
Mierzęcice | Mierzęcice II | Mierzęcice-Osiedle | Przeczyce | Toporowice | Nowa Wieś | Boguchwałowice | Sadowie | Najdziszów | Zawada

PANORAMA
GMINY MIERZĘCICE

www.mierzecice.pl Numer 02/2012Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

IS
SN

 2
0

8
3

-0
1

1
4

PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO 2011
W czasie uroczystej gali „Podsumowanie roku kulturalnego 

2011” w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach podsumowa-
no ubiegły rok kulturalny. Były barwne taneczne występy najmłod-
szych, standardy muzyki rozrywkowej i wielu znamienitych gości.  
(artykuł na str. 10)

Występy najmłodszych w czasie gali.

ZADBA O FINANSE GMINY
W czasie XV sesji Rady Gminy w Mierzęcicach na stanowisko 

skarbnika gminy Mierzęcice powołano Agnieszkę Frączek, mieszkan-
kę gminy Mierzęcice. Pani skarbnik chce przede wszystkim zadbać  
o kontrolę finansów gminy i skutecznie walczyć z jej zadłużeniem.
(artykuł na str.3)

Agnieszka Frączek, skarbnik gminy Mierzęcice.

LEADER ŁĄCZY
Sporym zainteresowaniem przedstawicieli sołectw gminy 

Mierzęcice cieszyło się spotkanie informacyjne dotyczące wy-
korzystania funduszy unijnych  z PROW Oś 4 LEADER, prowa-
dzone przez Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica”.  
(artykuł na str. 6)

Spotkanie prowadził Mariusz Mokrzycki.

Wszystkim mieszkankom naszej gminy 
z okazji Dnia Kobiet 

życzymy uśmiechu na co dzień, 
pogody ducha, wszelkiej pomyślności 

i spełnienia marzeń 
zarówno na forum rodziny, 

jak i na gruncie zawodowym

Tadeusz Twardoch
Przewodniczący Rady Gminy 

Mierzęcice

Grzegorz Podlejski
Wójt Gminy Mierzęcice
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DLACZEGO DOPŁACAMY NAUCZYCIELOM

Gmina Mierzęcice, która jest organem prowadzącym placówki oświatowe w gminie musi spełnić określone przez Kartę Nauczyciela wskaźniki 
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych. W przypadku, gdy średnie wynagrodzenie nauczycieli w gminie 
jest niższe niż gwarantowane ustawą organ prowadzący wypłaca nauczycielom wyrównanie w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.
W miesiącu styczniu br. dokonano 
analizy poniesionych wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli dla po-
szczególnych stopni awansu zawo-
dowego w odniesieniu do wysokości 
średnich wynagrodzeń zagwaranto-
wanych ustawą w roku 2011.
Średnie wynagrodzenie nauczy-
cieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego powinno 
wynosić procent kwoty bazowej 
określanej dla nauczycieli corocz-
nie w ustawie budżetowej tj.:
• dla nauczycieli stażystów -100%
• dla nauczycieli kontraktowych -111%

• dla nauczycieli mianowanych -144%
• dla nauczycieli dyplomowanych-184%
Określona w ustawie budżetowej 
kwota w odniesieniu do 2011 roku 
wynosiła:
a) od stycznia 2446,82 zł.
b) od września 2618,10zł.
tak więc do  analizy przyjęto te 
dwie kwoty bazowe obowiązujące 
w ubiegłym roku. W wyniku prze-
prowadzonej analizy  ustalono, 
że miesięczne wynagrodzenie 
nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych w Gminie 
Mierzęcice nie we wszystkich 

stopniach awansu zawodowego 
kształtowało się zgodnie z ustawą. 
Niedopłaty wystąpiły w 2 grupach 
nauczycieli a mianowicie: 
• nauczycieli mianowanych
• nauczycieli dyplomowanych
W związku z tymi danymi Gmina 
obligatoryjnie musiała wypłacić do-
datki uzupełniające w ogólnej kwo-
cie 108.374,32 zł.  W roku 2011 na 
wynagrodzenia nauczycieli wydat-
kowano ogółem  6.714.515,27 zł. 
W porównaniu do roku 2010 w któ-
rym poniesione były wydatki w wyso-
kości 6.430.488,36 zł nastąpił wzrost  

o 284.026,91 zł czyli o 4,42 %. Za-
równo poziom wydatków na wyna-
grodzenia nauczycieli, jak również 
ich wzrost zależy głównie od struk-
tury zatrudnienia wg stopni awansu 
zawodowego oraz zmian w jej struk-
turze, a także wprowadzonych pod-
wyżek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli.
Wykresy poniżej przedstawiają 
wysokość średnich wynagrodzeń 
nauczycieli wg stopnia awansu za-
wodowego w Gminie Mierzęcice  
w 2011r. 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli
od stycznia do sierpnia 2011 r.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli
od września do grudnia 2011 r.
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XV SESJA RADY GMINY

ZADBA O FINANSE GMINY

Agnieszka Frączek jest absol-
wentką Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach – kierunek finanse 
i bankowość. Ukończyła także 
studia podyplomowe na Politech-
nice Opolskiej w zakresie: „Nad-
zór kontrola i audyt wewnętrzny 

w gospodarce i administracji”  
i wiele kursów oraz szkoleń m.in. 
z zakresu pozyskiwania środków 
z Unii Europejskiej oraz innych 
źródeł, z zakresu prowadzenia po-
stępowań o udzieleniu zamówień 
publicznych, sprawozdawczość 

budżetowa i finansowa, kontrola 
zarządcza, budżet zadaniowy. Od 
1999 roku pracuje zawodowo. Po-
czątkowo jako księgowa w sferze 
budżetowej, a od 2005 roku jako 
główna księgowa w sferze samo-
rządowej.

Prywatnie Agnieszka Frączek jest 
mężatką, mamą 8-letniej Natalki  
i 2-letniej Martynki. Pasjonuje ją 
film i dobra muzyka.

Red.

W czasie XV sesji Rady Gminy w Mierzęcicach na stanowisko skarbnika gminy Mierzęcice powołano Agnieszkę Frączek, mieszkankę gminy 
Mierzęcice. Pani skarbnik chce przede wszystkim zadbać o kontrolę finansów gminy i skutecznie walczyć z jej zadłużeniem.

W czasie sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 stycznia tego 
roku, m.in. przyjęto zmiany w budżecie na 2012 rok, plany pracy 
Komisji Stałych Rady. Radni zdecydowali także o odwołaniu do-
tychczasowego Skarbnika Gminy i powołaniu na to stanowisko pani 
Agnieszki Frączek.
W sesji Rady Gminy, która odbyła 
się 26 stycznia tego roku uczestni-
czyli oprócz przedstawicieli władz 
gminy Mierzęcice i dyrektorów 
gminnych jednostek także: Jan 
Komoniewski - dyrektor Biura Po-
selskiego Witolda Klepacza, To-
masz Gawor, dzielnicowy gminy 
Mierzęcice z Komisariatu Policji  
w Siewierzu (Komenda Powiatowa 
Policji w Będzinie), rodzice dzieci, 
uczęszczających do Szkoły Pod-
stawowej w Mierzęcicach – Osie-
dlu oraz Jan Kraśkiewicz, prezes  
oddziału ZNP w Psarach
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice i Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta gminy przedstawili 
sprawozdanie ze swojej działal-
ności w czasie między sesjami. 
Złożono także informacje o pracy 
Rady Gminy. 
Radni przyjęli dwie uchwały do-
tyczące budżetu na 2012 rok. 
Pierwsza z nich dotyczyła zwięk-
szenia planu dochodów i wydat-
ków projektu „I ty możesz zostać 
geniuszem”. Projekt, na który 
gmina otrzymała zapewnienie do-
finansowania, będzie realizowany  
w latach 2012 i 2013. Środki w wy-
sokości ponad 100 tys. zł zostaną 
wydane w 2012 roku, natomiast 
kwota ok. 30 tys. zł w roku 2013. 
Druga uchwała dotyczyła zwięk-
szenia planu dochodów i wydat-
ków projektu „Inwestycja w eduka-

cję uczniów szkół podstawowych 
gminy Mierzęcice”, i była związa-
na z przesunięciem środków na 
2012 rok. Łączna wartość projek-
tu się nie zmieniła. W trakcie XV 
sesji Rady Gminy w Mierzęcicach 
przyjęto także zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Mie-
rzęcice. 
-Prognoza obejmuje lata 2012 
– 2015 czyli okres roku budżeto-
wego oraz trzech kolejnych lat. 
Zmiana dotyczyła ujęcia wydatków 
bieżących związanych z przesu-
nięciem środków w ramach projek-
tu unijnego „Inwestycja w eduka-
cję uczniów szkół podstawowych 
gminy Mierzęcice” oraz ujęcia 
środków dotyczących kolejnego 
projektu unijnego „I ty możesz 
zostać geniuszem” przyjętego do 
realizacji na lata 2012 – 2013 – 
tłumaczy Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice.
Na wniosek Grzegorza Podlej-
skiego, wójta gminy Mierzęcice 
(na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym) radni przegłoso-
wali odwołanie Bogusławy Tanhoj-
zer, skarbnika gminy Mierzęcice. 
(Odwołanie jest równoznaczne z 
wypowiedzeniem umowy o pracę). 
Równocześnie wójt wnioskował o 
powołanie na to stanowisko pani 
Agnieszki Frączek (na podsta-
wie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 

8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym), mieszkanki gminy Mie-
rzęcice. Radni przyjęli kandydatu-
rę Agnieszki Frączek, na stanowi-
sko skarbnika gminy, większością 
głosów. 
W trakcie sesji przyjęto Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Mierzęcice na rok 2012. 
Określa on sposób realizacji za-
dań własnych gminy wynikających 
z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowa-
niu w trzeźwości  i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 
roku, Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). 
Zawiera równocześnie zadania 
własne gminy w obszarze profilak-
tyki i terapii narkomanii zapisane 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz działania w ramach lokalnego 
systemu przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie – zgodnie z ustawą 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie. 
Podczas XV sesji przegłosowano 
także plany pracy Stałych Komisji 
Rady Gminy na 2012 rok. Rad-
ni odrzucili skargę (uznając ją za 
niezasadną) złożoną przez spółkę 
Wspólnota Gruntowa Wsi Prze-
czyce na Wójta Gminy Mierzęcice. 
(Spółka wniosła skargę z powodu 
nieudzielenia, jej zdaniem, przez 
Wójta odpowiedzi na pisma z 17 
sierpnia i 5 grudnia ub. roku).
W trakcie sesji przedstawiono 
sprawozdania za rok 2011 z dzia-
łalności Komisji  Stałych Rady 

Gminy Mierzęcice. Zebrani wy-
słuchali relacji z prac Komisji Re-
wizyjnej (przewodniczący Emilian 
Kuczera); Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych (przewodniczący 
Przemysław Pasamonik); Komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia (prze-
wodnicząca Iwona Kłys); Komisji 
Gospodarczej i Bezpieczeństwa 
Publicznego (przewodniczący Ja-
cek Biedroń).
W kolejnym punkcie obrad Dorota 
Marciniak, dyrektor GOK przed-
stawiła sprawozdanie z działal-
ności Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mierzęcicach w 2011 roku. 

