:
a) za stanowisko do 6 m²: 18,00zł
b) za każdy dodatkowy m²: 2,00 zł
2) przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężarowego, 
platformy, przyczepy samochodowej): 24,00zł
3) przy sprzedaży z pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu dostawcze-
go, platformy, przyczepy samochodowej): 18,00zł
4) przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska do 2m²:12,00zł
5) przy sprzedaży z ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m²: 6,00 zł

§3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana 
jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1) Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.

2) Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach.
3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za po-
bór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowa-
dzanych kwot.
4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gmi-
ny Mierzęcice w dniu jej pobrania.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§7. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012 roku.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tere-
nie Gminy Mierzęcice.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Twardoch

UCHWAŁA NR XIII/96/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na 2012 rok oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust.4, 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§1. Stawki podatku od środków transportowych przyjąć w wysokości jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody cięża-
rowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do mniej niż 12 
ton wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze przez podatników podat-
ku rolnego. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek rolnika.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2012r.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tere-
nie Gminy Mierzęcice.
 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Twardoch

Załącznik do uchwały 
 Nr XIII/96/2011 

  Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2011 r.

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJACYCH NA TERENIE GMINY 

MIERZĘCICE W 2012 ROKU
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PODATKI NA 2012 r.
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² 
powierzchni 0,11 zł
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m² powierzchni 0,22 zł
 
2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,67zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 19,26zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 
10,17zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,45zł
e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² po-
wierzchni użytkowej 7,36zł
f) garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 4,82zł
g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością 
osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 
użytkowej 3,21zł
h) pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 4,49zł

3) Od budowli – 2% ich wartości.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012 roku.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tere-
nie Gminy Mierzęcice.
 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Twardoch

UCHWAŁA NR XIII/94/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

§1. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości (z zastrzeżeniem pkt. 
2):
a) budynki lub ich części, budowle i grunty stanowiące własność (współ-
własność) Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób praw-
nych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach 

UCHWAŁA NR XIII/93/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

§1. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² 
powierzchni 0,80 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie 
wodne od 1 ha powierzchni 4,33 zł
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PODATKI NA 2012 r.
lokalnych
b) budynki i budowle oraz grunty z nimi związane wykorzystywane na 
działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 
114 poz. 493 z późn. zm.) 
c) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność sportową, 
w rozumieniu ustawy o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 85 z późn. zm.) tj. 
stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: 
szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny
d) budynki i budowle oraz grunty z nimi związane wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w 
zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej
e) budynki wykorzystywane na działalność statutową polegającą na 
świadczeniu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami
f) grunty zajęte na cmentarze, ogrodzone wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, 
budowle.

2) Zwolnienia wymienione w pkt. 1 ptkt b-e nie dotyczą budynków lub ich 
części wynajmowanych, wydzierżawionych osobom trzecim na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012 roku.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tere-
nie Gminy Mierzęcice.
 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Twardoch      

UCHWAŁA NR XIII/95/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

§1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogło-
szoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 
zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2012 r.
 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Twardoch      

Informuję ponadto, że od dnia 20 stycznia 2012 r. rozpoczyna się pro-
cedura uzgadniania przebiegu projektowanej kanalizacji. Właściciele 
nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana kanalizacja 
lub które sąsiadują z działkami, na których budowana będzie kanaliza-
cja proszeni są o przyjęcie osób dokonujących uzgodnień i podpisanie 
przedstawionych dokumentów.

Osoby, które będą dokonywały uzgodnień będą posiadały stosowne upo-
ważnienia imienne wystawione przez Panią Krystynę Kiecka reprezen-
tującą Wykonawcę Robót Budowlanych wyłonionego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych.

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgod-
nień. 

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję. 
Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY 
KANALIZACJI NA TERENIE 

GMINY MIERZĘCICE
W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynaro-
dowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka 
wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz 
z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, 
że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktuali-
zację map do celów projektowych.
Prace te prowadzą geodeci reprezentujący Biuro Projektów MGGP z 
Tarnowa, którzy posiadają stosowne umocowania i są wyposażeni 
w kamizelki z oznaczeniem biura. Uprzejmie proszę o umożliwienie 
dokonania pomiarów i udzielenie wszelkiej pomocy. 

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 

Z TERENU GMINY MIERZĘCICE W 2012 r.
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

MIERZĘCICE, ZADZIEŃ
20 luty, 23 kwiecień, 25 czerwiec, 22 sierpień, 22 październik, 21 grudzień
NOWA WIEŚ 
21 luty, 24 kwiecień, 26 czerwiec, 23 sierpień, 23 październik, 24 grudzień
NAJDZISZÓW, ZAWADA, SADOWIE I, TARGOSZYCE
22 luty, 25 kwiecień, 27 czerwiec, 24 sierpień, 24 październik, 27 grudzień
SADOWIE II, TOPOROWICE, BOGUCHWAŁOWICE
23 luty, 26 kwiecień, 28 czerwiec, 27 sierpień, 25 październik, 28 grudzień 
PRZECZYCE
24 luty, 27 kwiecień, 29 czerwiec, 28 sierpień, 26 październik, 31 grudzień

Prosimy o wystawienie worków przed posesję do godziny 9.00

Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przeczyce, Mierzęcice, Boguchwałowice 
30 styczeń, 29 marzec, 31 maj, 26 lipiec, 27 wrzesień, 29 listopad 
 Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości 
„EKO-SYSTEM” Bożena Strach & Waldemar Strach 
Surowce wtórne odbierane są w pierwszą środę miesiąca tj. 
4 styczeń, 1 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 2 maj, 6 czerwiec, 4 lipiec,                      
1 sierpień, 5 wrzesień, 3 październik, 7 listopad, 5 grudzień. 
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W listopadowym wydaniu naszego czasopisma w tekście „Nie tylko po-
datki”, znalazł się błąd, stawki podatku od nieruchomości wzrosły bowiem 
również o około 7 procent. Za pomyłkę przepraszamy.



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)

Z OBIEKTYWEM I MIGAWKĄ
Warsztaty fotograficzne prowadzone przez Annę Grolik  w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.




