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NAGRODA DLA ORKIESTRY DĘTEJ
W czasie sesji Rady Powiatu Będzińskiego 24 marca br. zostały wrę-

czone Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycz-
nej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. To cenne wyróżnienie otrzymała 
m.in. Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka w Mierzęcicach. 
(artykuł na str. 2)

Członkowie Orkiesrtry Dętej wraz ze starostą będzińskim Krzysztofem Malczewskim 
i Andrzejem Cembrzyńskim, zastępcą wójta gminy Mierzęcice.

MOŻE POWSTANIE NAWET 500 MIEJSC PRACY
Na terenie gminy Mierzęcice planuje się powstanie parku bizneso-

wo – przemysłowego Pyrzowice Airport Park Logistics Industry Tra-
de Offi ces, który obejmie ok. 132 ha. Część obiektów może powstać 
jeszcze w tym roku. Powstanie tu ok. 500 nowych miejsc pracy.
(artykuł na str.4)

W parku biznesowo – przemysłowym będą galerie handlowe, magazyny, 
hale produkcyjne.

RÓŻE DLA PAŃ
Bardzo uroczyście w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach 

obchodzono 7 marca Gminny Dzień Kobiet. Panie mogły wysłuchać 
recitalu Jacka Borkowskiego, poczęstować się słodką niespodzian-
ką, którą dla nich przygotowano. Otrzymały także piękne róże.
(artykuł na str. 8)

Aktor Jacek Borkowski zrobił wielkie wrażenie na zgromadzonych paniach.

Tadeusz Twardoch
Przewodniczący Rady Gminy 

Mierzęcice

Grzegorz Podlejski
Wójt Gminy Mierzęcice

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary, ciepła, spokoju i miłości

oraz ob�itości na świątecznym stole,
a także wiosennego nastroju

i czasu spędzonego w gronie bliskich 
i życzliwych osób

życzą
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NAGRODA DLA ORKIESTRY DĘTEJ

Nagrody wręczali Krzysztof Malczewski, starosta będziński i Emil Bystrowski, 
przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego.

W części artystycznej wystąpił popularny aktor Artur Barciś.

(Dokończenie ze str.1)

Uroczystość wręczenia Nagród 
Starosty Będzińskiego w Dzie-
dzinie Twórczości Artystycznej, 
Upowszechniania i Ochrony Kul-

mały osoby i instytucje działa-
jące we wszystkich 8 gminach 
powiatu będzińskiego. Wyróż-
niono Annę Smogór, dyrektora 
Muzeum Zagłębia w Będzinie, 
zespół „Dobieszowianki”, Mar-

tury. rozpoczęła się o godz. 15. 
W gali oprócz radnych powiatu 
będzińskiego, Zarządu powiatu 
wzięło udział wielu gości, m.in. 
przedstawiciele gmin powiatu bę-
dzińskiego i bliscy wyróżnionych. 
Gminę Mierzęcice reprezento-
wali m.in. Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta gminy Mierzęci-
ce, Dorota Marciniak, dyrektor 
GOK w Mierzęcicach oraz Stani-
sław Paks, radny Rady Powiatu 
Będzińskiego. Galę prowadził 
Dariusz Margiel, naczelnik Wy-
działu Promocji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Bę-
dzinie. Nagrody Starosty Będziń-
skiego w Dziedzinie  Twórczości 
Artystycznej, Upowszechniania  
i Ochrony Kultury wręczali 
Krzysztof Malczewski, staro-
sta będziński i Emil Bystrowski, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Będzińskiego. Nagrody otrzy-

ka Pierzaka, właściciela Akade-
mii Sztuki Kulinarnej „Anmark”  
z Czeladzi (gościł m.in. Sławo-
mira Mrożka, przebywającego w 
Katowicach), Gromadę Zuchową 
„Leśne Skrzaty” z gminy Psary, 
najmłodszego laureata, który zo-
stał nazwany dobrem narodowym 
gminy i powiatu; Zespół Wokalny 
„Ale Babki” z Siewierza; Towarzy-
stwo Miłośników Sławkowa (dzia-
łające od 44 lat), Orkiestrę Dętą  
z Brudzowic w gm. Siewierz 
(działa od 55 lat), Barbarę Paw-
lak, dyrektora MOK w Wojkowi-
cach i oczywiście Gminną Orkie-
strę Dętą im. Władysława Jusz-
czyka z Mierzęcic.
-Gminna Orkiestra Dęta im. Wła-
dysława Juszczyka powstała w 
1984 roku, jej założycielem był 
Józef Juszczyk. Gminna Orkie-
stra Dęta brała udział w licznych 
przeglądach orkiestr dętych, 