Agnieszka Zielińska
Beata Polaniecka,

Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy w Mierzęcicach
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INTEGRACJĘ PROMUJĄ AKTYWNIE
W 2011 roku w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mierzęcicach, współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej uczestników objęto m.in. treningami kompetencji  
i szkoleniami zawodowymi. W tym roku OPS również uczestniczy 
w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mierzęcicach po raz czwar-
ty realizował projekt systemowy  
pt. „Promocja aktywnej integracji w 
gminie Mierzęcice” w ramach Prio-
rytetu VII, Działania 7.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej. W 2011 roku w projekcie 
współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
brało udział 7 osób (6 kobiet i 1 
mężczyzna). 
Uczestnicy projektu zostali objęci 
wsparciem trzema instrumenta-
mi w ramach aktywnej integracji: 

doradztwem zawodowym, trenin-
gami kompetencji i umiejętności 
społecznych oraz szkoleniami za-
wodowymi, które dostosowano do 
zdiagnozowanych przez doradcę 
predyspozycji. W ramach szkoleń 
zawodowych beneficjenci ukoń-
czyli kurs podstawy obsługi kom-
putera, kurs florystyki, kurs obsługi 
kasy fiskalnej wraz z badaniami 
sanepidowskimi, kurs prawa jazdy 
kategorii C+E oraz kurs palacza 
kotłów c.o+SEP do 1 kv. Zdobyta 
wiedza i umiejętności  z pewnością 
wpłyną na sprawniejsze funkcjono-
wanie w rodzinie i społeczeństwie. 
Sam fakt uczestnictwa w projekcie 
na pewno sprawił, że beneficjenci 
nawiązali nowe kontakty, dzięki 

temu będą bardziej aktywni, co  
z pewnością zmniejszy ich izolację 
społeczną.  
29 grudnia 2011 roku w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Mierzęci-
cach odbyło się uroczyste spotka-
nie podsumowujące realizację pro-
jektu, w którym udział wzięli zapro-
szeni goście: Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice, Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy, Andrzej Cembrzyński, za-
stępca wójta, Bogusława Tanhoj-
zer, skarbnik gminy, Grażyna Cza-
pla, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej, przedstawiciele Rudz-
kiej Agencji „INWESTOR”: dyrek-
tor Zbigniew Karczewski, Sylwia 
Jaroszyńska-Pabisek, beneficjen-
ci projektu, koordynator oraz pra-
cownicy socjalni. Podczas spotka-
nia wszyscy uczestnicy otrzymali 

certyfikaty potwierdzające nabyte 
nowe umiejętności i kwalifikacje.
Realizowany projekt charakteryzo-
wał się trwałością i skutecznością 
rozwiązań, miał charakter długo-
falowy, gdyż kompleksowe wspar-
cie, które otrzymał każdy z uczest-
ników z pewnością zwiększy jego 
potencjał i szanse na rynku pracy.
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mierzęcicach kontynuuje realiza-
cję projektu systemowego w 2012 
roku. W związku z tym zaprasza-
my osoby, które są zainteresowa-
ne udziałem w projekcie, aby zgła-
szały się osobiście do ośrodka. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mierzęcicach

Zdobyte przez uczestników projektu: wiedza i umiejętności, z pewnością 
wpłyną na ich lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.

W ramach szkoleń zawodowych beneficjenci ukończyli kurs florystyki.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniu 30 marca 2012 r. (piątek) na terenie Gminy Mierzęcice odbędzie się 
bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach zbiórki odbierane będą następujące odpady: sprzęt AGD (np. pralki, lodówki, zamrażarki, kuchenki mi-
krofalowe, odkurzacze) oraz drobny sprzęt AGD (np. żelazka, suszarki, czajniki), a także radia, telewizory, monitory, 

komputery, drukarki, telefony, lampy, świetlówki, kable, przewody i inne.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed posesję do godziny 8.00. 
Odbiorcą odpadów będzie firma Global Electro Trading S.A. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 wew. 221 

Wójt Gminy Mierzęcice 
/-/ mgr Grzegorz Podlejski 

W
yd

ar
ze

ni
a



W
yd

ar
ze

ni
a

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2012 - strona 5

KSIĘŻNICZKI I PIRACI
20 lutego br. w naszej szkole odbył się „Bal karnawałowy” dla 

dzieci przedszkolnych oraz uczniów z klas I-III. Na parkiecie pojawi-
ły się Królowe i Księżniczki, nie zabrakło też Policjantów, Piratów, 
Rycerzy, czy też różnych sympatycznych zwierząt. (Rodzicom dzieci 
dziękujemy za przygotowanie wspaniałych i barwnych strojów kar-
nawałowych).

Dzieci pomagały paniom w przy-
strojeniu sali gimnastycznej.
Punktualnie o godzinie 10.30 
rozpoczęła się zabawa. Najpierw 
odtańczyliśmy wspólny integra-
cyjny taniec – „kaczuszki”, a na-

stępnie każdy z nas miał możli-
wość zaprezentowania swojego 
stroju. O godzinie 11 do zabawy 
dołączyły przedszkolaki także 
prezentując różnobarwne stroje. 
Uczniowie podczas balu „odwie-

dzili” różne kraje świata i poznali 
tańce takie jak: makarena, czy 
samba. Przez dwie i pół godziny 
dzieci wspaniale się bawiły.
 W czasie balu odbyła się też 
sesja zdjęciowa, podczas której 
zostały uwieńczone wspaniałe 
stroje naszych wychowanków. W 
trakcie zabawy była krótka prze-
rwa na słodki poczęstunek za-
kupiony przez Radę Rodziców, 
którym jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy! 

Podczas zabawy dzieci mia-
ły możliwość zaprezentowania 
umiejętności sportowych oraz 
mogły wykazać się wiedzą doty-
czącą baśni i bajek. Na pamiąt-
kę dzieci otrzymały dyplomy (za 
udział w konkursach).

SP w Boguchwałowicach

W zebraniu sprawozdawczym w Sadowiu wziął udział także 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

 Zdjęcie: Marcin Engelhardt

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

12 lutego 2012 roku odbyło się  
w siedzibie jednostki zebranie 
sprawozdawcze OSP Sadowie, 
na którym Krzysztof Kajdas, pre-
zes OSP podziękował druhom za 
roczną pracę na rzecz organizacji.  
W czasie obrad został przyjęty plan 
działania oraz plan finansowy na 
rok 2012. W trakcie podsumowania 
druhowie otrzymali podziękowania 
za współpracę od Grzegorza Pod-
lejskiego, wójta gminy Mierzęcice, 
Stanisława Paksa, prezesa Zarzą-
du Gminnego, przedstawicieli PSP 
oraz Marty Trefon, sołtysa sołec-
twa Sadowie.
Zostały także odczytane podzięko-
wania od Czesława Langa, dyrek-
tora „Tour de Pologne” za pomoc  
w organizacji wyścigu oraz z Ko-
mendy Powiatowej Policji za udział 
w sprawnym odnalezieniu zaginio-
nej osoby i uratowaniu jej życia.
Na zakończenie zostało wykonane 
pamiątkowe zdjęcie.
Walne zebranie sprawozdawcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mierzęcicach odbyło się 25 lutego, 
w GOK w Mierzęcicach. W zebra-
niu wzięli udział nie tylko druhowie. 
Na sali nie zabrakło przedstawi-
cieli władz gminy Mierzęcice, m.in. 
Grzegorza Podlejskiego, wójta 
gminy Mierzęcice, Andrzeja Cem-
brzyńskiego, zastępcy wójta gmi-
ny Mierzęcice, sołtysa Mierzęcic 
Janiny Misiorowskiej i Doroty Mar-
ciniak, dyrektora GOK w Mierzę-
cicach. W spotkaniu uczestniczył 
Stanisław Paks, prezes Gminnego 
Zarządu OSP w Mierzęicach i Ma-
rek Woźniak, komendant powiato-
wy PSP w Będzinie.

25 i 26 lutego odbyły się walne zebrania sprawozdawcze OSP Mierzęcice i OSP Toporowice. Wcześniej 12 lutego odbyło się zebranie w 
Sadowiu. Druhowie podsumowali miniony rok i zatwierdzili plany pracy na 2012 rok. Oprócz strażaków w zebraniach wzięli udział zapro-
szeni goście, m.in. przedstawiciele władz gminy.

Zebranie prowadził druh Czesław 
Kwoka z OSP Mierzęcice. Prezes 
Jerzy Tyrała zaprezentował spra-
wozdanie merytoryczne z pracy 
jednostki. Sprawozdanie finanso-
we przedstawiła skarbnik Marzena 
Skupień. Podsumował pracę Komi-
sji Rewizyjnej jej przewodniczący 
Włodzimierz Twardoch. Druhowie 
udzielili absolutorium Zarządowi 
za okres sprawozdawczy. Stra-
żacy - ochotnicy, którzy ukończyli 
specjalistyczne kursy, m.in. ratow-
nictwa medycznego, otrzymali cer-
tyfikaty i zaświadczenia. W trakcie 
zebrania wójt gminy Grzegorz 
Podlejski wręczył podziękowa-
nie byłemu Prezesowi Henrykowi 
Musialikowi. Walne zebranie spra-
wozdawcze OSP w Toporowicach 
odbyło się 26 lutego, prowadziła je 
zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Mierzęcice, Pani Beata 
Polaniecka. Wzięli w nim udział 
również, oprócz druhów: Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice,  
Grażyna Ogorzałek, sołtys Toporo-
wic, Iwona Dyraga, Jacek Biedroń. 
W spotkaniu uczestniczył także 
Stanisław Paks, prezes Zarządu 
Gminnego OSP w Mierzęcicach. 
Prezes OSP Toporowice Jerzy 
Sabatowicz i naczelnik Przemy-
sław Paszewski, W trakcie zebra-
nia podsumowano miniony okres 
sprawozdawczy. Sprawozdanie z 
prac Komisji Rewizyjnej złożył, jej 
przewodniczący Andrzej Kyrcz. 
Zarządowi udzielono absolutorium 
za okres sprawozdawczy.   
-Rola Ochotniczych Straży Pożar-
nych jest nie do przecenienia. To 
bardzo cenna dla straży zawodo-

wej współpraca. Druhowie coraz 
częściej się szkolą, zyskując nowe 
cenne umiejętności. Jednostki 
mają coraz lepsze wyposażenie. 
Gdy tylko jest także potrzeba jed-
nostki ochotników są dysponowa-
ne do akcji. Na szczęście liczba 
zdarzeń, w których strażacy inter-
weniują na terenie powiatu będziń-
skiego spada, z ok. 2,5 tys. w 2010 
roku, do ok. 2 tys. w ub. roku. War-
to tu dodać, że gmina Mierzęcice 
jest w ścisłej czołówce jeśli chodzi 
o ilość akcji podejmowanych przez 
strażaków – ochotników – podkre-
śla Marek Woźniak.
Strażacy ochotnicy z terenu gmi-

ny w ub. roku nie tylko brali udział 
w akcjach ratowniczych (także 
w wypadkach drogowych), ale i 
propagowali wiedzę na temat bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego. 
Druhowie z Mierzęcic regularnie 
spotykają się z dziećmi z Przed-
szkola Publicznego w Mierzęci-
cach i SP w Mierzęcicach, a dru-
howie z Toporowic z uczniami z SP 
w Toporowicach. Druhowie współ-
pracują też z paniami z KGW i in-
nymi organizacjami działającymi w 
sołectwach.

Red.
Marcin Engelhardt

Druhowie otrzymali zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń.
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LEADER ŁĄCZY
(Dokończenie ze str.1)Sporym zainteresowaniem przedstawicieli so-
łectw gminy Mierzęcice cieszyło się spotkanie informacyjne dotyczą-
ce wykorzystania funduszy unijnych  z PROW Oś 4 LEADER, prowa-
dzone przez Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica”.

Spotkanie informacyjne dotyczące 
wykorzystania funduszy unijnych 
odbyło się we wtorek 7 lutego  
w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach. 
Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele sołectw gminy, radni Rady 
Gminy w Mierzęcicach, sołtysi, 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych. W spotkaniu wziął 
też udział m.in. Marian Kozieł, 
wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Będzińskiego. Nie zabrakło 
urzędników Urzędu Gminy w Mie-
rzęcicach m.in. Bogumiły Szymoń-
czyk, sekretarza gminy. Spotkanie 
otworzył Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice. 
O możliwościach pozyskania fun-
duszy przez mieszkańców, organi-
zacje pozarządowe i firmy  dzięki 
przynależności gminy Mierzęcice 
do Lokalnej Grupy Działania „Bry-
nica to nie granica” mówił specja-
lista środków unijnych Mariusz 
Mokrzycki.
LGD „Brynica to nie granica”  
z siedzibą w Pyrzowicach została 
utworzona jako inicjatywa oddolna,  
12 czerwca 2006 roku. W zebraniu 
założycielskim brali udział przed-
stawiciele różnych środowisk, in-
stytucji i organizacji z terenu gmin 
Ożarowice, Mierzęcice i Woźniki. 
-Głównym celem działania grupy 
jest poprawa jakości życia, ochro-
na zasobów historyczno – kultu-
rowych, zastosowanie nowych 
technologii, popularyzowanie 
produktów lokalnych. LGD działa 
w ramach Europejskiego Progra-
mu LEADER na rzecz rozwoju 
obszaru gmin wiejskich i miejsko 
– wiejskich. Od stycznia 2011 
roku LGD „Brynica to nie granica” 
tworzą gminy: Bobrowniki, Mierzę-
cice, Ożarowice, Psary, Siewierz, 
Świerklaniec, Woźniki. Łączna 
powierzchnia obszaru grupy to ok. 
500 km kw., obszar ten zamiesz-
kuje prawie 70 tys. ludzi – mówił 
Mariusz Mokrzycki.
„Brynica to nie granica” działa  
w ramach Osi 4 Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich – LEADER, 
który jest realizowany w Europie 
od 1991 roku, a w Polsce od 2004. 
LEADER jest podejściem do roz-

woju obszarów wiejskich, które po-
lega na opracowaniu lokalnej stra-
tegii rozwoju (LSR) oraz realizacji 
wynikających z niej innowacyjnych 
projektów łączących trzy sektory: 
publiczny, gospodarczy, społecz-
ny. Mieszkańcy obszaru objętego 
LSR mogą realizować projekty, 
które kwalifikują się do wsparcia 
finansowego w ramach działania 
4.1.3.Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju, które obejmuje: „Róż-
nicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Odno-
wa i rozwój wsi”, „Małe projekty”.  
W dłuższej perspektywie realizacja 
osi 4 pozwala m.in. na utworzenie 
miejsc pracy i zwiększenie różno-
rodności gospodarczej obszarów 
wiejskich. Chodzi także o rozwój 
obszarów wiejskich i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego. 
-Lokalna Strategia Rozwoju jest 
dokumentem, który stanowi pod-
stawę do działań podejmowanych 
przez LGD w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013. LSR zawiera 
m.in. rodzaje projektów prefero-
wanych do realizacji czyli takich, 
które przyczynią się do efektyw-
nego wykorzystania zasobów 
przyrodniczych, ekonomicznych  
i kulturowych. Wymienia także kry-
teria oceny projektów, ważne dla 
beneficjentów zarówno na etapie 
przygotowania wniosków, jak i dla 
Rady LGD oceniającej złożone 
wnioski – tłumaczył Mariusz Mo-
krzycki.
„Małe projekty” to inicjatywy, które 
przyczyniają się do poprawy jako-
ści życia lub zróżnicowania działal-
ności gospodarczej. O taką pomoc 
mogą się ubiegać osoby prywatne, 
stowarzyszenia, fundacje, para-
fie itd. Zakres pomocy obejmuje  
np.: podnoszenie jakości życia, 
rozwijanie aktywności (np. kultywo-
wanie tradycji, języka), rozwijanie 
turystyki lub rekreacji, zachowanie 
lokalnego dziedzictwa kulturowe-
go i historycznego (np. odtworze-
nie kapliczki, krzyża). „Odnowa  
i rozwój wsi” to działanie, które ma 

Spotkanie otworzył Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

wpływać na poprawę jakości życia 
oraz promowanie obszarów wiej-
skich. Powinno umożliwić budo-
wanie tożsamości społecznej, za-
chowanie dziedzictwa kulturowe-
go i specyfiki obszarów wiejskich, 
wzrost atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej. Tu beneficjentami 
mogą być gminy, instytucje kul-
tury, kościoły, organizacje poza-
rządowe. Pomocy udziela się na 
realizację inwestycji i remontów,  
(np. powstanie nowej infrastruktu-
ry sportowej). 
„Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” stawia na wzrost 
konkurencyjności gospodarczej, 
rozwój rynku pracy, a w kon-
sekwencji wzrost zatrudnienia.   
(Tu beneficjentami mogą być firmy 
zatrudniające mniej niż 10 osób). 
„Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej” to działanie ad-
resowane do rolników i ich rodzin, 

które stawia na tworzenie pozarol-
niczych źródeł utrzymania i łago-
dzenie skutków bezrobocia.
W ramach działań najbardziej pre-
ferowane są następujące projekty: 
budowa, remonty i wyposażenie 
budynków użyteczności publicz-
nej (świetlice wiejskie, salki itp.); 
stworzenie przestrzeni rekreacji 
np. placów zabaw; zakup wypo-
sażenia do celów rekreacyjnych; 
rozbudowa i rozwój infrastruktury 
technicznej (chodniki, parkingi, 
kształtowanie centrów miejscowo-
ści); budowa obiektów sportowych; 
restaurowanie zabytków; budowa 
małej architektury turystycznej; 
zagospodarowanie przestrzeni do 
celów rekreacyjnych (ścieżki rowe-
rowe, konne); usługi turystyczne.

Red.

W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego 
PROW 2007 – 2013, LGD „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wnio-
sków w ramach konkursu „Małe projekty”, „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”, 
„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”, „RÓŻNICO-
WANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”.
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, na powyższe konkursy 
w terminie od 20 lutego do 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać 
bezpośrednio w biurze LGD „Brynica to nie granica”.

Więcej informacji:
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice
(biurowiec MŚP) pokój nr 111, I piętro
Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. od 8. do 16. tel. 
32 380 23 28
www.lgd-brynica.pl e-mail: lgd@lgd-brynica.pl
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POSZUKIWANIA GAZU ŁUPKOWEGO
Na przełomie stycznia i lutego tego roku na terenie powiatu bę-

dzińskiego, w tym także gminy Mierzęcice, prowadzono badania geo-
fizyczne mające na celu poszukiwania gazu łupkowego. Paliwo ma 
być alternatywą dla rosnących cen tradycyjnego gazu ziemnego.

Gaz łupkowy to gaz ziemny wydo-
bywany z tzw. łupków osadowych. 
Takie skały osadowe składają się  
z okruchów innych skał, które 
podlegały erozji, twardnieniu - w 
postaci nowych skał. Łupki zawie-
rają też materiał organiczny gro-
madzony razem z okruchami mi-
neralnymi. W Polsce zasoby gazu 
łupkowego ujawniono od Pomorza 
Zachodniego, po Pogórze Prze-
myskie, po przekątnej kraju, także 
w woj. śląskim. Operator brytyjska 
Grupa „3Legs Resources” zleciła 
badanie Śląska i Zagłębia spółce 
„TDE Services Polska”.
Na przełomie stycznia i lutego tego 
roku prowadzono badania geofi-
zyczne w celu poszukiwania gazu 
łupkowego na terenie powiatu bę-
dzińskiego, w tym w gminie Mie-
rzęcice, ale także  w Radzionko-
wie i Piekarach Śląskich. Badania 
polegają na mierzeniu właściwości 
fizycznych, z powierzchni ziemi, 
kompleksowym przetwarzaniu  
i interpretowaniu zarejestrowanych 
danych w celu uzyskania informa-

cji o rodzaju i strukturze badane-
go terenu. Spółka „TDE Services 
Polska” zobowiązała się do po-
krycia szkód i obiecała nawiązać 
kontakt z każdym właścicielem,  
z którym wstępnie podpisano zgo-
dę na wstęp na teren nierucho-
mości. Do kontrowersji doszło na 
terenie sołectwa Przeczyce, gdzie 
mieszkańcy skarżą się, że badania 
przeprowadzono bez ich zgody.
Wyniki badań  w woj. śląskim będą 
znane za kilka miesięcy. Według 
prognoz analityków amerykańskiej 
Agencji Informacji Energetycznej, 
nasz kraj może mieć największe 
złoża gazu niekonwencjonalnego, 
wynoszące blisko 5,3 bln m sześć. 
Zadowalający jest fakt, że zasoby 
mogą starczyć na ponad 300 lat.
Najnowsze prognozy Międzyna-
rodowej Agencji Energetyki zapo-
wiadają też, że znaczenie gazu 
łupkowego będzie rosło i idą dla 
niego „złote czasy”. Zużycie gazu 
łupkowego wzrośnie o 50 proc. do 
2035 roku. 

Red.

OBCHODY DNIA KOBIET
Początki obchodów Dnia Kobiet sięgają starożytności, w świecie 

współczesnym święto to narodziło się w USA, nie w Związku Ra-
dzieckim, jak sądzono w czasach PRL-u. Niezależnie od konotacji w 
tym dniu panie lubią być obdarowywane przez mężczyzn kwiatami.

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć 
można obchodzone w starożyt-
nym Rzymie „Matronalia”. Było to 
święto przypadające na pierwszy 
tydzień marca, związane z począt-
kiem nowego roku, macierzyń-
stwem i płodnością. Z okazji tego 
święta mężowie obdarowywali 
swoje żony prezentami i spełniali 
ich życzenia. W świecie współcze-
snym początki Międzynarodowego 
Dnia Kobiet wywodzą się z Ame-
ryki Północnej i Europy. Pierwsze 
obchody Narodowego Dnia Kobiet 
odbyły się 28 lutego 1909 roku w 
Stanach Zjednoczonych. W 1910 
roku w Kopenhadze ustanowio-
no obchodzony na całym świecie 
Dzień Kobiet, który służyć miał 
krzewieniu idei praw kobiet. W 
konferencji udział wzięło ponad 
100 uczestniczek z 17 krajów. 

Początkowo obchody odbywały 
się w Europie 19 marca. W Związ-
ku Radzieckim przesunięto je na 
8 marca. W Polsce w czasach  
PRL-u święto przeżywało prawdzi-
wy renesans. W zakładach pracy 
po licznych przemówieniach ko-
biety otrzymywały okolicznościowe 
paczki, a w nich: rajstopy, mydło, 
kawa itd., oraz kwiat – obowiązko-
wo jeden goździk lub tulipan. Nic 
dziwnego, że po 1989 roku święto 
budziło niechęć. Z biegiem lat sy-
tuacja zmieniła się. Zakłady pracy 
dla swoich pracownic przygotowu-
ją znacznie bardziej sympatyczne 
i pełne życzliwości prezenty, np. 
kupon upominkowy do salonu spa, 
czy zaproszenie na wycieczkę.
Panie same zdecydowały też, że 
zwyczaj obdarowywania ich w tym 
dniu przez bliskich kwiatami i upo-

minkami jest po prostu sympatycz-
ny. (Święto to jest też uznawane i 
obchodzone w większości krajów 
świata). W Polsce z tej okazji od-
bywają się koncerty muzyczne, 
spektakle teatralne, występy kaba-
retowe. Wiele gmin regionu przy-
gotowuje dla swoich mieszkanek 
ciekawą ofertę kulturalną. W Mie-
rzęcicach w Gminnym Ośrodku 
Kultury zaplanowano w tym roku 
w czasie Gminnego Dnia Kobiet, 7 
marca - recital popularnego aktora 
Jacka Borkowskiego. Aktor znany 
zarówno z wielkiego jak i z małe-
go ekranu, zagrał m.in. w „Przy-
padku” Krzysztofa Kieślowskiego, 
„Przesłuchaniu” Ryszarda Bugaj-
skiego, czy „Historii niemoralnej” 
Barbary Sass. W 1983 roku zagrał 
główną rolę Michała Rajeckiego 
w filmie Huberta Drapelli „Soból i 
panna”. W 1996 roku wystąpił w 
głównej roli we francusko –cze-
skiej produkcji J.Hertza. Zagrał 
Formana. W XXI wieku mogliśmy 
go oglądać m.in. jako Piotra Rafal-

skiego w „Klanie”, artysta wystąpił 
także w serialu „Na dobre i na złe”. 
Jacek Borkowski jest absolwen-
tem Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie - wydział 
aktorski. W latach 1977 - 2000 
związany z Teatrem „Ateneum” w 
Warszawie. Ma na swoim koncie 
liczne role w Teatrze Telewizji, pro-
gramach rozrywkowych i innych. 
Współpracował z takimi reżysera-
mi jak m.in. A.Łapicki, J.Łomnicki, 
J.Zaorski, J.Machulski. W sierpniu 
ub. roku ukazała się płyta artysty 
pt. „Miłość to cały świat”. Znalazły 
się na niej takie utwory jak: „Może 
Ty będziesz mą królewną” - Hen-
ryka Warsa i Ludwika Starskiego; 
„Jadzia” - Alfreda Szera i Emanu-
ela Schlechtera; „Miłość to cały 
świat” - Henryka Warsa i Mariana 
Hemara; „Nie kochać w taką noc” 
- Zygmunta Wiehlera i Jerzego Ju-
randota. 
Recital artysty w GOK ma otwar-
ty charakter. Więcej informacji  
na str. 20, naszego biuletynu.

BUDOWA KANALIZACJI 
WRAZ Z PRZEPOPMOWNIAMI 

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obej-
mującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla 
gminy Mierzęcice” na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na 
celu aktualizację map do celów projektowych. Prace te prowadzą geo-
deci reprezentujący Biuro Projektów MGGP z Tarnowa, którzy posiadają 
stosowne umocowania i są wyposażeni w kamizelki z oznaczeniem biu-
ra. Prosimy o umożliwienie dokonania pomiarów i udzielenie wszelkiej 
pomocy w tym zakresie. 
Na terenie gminy rozpoczęła się również procedura uzgadniania przebiegu 
projektowanej kanalizacji. Właściciele nieruchomości, przez które przebie-
gać będzie projektowana kanalizacja lub które sąsiadują z działkami, na 
których budowana będzie kanalizacja proszeni są o przyjęcie osób doko-
nujących uzgodnień i podpisanie przedstawionych dokumentów.
Osoby, które będą dokonywały uzgodnień posiadają stosowne upoważ-
nienia imienne wystawione przez panią Krystynę Kiecka reprezentującą 
Wykonawcę Robót Budowlanych wyłonionego, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych.
Prosimy o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu 
uzgodnień. Za okazaną życzliwość z góry dziękujemy.
W każdy wtorek w Pyrzowicach w siedzibie Inwestora Zastępczego Za-
dania odbywają się spotkania robocze w celu omówienia spraw zwią-
zanych z realizacją projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Między-
narodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gospodarka 
wodno-ściekowa”. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele: Inwesto-
ra Zastępczego, Głównego Wykonawcy, Biura Projektowego oraz gmin 
Mierzęcice, Ożarowice i Miasteczko Śląskie.

Referat Gospodarki 
Urzędu Gminy Mierzęcice 
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SUKCESY SPORTOWE
Uczniowie SP w Przeczycach w minionym semestrze tego roku szkolnego na gruncie sportowym pokazali, co potrafią. Świetnie wypadli 

w biegach przełajowych, piłce ręcznej, piłce nożnej, tenisie stołowym i szachach. 
W pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2011/2012 uczniowie 
SP Przeczyce wykazali się spo-
rymi umiejętnościami sportowymi 
wygrywając  prawie wszystkie za-
wody sportowe w różnych dyscypli-
nach, które zostały zorganizowane  
w naszej gminie. Pierwszymi zawo-
dami, w których zarówno drużyna 
dziewcząt jak i chłopców zajęła  
I miejsce były sztafetowe biegi 
przełajowe. Dziewczęta (A.Glegoła, 
W. Kucharczak, W. Jaruszewska, 
A. Wojdas, K. Kaniowska, A. Ba-
lińska) pokonały dystans 6x800 m  
z pałeczką sztafetową, chłopcy  
(P. Krzemyk, D. Szymański,  
K. Sroka, D. Proszowski, K. Ku-
charczak, K. Badiura)-  6x1000 m. 
Każde zajęcie I miejsca w gminie 
Mierzęcice dawało awans do za-
wodów powiatowych. W biegach 
sztafetowych na wyższym szcze-
blu uczennicom udało się zająć 
piąte miejsce na 10 drużyn, chłop-
com dziesiąte miejsce.
W październiku 2011 r. na boisku 
„Orlik” w Mierzęcicach zostały 
przeprowadzone zawody gminne 
w piłce nożnej. Nasza drużyna 
(A.Glegoła,  K. Sroka, D. Moś,  
K. Badiura, D. Szymański, M. 
Jakóbczyk, K. Kucharczak, P.Ba-
biarz, P.Krzemyk) zdobyła pierw-
sze miejsce. Chłopcy z drużyny 
piłkarskiej bardzo chętnie brali 
udział w rozgrywkach wykracza-
jących poza kalendarz zawodów 
szkolnych. We wrześniu wzię-

li udział w Turnieju Piłki Nożnej  
o Puchar Premiera Donalda Tu-
ska. Uczestniczyli w nim uczniowie 
szkół z gmin: Mierzęcice, Ożarowi-
ce i Bobrowniki. Nasza drużyna 
startowała w kategorii 12 - 13 lat  
i zajęła drugie miejsce. 
10 grudnia 2011 r. drużyna repre-
zentująca naszą szkołę (P. Krze-
myk, D. Szymański, B. Jakób-
czyk, K. Badiura, D. Proszowski,  
K. Kucharczak, K. Gawron) wzięła 
udział w Turnieju Mikołajkowym, 
który odbywał się w hali sportowej 
w Ożarowicach. W rozgrywkach 
wzięło udział 6 drużyn z: Przeczyc, 
Siewierza, Mierzęcic, Sączowa,  
z Zendka I oraz z Zendka II. Nasza 
drużyna rozpoczęła grę w grupie 
„A” z Siewierzem i z Zendkiem 
II, po zaciętej walce awansowa-
ła do finałowej czwórki. Pierwszy 
mecz przegrała z Zendkiem I.  
O zdobyciu  miejsca III decydowa-
ła wygrana z drużyną z Sączowa, 
którą pokonaliśmy w rzutach kar-
nych. W czasie wręczania medali 
i pucharu zostały rozdane rów-
nież nagrody indywidualne. Jedną  
z nich otrzymał nasz uczeń Kacper 
Kucharczak, którego  uznano za  
najlepszego zawodnika turnieju. 
Drużyna z Przeczyc ostatecznie 
zajęła III miejsce.
Następnymi zawodami był turniej 
szachowy, w  którym nasi reprezen-
tanci zajęli I miejsce i  awansowali 
dalej. Na szczeblu powiatowym 
drużyna dziewcząt (A. Balińska,  

K. Jaruszewska) zajęła I miejsce,  
a Aleksandra Balińska z kl. VI zaję-
ła I miejsce indywidualnie. Drużyna 
chłopców (P. Krzemyk, M. Chyla) 
uplasowała się na III miejscu, co 
pozwoliło obu grupom awansować 
do Turnieju Rejonowego w Wojko-
wicach Kościelnych.
W listopadzie 2011 r. odbyły się 
gminne zawody w piłce ręcznej. 
Startowały w nich dwie drużyny 
naszej szkoły: grupa dziewcząt  
w składzie: A. Balińska, K. Ja-
ruszewska, A. Wojdas, W. Ku-
charczak, A. Glegoła, A. Wtylnik,  
A. Proszowska, W. Krzykawska  
i chłopców w składzie  D. Szy-
mański, P. Krzemyk, P. Babiarz, 
D. Moś, K. Sroka, B. Jakóbczyk. 
Obie drużyny zdobyły I miejsce.  
W czasie rozgrywek powiatowych 
w Będzinie drużyna dziewcząt za-
jęła III miejsce. Mecze były bardzo 
wyrównane, dziewczęta pokazały 
spore umiejętności techniczne. 

Dodatkowym utrudnieniem było to, 
że grały bez żadnej zmiany. Chłop-
cy natomiast zajęli IV miejsce. 
Ostatnimi zawodami ub. seme-
stru, w których wzięli udział nasi 
uczniowie był Turniej Tenisa  Sto-
łowego przeprowadzony w stycz-
niu 2012r. Zespół dziewcząt (skład 
K. Jaruszewska, W. Jaruszewska  
i A. Wojdas) zajął II miejsce ulega-
jąc dobrze grającemu zespołowi 
z SP nr 1 w Mierzęcicach. Gru-
pa naszych chłopców w składzie  
K. Badiura, B. Jakóbczyk i P. Ba-
biarz zajęła I miejsce i będzie 
reprezentować naszą gminę  
w zawodach powiatowych 24 lute-
go 2012 w Będzinie.
Gratulujemy naszym uczniom tak 
dobrych wyników i życzymy powo-
dzenia w zawodach szachowych  
i w tenisie stołowym.

 A.Kucharczak
nauczyciel wychowania fizycznego 

SP Przeczyce

NAJLEPSZA Z CHEMII
20 stycznia 2012r. w Mysłowicach odbył się Wojewódzki Etap 

Konkursu Przedmiotowego z Chemii. Uczennica klasy III Gimna-
zjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi, Sandra Frączek zo-
stała jego finalistką i tym samym zakwalifikowała się do kolejnego 
etapu.

Jest to dla Sandry ogromny suk-
ces, ponieważ trudność konkur-
sowych zadań (z i tak już trudnej 
chemii) znacznie przekracza wia-
domości wymagane podstawą 
programową gimnazjum.
Sandrę do systematycznej pracy, 
poszerzania wiedzy i rozwijania 
zainteresowań motywowała jej na-
uczycielka Marzena Wałęsa, która 
jest bardzo dumna z sukcesu swo-
jej uczennicy.

Nagrodą dla Sandry, oprócz 
ogromnej satysfakcji, jest na pew-
no ocena celująca z chemii na 
świadectwie ukończenia szkoły 
oraz dodatkowe punkty podczas 
rekrutacji do szkoły ponadgimna-
zjalnej. Serdecznie Sandrze gratu-
lujemy i bardzo gorąco trzymamy 
kciuki za powodzenie w kolejnym 
etapie.

Gimnazjum w Nowej Wsi
Sandra Frączek została finalistką konkursu z chemii - etap wojewódzki.

Uczniowie SP w Przeczycach odnoszą sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych.
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POWIAT BĘDZIŃSKI MA NOWE LOGO

NIE TYLKO BAL KARNAWAŁOWY
Podczas Balu Karnawałowego w SP w Przeczycach była dobra mu-

zyka, taniec, wiele zabaw i konkursów. Nie zabrakło też występu uczniów  
szkoły, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w „Jasełkach”. Dzieci 
złożyły też bliskim życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka.

21 stycznia 2012 roku w remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Przeczycach odbył się długo wy-
czekiwany Bal Karnawałowy, który 
został zorganizowany dla wszyst-
kich dzieci z Przeczyc oraz okolicy. 
Organizatorem imprezy środowi-
skowej była Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w Przeczy-
cach. Podczas uroczystości była 
dobra muzyka, taniec, wiele za-
baw i konkursów. Nie zabrakło też 
występu uczniów  szkoły, którzy 
zaprezentowali swoje umiejętności  
w „Jasełkach” przygotowanych 
przez Małgorzatę Hylę i Annę Ja-
skólską. Występ  małych aktorów 
w atrakcyjnych strojach i przy 
wspaniale wykonanej dekoracji 
przedstawiającej „niebo” i „pie-
kło” wywarł ogromne wrażenie na 
oglądających. Natomiast pięknie 
zaśpiewane kolędy przypomniały 
minione Święta  Bożego Naro-
dzenia. Uzupełnieniem występu 
było złożenie życzeń przez dzieci 
z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz 
wykonanie aranżacji słowno – mu-
zycznej.
Atrakcją balu był też występ ilu-
zjonisty, który bardzo zaciekawił 

wszystkich uczestników imprezy. 
Cała uroczystość prowadzona 
była przez  zespół „Music – Art”  
z Będzina.
W finale zabawy wszystkie dzieci 
prezentowały swoje stroje. Były to 
przebrania Księżniczek, Czarow-
nic, Zwierzaków z ZOO i innych, 
które oceniał Samorząd Uczniow-
ski. Najciekawsze zostały nagro-
dzone. Na zakończenie zabawy 
wybrano Króla i Królową Balu. 
Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, 
Samorząd Uczniowski są wdzięcz-
ni sponsorom imprezy Dariuszowi 
Żerkowi, Alfredzie Perczak, pań-
stwu Jackowi i Ewie Bara, Grzego-
rzowi Kubikowi, Adamowi Hyli oraz 
Wiesławowi Dróżdż za ofiarną po-
moc i życzliwość.
Dzięki ludziom dobrej woli możli-
wa była realizacja tego zamierze-
nia, które pozostanie w pamięci 
najmłodszych na bardzo długo. 
Dyrektor szkoły Małgorzata Drze-
wiecka dziękuje także Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przeczycach za 
udostępnienie sali.

SP w Przeczycach

Nowoczesne, dynamiczne logo stworzone przez plastyka Leszka 
Szymczyka reprezentuje teraz powiat będziński i osiem gmin, które do 
niego należą. W centralnym punkcie logo znajduje się pomarańczowy 
trójkąt czyli Wzgórze św. Doroty, niebieskie koła symbolizują gminy.

Zdaniem pracowników Starostwa 
Powiatowego w Będzinie nowe 
logo jest dynamiczne, nowocze-
sne i łatwo będzie go dostosować 
do stworzenia kolejnych kompo-
zycji graficznych. Poprzednie logo 
nawiązywało wyłącznie do miasta 
Będzina, pokazywało zwieńczenie 

POŻYTECZNE FERIE 
W TOPOROWICACH

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic po 
raz kolejny wzięło udział w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi. 
Dla najmłodszych zorganizowano w czasie ferii ciekawy cykl zajęć. 
Spotkania obejmowały m.in.: zajęcia plastyczne, informatyczne, 
warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, wycieczki.

Projekt był odpowiedzią Stowarzy-
szenia Społeczno - Kulturalnego 
Przyjaciół Toporowic na konkurs 
(połączony z dotacją) ogłoszony 
przez Fundację Wspomagania 
Wsi. Projekt  współfinansowało  
również  toporowickie stowarzy-
szenie. Jego realizacja była moż-
liwa dzięki współpracy ze Szkołą  
Podstawową  w Toporowicach. 
Dla beneficjentów projektu zajęcia 
były całkowicie bezpłatne. Celem 
działań było zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzie-
ży  w sposób interesujący i bez-
pieczny. Ważnym było również 
rozwijanie   świadomości lokalnej 
młodych ludzi, przygotowanie ich 
do samorządności, zachęcanie 
do identyfikowania się ze swoją 
miejscowością oraz promocja To-
porowic.
Istotnym zadaniem wymaganym 
przez organizatora konkursu było 
przygotowanie i zamieszczenie 
na stronie internetowej („Atlas wsi 
polskich”) zakładek, których treść 
stanowią informacje o Toporowi-
cach.
Zajęcia trwające od 30 stycznia do 
10 lutego 2012 zgromadziły wielu 
uczestników, głównie dzieci w wie-
ku do 13 lat, mieszkańców Topo-
rowic. Gościły tu jednak również  
dzieci z innych miejscowości. 
Zabawa, wykonywanie pożytecz-
nych i ciekawych zadań przez 
uczestników zajęć, wzbogacanie 
ich wiedzy i umiejętności - były naj-
ważniejszymi działaniami projektu. 
Spotkania obejmowały: zajęcia 

plastyczne, zajęcia informatycz-
ne, warsztaty teatralne, warsztaty 
taneczne, wycieczki do kina i do 
„Planetarium”. Można było też do-
skonalić umiejętności gry w tenisa 
stołowego. Zainteresowaniem cie-
szyły się gry i zabawy matema-
tyczne prowadzone w niekonwen-
cjonalny sposób. Całość projektu 
zakończyła się zajęciami połączo-
nymi z przygotowaniem gier plan-
szowych „Moje Toporowice”.
Realizacja projektu była możliwa 
dzięki wolontariuszom. Na zapro-
szenie stowarzyszenia odpowie-
dzieli - dyrekcja i nauczyciele Szko-
ły Podstawowej w Toporowicach 
oraz nauczyciele innych placówek 
mieszkający w Toporowicach.  
W ramach wolontariatu pracowała 
również grupa młodzieży (ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych, 
studenci).
Pomocą służyli pracownicy admi-
nistracji i obsługi Szkoły Podsta-
wowej w Toporowicach.
Zaangażowanie wolontariuszy, 
instruktorów, Zarządu i członków 
oraz sympatyków stowarzyszenia 
pozwoliło grupie dzieciaków spę-
dzić ferie ciekawie, przyjemnie  
i pożytecznie. Na zakończenie 
projektu uczestnicy zajęć realizo-
wanych w ramach działań  otrzy-
mali certyfikat i słodkie upominki. 
Więcej informacji na stronie Sto-
warzyszenia Społeczno - Kul-
turalnego Przyjaciół Toporowic      
www.toporowice.pl

Stowarzyszenie Społeczno-  
Kulturalne Przyjaciół Toporowic

zamkowej baszty i arkady. Nowy 
symbol powiatu zwraca uwagę 
na powiat jako całość. I tak, po-
marańczowy trójkąt symbolizuje 
Wzgórze św. Doroty dominujące 
nad okolicą, niebieskie koła to po-
szczególne gminy powiatu będziń-
skiego. Tak właśnie wygląda nowe 
logo powiatu. Logo jest dostępne 
w trzech wersjach, na białym, czar-
nym i fioletowym tle. Jego twórcą 
jest plastyk, pracownik starostwa - 
Leszek Szymczyk. Nowe logo bę-
dzie używane przy okazji różnych 
uroczystości, np. dożynek.

Red.
W Toporowicach w czasie ferii można było ciekawie i pożytecznie spędzać czas.        
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GALA „PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO 2011”
W czasie uroczystej gali „Podsumowanie roku kulturalnego 2011” w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach podsumowano ubiegły 

rok kulturalny. Były barwne taneczne występy najmłodszych, standardy muzyki rozrywkowej i wielu znamienitych gości.
Uroczystość „Podsumowanie roku 
kulturalnego 2011” w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach 
rozpoczęła się 25 stycznia tego 
roku o godz. 16. W programie zna-
lazły się występy sekcji tanecznej 
grupy starszej i młodszej. Chłopcy 
i dziewczęta w barwnych strojach 
zatańczyli przed publicznością naj-
bardziej znane i lubiane przeboje.
- Nie miałem tremy, chociaż trochę 
się bałem występu. Na sali byli ro-
dzice, babcia. Na scenie wystąpiła 
też moja młodsza siostra Julcia  
w stroju królewny Roszpunki – 
mówi 6-letni Pawełek Jasic.
Jego koleżanka Alicja Makówka, 
6-latka, miała piękny strój lam-
parta w charakterystyczne cętki 
i pomalowaną we wzorki buzię,  
i także była bardzo przejęta swoim 
występem.
-To pierwszy publiczny występ 
dzieci, bardzo się wzruszyliśmy. 
Naprawdę pięknie wypadł – mówi 
Tomasz Jasic, tata maluchów.
Na scenie pojawili się też soliści, 
podopieczni koła muzycznego, 
działającego przy GOK, Oskar 
Piekarczyk, Patrycja Charkot, Ery-
ka Strama, Dominika Lity. Dziecia-
ki, które uczą się języka niemiec-
kiego na zajęciach w GOK, złożyły 
wszystkim życzenia  w języku 
Goethego i zaśpiewały kolędę po 
niemiecku. Opiekun koła muzycz-
nego GOK i kapelmistrz Orkiestry 
Dętej, Krzysztof Juszczyk wyko-
nał na trąbce standardy muzyki 
rozrywkowej. Zebrani mogli także 
obejrzeć wystawę prezentującą 
efekty prac koła plastycznego 
„Paleta” (opiekun Józef Kotuła)  
i warsztatów fotograficznych (opie-
kun Anna Grolik).
Na widowni zasiedli przedstawi-
ciele władz samorządu: Grzegorz 
Podlejski, wójt Gminy Mierzęcice 
i Andrzej Cembrzyński, zastępca 
wójta gminy oraz Tadeusz Twar-
doch, przewodniczący Rady Gmi-
ny. Na sali znaleźli się też miesz-
kańcy, rodzice najmłodszych, 
przedstawiciele strażaków – ochot-
ników z terenu gminy i panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, dyrektorzy 
gminnych jednostek, urzędnicy 
Urzędu Gminy w Mierzęcicach 
oraz ksiądz kanonik Janusz Ra-
koczy. W uroczystości uczestni-

czyła też Monika Francikowska, 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji  
w Będzinie, przedstawiciele WOPR 
z Sosnowca i Będzina, dowódca 
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji 
Województwa Śląskiego -Wal-
demar Skotarski. Gospodarzem 
spotkania była Dorota Marciniak, 
dyrektor GOK w Mierzęcicach.
Osoby, które angażowały się  
w przygotowania ubiegłorocznych 
uroczystości kulturalnych nagro-
dzono honorowymi dyplomami  
i kwiatami. Za pomoc w przygoto-
waniach 68. „Tour de Pologne” na 
terenie gminy Mierzęcice i Lotnej 
Premii w Targoszycach uhonoro-
wano  Monikę Francikowską, na-
czelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego. Krzysztofa Olkuszewskie-
go i Sławomira Dębskiego oraz 
Janusza Prędkiewicza (w imieniu 
którego podziękowania odebrał 
kierownik drużyny Przeczyce, 
Czesław Korolik), przedstawicieli 
WOPR uhonorowano za pomoc  
w organizacji wielu imprez plene-
rowych na terenie gminy, podobnie 
jak Waldemara Skotarskiego, do-
wódcę Orkiestry Reprezentacyjnej 
Śląskiej Policji, na co dzień miesz-
kańca gminy Mierzęcice. Podzię-
kowania otrzymali też dyrektorzy 
gminnych jednostek organizacyj-
nych: szkół i przedszkoli (wręczył 
je zastępca wójta gminy, Andrzej 
Cembrzyński): Beata Fryc, Teresa 
Banaś, Bożena Jach, Urszula Soł-
tysik, Beata Gewald, Małgorzata 
Drzewiecka, Izabela Dziurowicz, 
Dorota Sypniewska, Małgorzata 
Rinkowska i Katarzyna Burczyk, 
dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej. Nagrodzono również Grażynę 
Czaplę, dyrektora Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Mierzęcicach  
i Włodzimierza Opydo, dyrektora 
Gminnego Zakładu Gospodarki 
Wodnej i Komunalnej w Mierzęci-
cach oraz Aleksandra Mańdoka, 
wicedyrektora GZGWiK.  
Wójt Grzegorz Podlejski i prze-
wodniczący Tadeusz Twardoch 
wręczyli wyróżnienia osobom 
zaangażowanym w przygotowa-
nie Dożynek Powiatowo – Diece-
zjalnych w Targoszycach i innych 
imprez kulturalnych ub. roku. Wy-
różnienia otrzymali ksiądz kanonik 

Janusz Rakoczy, proboszcz parafii 
w Targoszycach, zastępca prze-
wodniczącego Rady Gminy, Beata 
Polaniecka, państwo Ewa i Jaro-
sław Pustkowscy, Mariola Niedbał, 
kierownik OPS w Mierzęcicach, 
Iwona Dyraga, pracownik Urzędu 
Gminy ds. obrony cywilnej oraz 
sołtysi sołectwa z terenu gminy 
Mierzęcice: Janina Misiorowska, 
Marta Trefon, Urszula Gądek, 
Grażyna Ogorzałek, Irena Jakób-
czyk, Andrzej Madejski, Jacek 
Malikowski, Henryk Gadziszewski, 
Krzysztof Lubas i Grzegorz Dy-
szy. Waldemar Skotarski wręczył 
wyróżnienia Czesławie Wojdas, 
kierownikowi Zespołu Śpiewacze-
go „Mierzęcanki”, kapelmistrzowi 
Orkiestry Dętej Krzysztofowi Jusz-
czykowi i kierownikowi kapeli „Mie-
rzęcice” Józefowi Kotule.
Następnie ks. Janusz Rakoczy 
wręczył wyróżnienia przewodni-
czącym Kół Gospodyń Wiejskich  
z terenu gminy, również za zaan-
gażowanie w gminne uroczystości. 
Otrzymały je: Anna Skrzypczyk, 
Janina Sabatowicz, Zofia Potasiń-
ska, Kazimiera Siudyka, Stanisła-
wa Kieras, Danuta Pocztowska. 
Honorowe wyróżnienia otrzymali 
też strażacy – ochotnicy, złożono 
je na ręce prezesów jednostek. 
Uhonorowano Józefa Gawrona, 
Sławomira Lipińskiego, Krzysztofa 

Kajdasa, Jerzego Tyrałę, Grze-
gorza Cembrzyńskiego, Emiliana 
Kuczerę, Jerzego Sabatowicza 
oraz Prezesa Zarządu Gminnego 
OSP Stanisława Paksa i Komen-
danta Gminnego Mieczysława Fi-
lipka. Podziękowania otrzymali też 
przedstawiciele biznesu państwo 
Bara i państwo Serwecińscy oraz 
Andrzej Gwóźdź (przewodniczący 
Zarządu Wspólnot Leśno-Grunto-
wych „Nadzieja” w Mierzęcicach)  
i Anna Małota. Kwiaty zostały wrę-
czone także pracownikom GOK  
w Mierzęcicach.
- Chcemy, by oferta kulturalna była 
jak najszersza w gminie. Już teraz 
mogę obiecać, że od września 
tego roku zostanie znacznie po-
szerzona. Nowe propozycje będą 
adresowane i do najmłodszych, 
i do osób dorosłych. Zabiegamy 
o środki z funduszów unijnych 
na ten cel – powiedział Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.
Specjalne podziękowania za 
wspieranie kultury na terenie gmi-
ny, zostały również złożone na 
ręce gospodarzy gminy Grzegorza 
Podlejskiego i Tadeusza Twardo-
cha. 
Na zakończenie zebrani mogli 
częstować się słodkościami, które 
dla nich przygotowano.

Red.

Galę prowadziła Dorota Marciniak, dyrektor GOK w Mierzęcicach.
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NUDA NIE MIAŁA SZANS
Tradycją stało się już coroczne organizowanie przez Gminną Bi-

bliotekę Publiczną im. Jan Pawła II w Mierzęcicach zajęć dla dzieci 
w trakcie ferii zimowych.  W tym roku przebiegały one  pod hasłem 
„Nuda nie ma szans”.
W GBP w centrali w Mierzęcicach 
(ferie przebiegały pod hasłem 
„Nuda nie ma szans”) dzieci mia-
ły okazję poznać nową technikę 
plastyczną – quilling polegającą 
na zwijaniu pasków papieru, for-
mowaniu go w różne kształty i na-
klejaniu na kartkę. Dzieci tworzyły 
tym samym piękne obrazy i oko-
licznościowe karty. Technika bar-
dzo przypadła wszystkim do gustu. 
Dzieci wykonały w ten sposób wie-
le obrazków, głównie tworzyły mo-
tywy kwiatowe. Prace wykonane 
nową techniką wyglądają bardzo 
efektownie. Dzieci wykonując ob-
razki bardzo się starały, efekt pra-
cy był naprawdę imponujący. Dla 
uczestników zajęć przygotowano 
również inne zajęcia plastycz-
ne, m.in. można było wykonywać 
dekoracyjne wazoniki z butelek 
i słoików ozdobionych kolorową 
włóczką, bibułą, papierem koloro-
wym, ziarenkami, a nawet maka-
ronem. Do kolorowych wazoników 
włożono własnoręcznie wykonane 
kwiaty z bibuły. Dzieci wykonywa-
ły też zimowe pejzaże, na dużych 
arkuszach szarego papieru. Były 
więc bałwanki, dzieci rzucające 
się śnieżkami, zaśnieżone domy. 
Dzięki rysunkom, mroźnie było za 

oknem, ale nie w środku. Podczas 
tegorocznych ferii uczestnicy zajęć 
mogli również wziąć udział w kon-
kursie walentynkowym pt: „Moja 
Walentynka dla Ciebie”. 
W drugim tygodniu ferii przygoto-
wano niespodziankę. Na zajęcia 
została zaproszona Aleksandra 
Rogala – pisarka należąca do Sto-
warzyszenia Twórców Kultury Za-
głębia Dąbrowskiego w Będzinie. 
Aleksandra Rogala czytała wier-
sze ze swojej najnowszej książki 
pt: „Dla dzieci wierszowanki na 
wieczory i poranki”. Dzieci słucha-
jąc wierszyków  wykonywały do 
nich ilustracje, które wzięły potem 
udział w minikonkursie plastycz-
nym. Na koniec spotkania wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe zakładki, na których autorka 
składała autografy. Na zakończe-
nie ferii wszyscy uczestnicy zajęć 
otrzymali podziękowania i  drobne 
upominki za udział w zajęciach 
oraz   nagrody za udział w kon-
kursie walentynkowym i plastycz-
nym. Dyrektor biblioteki Grażyna 
Czapla oraz Janina Misiorowska, 
sołtys sołectwa Mierzęcice, po-
dziękowały dzieciom za udział 
w zajęciach, wręczyły upominki  
i zaprosiły wszystkich na zajęcia  

w czasie wakacji.
Zajęcia dla dzieci przygotowały 
również filie biblioteczne w Prze-
czycach, Toporowicach i Mierzę-
cicach - Osiedlu. W Przeczycach  
dzieci brały udział w zajęciach 
plastycznych, grały w gry planszo-
we, a także rozwiązywały zagadki 
i kalambury. Filia w Toporowicach 
przygotowała zajęcia i mini kon-
kursy plastyczne. Dużym zainte-
resowaniem  cieszyły się również 
zajęcia prowadzone przez biblio-
tekarza w SP w Torporowicach  
w ramach projektu „W Toporowi-
cach zimą nie jest nudno” przygo-
towanego dla dzieci z Toporowic 
przez Stowarzyszenie Społeczno 
– Kulturalne przyjaciół Toporowic 
i Fundację Wspomagania Wsi. 
Natomiast w filii w Mierzęcicach - 

Osiedlu dzieci chętnie zajmowały 
się tworzeniem elementów prze-
strzennych, a także malowaniem  
i wycinaniem. W czasie zajęć dzie-
ci uczyły się także bezpiecznego 
korzystania z Internetu. Na za-
kończenie dzieci uczestniczące w 
zajęciach otrzymały niespodzianki  
w postaci zestawu kredek, ołów-
ków i innych materiałów plastycz-
nych, które podarowała bibliotece 
Ewa Pustkowska. Dziękujemy 
również innym osobom, które po-
darowały bibliotece materiały pla-
styczne oraz wszystkim, którzy 
pomagali w organizacji zajęć dla 
dzieci.

M. Bijak
GBP w Mierzęcicach

Pamiątkowe zdjęcie uczestników ferii w GBP.

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE!
Szanowni Mieszkańcy!
Rozpoczęła się kampania 1 proc.
Trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia 
2012 roku.
Pamiętaj o swojej jednostce!
Zachęć przyjaciół i najbliższych,
przy składaniu PIT-u wpisz numer
KRS 0000116212
Aby ułatwić państwu wypełnienie 

deklaracji PIT, polecamy wejście 
na stronę www.zosprp.pl
W „Informacji uzupełniającej”, w 
części znajdującej się bezpośred-
nio pod wnioskiem, o przekazanie 
1 proc. podatku należy wpisać 
skróconą nazwę swojej jednostki, 
np. OSP w… oraz kod pocztowy.

Poniżej zamieszczamy adresy 

jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Mierzęcice.
OSP Boguchwałowice
42-460 Boguchwałowice ul. Buczka 3
OSP Mierzęcice
42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a
OSP Mierzęcice II
42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 4
OSP Nowa Wieś

42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163
OSP Przeczyce
42-460 Przeczyce ul. 21 stycznia 81
OSP Sadowie
42-460 Sadowie ul. Dworska 3b
OSP Toporowice
42-460 Toporowice ul. Czerwonego 
Zagłębia 8

PRZEKAŻ 1 % NA SZKOŁĘ W BOGUCHWAŁOWICACH
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-”Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa - powiedziała Wisława Szymborska odbierając 
w 1996 roku nagrodę Nobla. -A poeci zawsze będą mieli dużo roboty.” Świat pokochał ją za poczucie humoru i za człowieczeństwo.

-„Nic dwa razy się nie zdarza i nie 
zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy 
się bez wprawy i pomrzemy bez ru-
tyny” - teksty Wisławy Szymborskiej 
zna każdy, od dziecka. Mądre, ciepłe, 
prawdziwe, z dystansem do siebie i 
świata. Wiersz „Nic dwa razy” z tomu 
„Wołanie do Yeti” z 1957 zamiesz-
czają nie tylko wszystkie podręczniki 
języka polskiego. Wspaniale wyśpie-
wała go Łucja Prus, a później Kora 
Jackowska na płycie „Róża”. Kolejne 
wiersze od lat wypełniają tomy opra-
cowań o współczesnej literaturze. Bo 
nie sposób dziś mówić o poezji nie 
wspominając o Szymborskiej.
Była poetką, eseistką, krytykiem li-
terackim, tłumaczką, felietonistką; 
członkiem założycielem Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich (1989), człon-
kiem Polskiej Akademii Umiejętności 
(1995). Wisława Szymborska urodzi-
ła się 2 lipca 1923 roku na Prowen-
cie, który obecnie należy do Kórnika. 

Od 1929 rodzina poetki mieszkała 
w Krakowie przy ul. Radziwiłłow-
skiej. Wisława Szymborska uczęsz-
czała tam początkowo do Szkoły 
Powszechnej im. Józefy Joteyko,  
a następnie od września 1935 do 
Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Po 
wybuchu II wojny światowej kontynu-
owała naukę na tajnych kompletach, 
a od roku 1943 zaczęła pracować 
jako urzędniczka na kolei, by uniknąć 
wywiezienia na roboty do Rzeszy. W 
tym też czasie po raz pierwszy wyko-
nała ilustracje do książki (podręcznik 
języka angielskiego „First steps in En-
glish” Jana Stanisławskiego) i zaczęła 
pisywać opowiadania oraz z rzadka 
– wiersze.
Od 1945 brała udział w życiu literac-
kim Krakowa, do 1946 należała do 
grupy literackiej „Inaczej”. Według 
wspomnień poetki największe wraże-
nie wywarł na niej Czesław Miłosz. 
W twórczości Wisławy Szymbor-

skiej ważne miejsce zajmują lime-
ryki, z tego względu zasiadała ona 
w „Loży Limeryków”, której preze-
sem jest jej sekretarz Michał Rusi-
nek. Wisława Szymborska uzna-
wana jest również za twórczynię  
i propagatorkę takich żartobliwych 
gatunków literackich, jak lepieje, mo-
skaliki, odwódki i altruiki. Należy do 
najczęściej tłumaczonych polskich 
autorów. Jej książki zostały przetłu-
maczone na 42 języki.
Jest laureatką nagrody Nobla. Nagro-
da Nobla w dziedzinie literatury (przy-
znana 1 października 1996, wręczona 
w Sztokholmie 9 grudnia 1996). 
-Za poezję, która z ironiczną pre-
cyzją pozwala historycznemu  
i biologicznemu kontekstowi ukazać 
się we fragmentach ludzkiej rzeczy-
wistości – napisał Komitet Noblowski 
w uzasadnieniu przyznania nagrody 
polskiej poetce. 
W listopadzie 2011 Wisława Szym-

borska przeszła poważną opera-
cję. Zmarła 1 lutego 2012 w swoim 
domu w Krakowie w czasie snu. 
Informację o śmierci Szymborskiej 
przekazał jej sekretarz Michał Ru-
sinek. Pogrzeb poetki odbył się  
9 lutego 2012. Zgodnie z życzeniem 
noblistki została pochowana w ro-
dzinnym grobowcu na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. Pogrzeb 
miał charakter świecki. Żegnały ją 
tłumy. W pogrzebie wzięli udział pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, 
przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych, wybitni przedsta-
wiciele świata kultury i przyjaciele po-
etki (m.in. Julia Hartwig, Ewa Lipska 
i Adam Zagajewski). O uroczysto-
ściach pogrzebowych poinformowani 
zostali m.in. Umberto Eco, Woody 
Allen, Anders Bodegard.

Red.

Było barwnie, wesoło i z pomysłem. Tak bawiły się dzieciaki z 
Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach na balu karnawałowym, 
który odbył się 24 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury.

Na parkiecie wirowały pięknie 
ubrane, eleganckie Księżnicz-
ki, Dobre Wróżki, Śnieżynki, czy 
postaci z Dzikiego Zachodu,  
np. Pocahontas. Partnerowali im 
Wojownicy Ninja, postaci Batma-
nów i mężnych Szeryfów. Naj-
młodsi wspaniale bawili się wraz 
z opiekunami z przedszkola i swo-
imi rodzicami. Nie zabrakło też 
prawdziwej pani Wodzirej, która 

W naprawdę ciekawy sposób mogli spędzić zimowe ferie naj-
młodsi mieszkańcy gminy Mierzęcice w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Milusińscy uczestniczyli w przedstawieniu „Sznurkowe skrzaty”, 
wzięli udział w wycieczce do Bielska - Białej i balu karnawałowym.

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzę-
cicach przygotował ciekawą ofer-
tę dla najmłodszych. Już w środę  
1 lutego tego roku zaprezen-
towano przedstawienie Teatru 
„Wielkie Koło” – „Sznurkowe 
skrzaty”. Dzieci nie tylko mogły 
obejrzeć ciekawe przedstawie-
nie, ale i przyjrzeć się pracy ak-
torów od kuchni, obejrzeć lalki 
– pacynki i kukiełki oraz poroz-
mawiać z twórcami spektaklu. 
Także drugi tydzień ferii obfitował 
w wiele atrakcji. W poniedziałek 
6 lutego odbyła się wycieczka  
do Studia Filmów Rysunkowych  
w Bielsku-Białej. Dzieci z wiel-
kim zainteresowaniem śledziły 
na ekranie przygody bajkowych 
postaci Bolka i Lolka, Reksia czy 
bałwanka. Następnie odbyły się 
warsztaty w trakcie, których mali 
mieszkańcy gminy dowiedzieli 
się m.in., że jedna sekunda filmu 
animowanego to nawet... 25 ry-
sunków. Pracownicy studia opo-
wiedzieli także o nowej produkcji 
poświęconej życiu Mikołaja Ko-

KARNAWAŁ PRZEDSZKOLAKÓW

zadbała, by nikt, ani na chwilę się 
nie nudził w czasie Balu Karnawa-
łowego.
Dla najmłodszych przygotowano 
słodki poczęstunek, domowe cia-
sto, napoje i owoce. Zadbali o nie 
rodzice dzieci.

Red.

ATRAKCYJNE FERIE Z GOK

pernika. Aby powstał cały film na 
temat wybitnego astronoma trze-
ba było przygotować ok. 5 mln 
rysunków. W każdej sali Studia 
Filmów Rysunkowych uczniowie 
poznawali tajniki sztuki tworzenia 
filmów animowanych: od rysowa-
nia i animowania postaci, koloro-
wania, nagrywania dźwięków, aż 
po efekt końcowy, czyli gotowy 
film animowany. Uczestnicy wy-
cieczki poznali zarówno tradycyj-
ne metody produkcji animacji, jak 
i te najbardziej współczesne.
We wtorek GOK zaprosił maluchy 
na bal karnawałowy „Baśniowa 
kraina”. Na parkiecie, jak przy-
stało na prawdziwy bal przebie-
rańców, królowały pięknie ubrane 
Księżniczki, Wróżki i wiele innych 
postaci z bajek. Dzieci świetnie 
się bawiły w towarzystwie pani 
Wodzirej. Do zabawy zachęcał 
też bajkowy Tygrysek.  

Red.

RUSZAJĄ WARSZTATY TEATRALNE

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach 
ogłasza nabór na 

warsztaty teatralne, 
które prowadzić będzie aktorka 

Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. 
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży  

gminnych placówek oświatowych.

Zajęcia są bezpłatne, a zapisy przyjmowane 
pod numerem telefonu 32 288 70 82.
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MUZYKA TO ICH PASJA RODZINNA

Gminna Orkiestra Dęta, której kapelmistrzem jest Krzysztof Juszczyk, 
działa przy mierzęcickim GOK-u.

Krzysztof Juszczyk, obecny kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej 
w Mierzęcicach pochodzi z „muzycznej rodziny”. Nic dziwnego, że 
muzyka stała się także jego pasją. Gra na wielu instrumentach, m.in. 
na trąbce, opiekuje się też kołem muzycznym GOK „Melodia”.

Artysta gra na wielu instrumentach, m.in. na trąbce.

Gminna Orkiestra Dęta im. Włady-
sława Juszczyka powstała w 1984 
roku, jej założycielem był Józef 
Juszczyk. Na początku orkiestra 
liczyła 15 osób, byli to: Juszczyk 
Krzysztof, Nowak Jacek, Juszczyk 
Dariusz, Juszczyk Rafał, Jusz-
czyk Grzegorz, Puza Zbigniew, 
Wyszyński Bronisław, Wyszyński 
Grzegorz, Twardokęs Tomasz, 
Władysław Juszczyk, Czapla An-
drzej, Krawczyk Grzegorz, Lity 
Zbigniew, Giełda Krzysztof, Kraw-
czyk Andrzej. Orkiestra powstała 

mentach dętych, np. trąbce - oraz 
na fortepianie) nie tylko poświęcał 
mierzęcickiej orkiestrze każdą wol-
ną chwilę, ale i prowadził zajęcia w 
dziedzinie muzyki, które odbywały 
się w SP w Przeczycach. Pan Wła-
dysław był również kapelmistrzem 
KWK „Grodziec”. 
Gminna Orkiestra Dęta brała 
udział w licznych przeglądach or-
kiestr dętych, m.in. w Wojewódz-
kim Przeglądzie Orkiestr Dętych  
w Mikołowie, Wojewódzkim Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Wolbro-

w Przeczycach, a próby odbywały 
się w remizie OSP Przeczyce.                         
W 1986 roku kapelmistrzem or-
kiestry dętej został syn Józefa 
Juszczyka, Władysław Juszczyk, 
który prowadził również lekcje gry 
na instrumentach dętych. Obecnie 
kapelmistrzem orkiestry jest wnuk 
jej założyciela Krzysztof Juszczyk, 
który kontynuuje rodzinne tradycje. 
Podobnie jak jego ojciec prowa-
dzi w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mierzęcicach zajęcia nauki gry 
na instrumentach muzycznych. Ta 
niezwykle umuzykalniona rodzina, 
swoją pasją zarażała innych, na 
tyle skutecznie, że grupa artystów 
stale się rozrastała, z czasem or-
kiestra liczyła już 25 członków.    
O nadaniu orkiestrze imienia Wła-
dysława Juszczyka zdecydowano 
w 1995 roku po śmierci kapelmi-
strza. Władysław Juszczyk, wielki 
społecznik, muzyk (grał na instru-

miu, Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Olkuszu, czy 
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Dąbrówce Wielkiej, zdo-
bywając nagrody i wyróżnienia. 
Gościnnie występowała też na 
wielu uroczystościach w gminach 
naszego powiatu i poza jego grani-
cami. Do dziś orkiestra regularnie 
uczestniczy w wielu spotkaniach 
na terenie całego regionu. Z suk-
cesami bierze udział w konkur-
sach i przeglądach. Jej członkowie 
pięknie prezentują się na scenie  
w jednakowych eleganckich stro-
jach z logo.
W 1990 roku opiekę nad Gminną 
Orkiestrą Dętą objął Gminny Ośro-
dek Kultury w Mierzęcicach, gdzie 
do dziś odbywają się jej próby. 
Muzykowanie orkiestr dętych  
w naszym regionie ma wieloletnie 
tradycje sięgające XIX wieku. Od 
początku orkiestry marszowe były 

związane z szybko rozwijającym 
się tu górnictwem. Potem straciły 
one jednak popularność. Obecnie 
wielu mieszkańców nie wyobraża 
sobie żadnych uroczystości bez 
występów orkiestr marszowych. 
Do dziś aktualne pozostają słowa 
przeboju Haliny Kunickiej pt. „Or-
kiestry dęte”: 
„Niby nic, a tak to się zaczęło, niby 
nic, zwyczajne pa pa pa.... Jest  
w orkiestrach dętych jakaś siła, 
lecz ich dzisiaj brak!”
Gminna Orkiestra Dęta w Mierzę-
cicach swoimi występami uświet-
nia obchody świąt państwowych, 
gminnych i kościelnych. Co roku, 
obchody Konstytucji 3 Maja, czy 
Narodowego Święta Niepod-
ległości, odbywają się właśnie  
z jej udziałem. Podobnie: Gminny 
Dzień Strażaka, Gminne Pieczon-
ki, Piknik Militarny, dożynki i wiele 
innych uroczystości i festynów. 

Obecnie w skład orkiestry w Mie-
rzęcicach wchodzą: Juszczyk 
Krzysztof, Kotuła Józef, Juszczyk 
Rafał, Nowak Jacek, Urbańczyk 
Ryszard, Twardokęs Stanisław, 
Grela Wojciech, Dulik Wacław, Wy-
szyński Grzegorz, Lity Zbigniew, 
Świerguła Zbigniew, Wyszyński 
Bronisław, Juszczyk Dariusz, 
Czapla Jan. Instrumentarium sta-
nowią instrumenty dęte blaszane  
i drewniane o dużej różnorodności, 
są to m.in.: trąbka, klarnet, waltor-
nia, puzon. Kapelmistrz Krzysztof 
Juszczyk gra na instrumentach 
dętych i klawiszowych. W repertu-
arze orkiestry znajdują się zarów-
no utwory klasyczne jak i znane 
przeboje.
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Krzysztof Juszczyk opiekuje się kołem muzycznym „Melodia”, działającym 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.
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„STRAŻAK” PRZED RUNDĄ WIOSENNĄ
Wkrótce ruszają rozgrywki rundy wiosennej, trwają transfery zawodników. W styczniu i lutym tego roku drużyna „Strażaka” Mierzęcice 

znowu znalazła się w finale Memoriału im. Włodzimierza Mazura. Zawodnicy ulegli jednak w ostatnim meczu „Unii” Ząbkowice.

22 stycznia drużyna GKS „Stra-
żak” wzięła udział w eliminacjach 
do Memoriału im. Włodzimierza 
Mazura, które zostały rozegrane w 
hali sportowej w Zawierciu. Turniej 
finałowy odbył się 5 lutego w hali 
przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu. 
W XVII eliminacjach do memoriału 
drużynie „Strażaka” przyszło się 
zmierzyć w rywalizacji grupowej 
z drużynami „Łazowianki” Łazy 
oraz „Skalniaka” Kroczyce. Pod-
opieczni Mateusza Mańdoka pew-
nie zdobywają komplet punktów  
i wychodzą z grupy z pierwszego 
miejsca. Z kolei w półfinale nasi 
zawodnicy trafili na drużynę, która 
zajmuje drugie miejsce w grupie 
„A” - miejscową Wartą Zawiercie. 

Strażak wygrywa swoje spotkanie 
półfinałowe 5:3 i awansuje do fi-
nału. Wejście do finału wywalczyła 
sobie również drużyna „Unii” Ząb-
kowice, która w pierwszym półfi-
nale pokonała „Łazowiankę” Łazy 
3:1. W spotkaniu finałowym „Stra-
żak” musiał uznać wyższość rywa-
la z Ząbkowic i przegrał spotkanie 
5:1. Pierwsza połowa zakończyła 
się bezbramkowym remisem 0:0. 
(W ub. roku drużyna z Mierzęcic 
wygrała eliminacje).
Kadra biorąca udział w elimina-
cjach do XVII Memoriału Włodzi-
mierza Mazura: Mateusz Mań-
dok, Tomasz Garczarczyk, Dawid 
Jaskuła, Marcin Jaskuła, Tomasz 
Bomba, Damian Dramski, Seba-
stian Bartoszek, Janusz Piotrow-

ski, Miłosz Miśkiewicz, Arkadiusz 
Świder.
Trwają przygotowania do rundy 
wiosennej. W rundzie wiosennej  
w marcu rozegra mecz z „Unią” 
Dąbrowa Górnicza. Potem za-
wodników trenera Mańdoka czeka 
mecz z „Podlesianką” Katowice.
-W wiosennych rozgrywkach w 
lidze okręgowej zobaczymy w 
barwach „Strażaka” dwóch no-
wych zawodników. Pierwszym  
z nich jest Jarosław Luty urodzony  
16 kwietnia 1985 roku w Sosnow-
cu. Jarek zaliczył występy w takich 
klubach jak: „Zagłębie” Sosnowiec, 
„Górnik” Wesoła, GKS Tychy, czy 
„Beskid” Andrychów. Jarosław 
Luty jest zdecydowanie zawodni-
kiem o predyspozycjach ofensyw-

nych. Drugim zawodnikiem jest 
dwudziestoletni wychowanek GKS 
Katowice Michał Goryczka – wy-
jaśnia grający terener „Strażaka” 
Mierzęcice, Mateusz Mańdok. 
Michał występował na pozycji 
pomocnika, jednak ostatnio mo-
gliśmy go oglądać w grze w piłkę 
nożną halową w „Energetyku” Ja-
worzno.
-Dawaj „Gorki”! Liczymy na Ciebie 
– napisał jeden z internautów.
Przygotowań do rundy wiosennej 
w szeregach „Strażaka” nie wzno-
wił Rafał Sikora. 
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OJCZYSTY. DODAJ DO ULUBIONYCH
We wtorek 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ję-

zyka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO. Polskie Narodowe 
Centrum Kultury wraz z Radą Języka Polskiego zainaugurowało 
kampanię społeczną promującą dobrą polszczyznę.
Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego to coroczne święto, które 
zostało ustanowione przez UNE-
SCO 17 listopada 1999 roku, na pa-
miątkę wydarzenia w Bangladeszu, 
gdzie w 1952 roku zginęło pięciu 
studentów podczas demonstracji, w 
której domagano się nadania języ-
kowi bengalskiemu statusu języka 
urzędowego. Z badań UNESCO 
wynika, że od 1950 r. zanikło 250 
języków, a prawie 3 tys. jest zagro-
żonych wyginięciem w ciągu kilku 
pokoleń. Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego ma w założeniu 
pomóc w ochronie różnorodności 
językowej jako dziedzictwa kultu-
rowego. Na świecie jest ok. 6 – 7 
tys. języków narodowych, oszaco-
wanie ich dokładnej liczby nie jest 
możliwe. W tym roku hasło święta 
brzmi: „Nauka języka ojczystego,  
a edukacja włączająca”. W Bibliote-
ce Narodowej w Warszawie otwarto 
ekspozycję „Najstarsze ojczyste - 

dodaj do ulubionych”. Wystawa po-
święcona jest takim polskim dziełom 
jak „Biblia Jakuba Wujka”, „Kazania 
świętokrzyskie”, czy rękopisy Jana 
Kochanowskiego. W Teatrze Pol-
skim odbyła się uroczysta gala, któ-
ra zainaugurowała kampanię spo-
łeczno - edukacyjną organizowaną 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pod patronatem Pre-
zydenta RP. Organizatorami wyda-
rzenia są Rada Języka Polskiego 
przy prezydium PAN oraz Narodo-
we Centrum Kultury.  Tematykę ję-
zyka ojczystego chcemy prezento-
wać także na naszych łamach. Już  
w kolejnym wydaniu naszego 
czasopisma zapoznamy Czytelni-
ków z efektami prac uczestników 
warsztatów dziennikarskich działa-
jących przy GOK w Mierzęcicach. 
Młodzi ludzie będą prezentować 
zanikające już w języku polskim 
słowa i zwroty, które warto ocalić 
od zapomnienia.

SP BOGUCHWAŁOWICE

DOTACJA DLA TARGOSZYC
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Parafia św. Mikołaja w Targoszycach otrzyma ok. 7 tys. zł dotacji 
z budżetu Powiatu Będzińskiego, na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych. W świątyni 
zostaną odnowione zabytkowe tynki.

-Wniosek parafii św. Mikołaja w 
Targoszycach dotyczący udzie-
lenia dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku w 2012 
roku wpłynął w terminie, który 
określa Regulamin do składania 
wniosków o udzielenie dotacji na 
zaplanowane w 2012 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych z terenu Powiatu Bę-
dzińskiego wpisanych do rejestru 
zabytków województwa śląskiego. 
Wnioskowana dotacja przewiduje 
przeprowadzenie prac konserwa-
torskich będących w złym stanie 
(zawilgocenie i zagrzybienie) tyn-
ków ścian wewnętrznych zabytko-
wego kościoła – uzasadnia Artur 
Rok, będziński powiatowy konser-
wator zabytków.
Uwzględniając zakres przezna-

czonych na rok 2012 w budżecie 
Powiatu Będzińskiego środków 
na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane dla 
obiektów zabytkowych z terenu 
powiatu -zdecydowano o przyzna-
niu parafii w Targoszycach - dofi-
nansowania na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich zawilgo-
conych tynków ścian wewnętrz-
nych w wysokości ok. 7 tys. zł. 
Po przedstawieniu przez Zarząd 
powiatu - propozycji udzielenia do-
tacji - Rada Powiatu Będzińskiego 
dostrzegając potrzebę ochrony i 
promocji zabytków świadczących 
o walorach historycznych i kultu-
rowych oraz biorąc pod uwagę zły 
stan techniczny zabytku w Targo-
szycach postanowiła udzielić dota-
cji. Termin wykonania dotacji to 30 
listopada 2012 roku.
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Informujemy, że przyjmowane są zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej 
w Boguchwałowicach oraz do Przedszkola przy Szkole Podstawowej. 
Zapisy przyjmowane są do 15 kwietnia 2012 roku w sekretariacie szkoły. 
Do zapisu potrzebny będzie numer PESEL dziecka. 
Oferujemy m.in. kółka zainteresowań oraz zajęcia świetlicowe. Szczegó-
łowe informacje pod numerem telefonu: 32 299 70 19. Zapraszamy!



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)