m.in. w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych w Mikoło-
wie, Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Wolbromiu, w 
Olkuszu, czy w Dąbrówce Wiel-
kiej, zdobywając nagrody i wy-
różnienia. Gościnnie występowa-
ła też na wielu uroczystościach 
w gminach naszego powiatu  
i poza jego granicami – podkre-
ślał Dariusz Margiel przedstawia-
jąc laureata. 
Do dziś orkiestra regularnie 
uczestniczy w wielu spotkaniach 
na terenie całego regionu. Z suk-
cesami brała udział w konkur-
sach i przeglądach. Gminna Or-
kiestra Dęta w Mierzęcicach swo-
imi występami uświetnia obchody 
świąt państwowych, gminnych  
i kościelnych. Co roku, obchody 
Konstytucji 3 Maja, czy Naro-
dowego Święta Niepodległości, 
odbywają się właśnie z jej udzia-
łem. Podobnie: Gminny Dzień 
Strażaka, Gminne Pieczonki, 
Piknik Militarny, dożynki i wiele 
innych uroczystości i festynów. 
Jej kapelmistrzem jest Krzysztof 
Juszczyk, wnuk i syn twórców or-

kiestry. Na co dzień orkiestra jest 
związana z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Mierzęcicach.
Wyóżnienie z rąk starosty 
Krzysztofa Malczewskiego i prze-
wodniczącego rady Emila By-
strowskiego odebrał kapelmistrz 
orkiestry Krzysztof Juszczyk. (Na 
scenie zaprezentowali się niemal 
wszyscy członkowie orkiestry).
Gratulacje i kwiaty wyróżnionym 
w imieniu wójta gminy Mierzę-
cice, Grzegorza Podlejskiego, 
który wystąpił z wnioskiem o na-
grodzenie artystów, przekazali 
również Andrzej Cembrzyński  
i Dorota Marciniak.
Obecnie w skład orkiestry w Mie-
rzęcicach wchodzą: Juszczyk 
Krzysztof, Kotuła Józef, Jusz-
czyk Rafał, Nowak Jacek, Urbań-
czyk Ryszard, Twardokęs Stani-
sław, Grela Wojciech, Dulik Wa-
cław, Wyszyński Grzegorz, Lity 
Zbigniew, Świerguła Zbigniew, 
Wyszyński Bronisław, Juszczyk 
Dariusz, Czapla Jan.
Gminna Orkiestra Dęta otrzyma-
ła od starosty będzińskiego za-
proszenie do udziału w tegorocz-
nych dożynkach powiatowych.
W części artystycznej spotkania 
odbył się recital aktora teatralne-
go, filmowego (m.in. „Dekalog” 
Krzysztofa Kieślowskiego) i te-
lewizyjnego, twórcy dubbingów, 
reżysera Artura Barcisia, któ-
rego można było oglądać m.in.  
w serialu „Ranczo” oraz „Miodo-
we lata”, gdzie odtwarzał postać 
Tadeusza Norka. 

Red.

***

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, 

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w 
gronie rodziny i wśród przyjaciół 

życzy 
Zbigniew Meres Senator RP.
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XVI SESJA RADY GMINY

DEBATA O OŚWIACIE
W SP nr 2 w Mierzęcicach odbyło się 12 marca tego roku spotka-
nie przedstawicieli władz gminy z nauczycielami placówek oświa-
towych działających na jej terenie. Tematyką debaty była zgodnie 
z sugestiami Międzygminnego Oddziału ZNP w Psarach przyszłość 
oświaty.

W sesji Rady Gminy w Mierzęcicach wzięli udział oprócz przed-
stawicieli władz gminy także mieszkańcy Przeczyc i Boguchwało-
wic. W trakcie sesji podjęto m.in. uchwały dotyczące finansów i de-
cyzje w kwestii nadania nazw ulicom.

W spotkaniu, które odbyło się  
12 marca tego roku w SP nr 2  
w Mierzęcicach wzięli udział m.in. 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, Jan Kraśkiewicz, pre-
zes Międzygminnego Oddziału 
ZNP w Psarach, przedstawicie-
le ZNP i nauczyciele placówek 
oświatowych działających w gmi-
nie Mierzęcice. Zgodnie z suge-
stiami Związku Nauczycielstwa 
Polskiego rozmawiano o sytuacji 

placówek oświatowych funkcjonu-
jących na terenie gminy: wskaź-
nikach demograficznych, dalszej 
strukturze zatrudnienia w roku 
szkolnym 2012/2013, podtrzyma-
niu i uzupełnieniu etatów w szko-
łach oraz kwestii pensum.

Red.

W czasie spotkania władz gminy Mierzęcice z  nauczycielami placówek z jej 
terenu, rozmawiano o sytuacji oświaty.

XVI sesja Rady Gminy w Mierzę-
cicach odbyła się 28 marca tego 
roku. W sesji wzięli udział obok 
przedstawicieli władz gminy Mie-
rzęcice, sołtysów sołectwa z terenu 
gminy, dyrektorów gminnych jed-
nostek również mieszkańcy Prze-
czyc i Boguchwałowic. W obradach 
uczestniczyła również Jadwiga Zię-
ba, naczelnik Wydziału Geodezji 
Starostwa Powiatowego w Będzi-
nie. Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice i Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta gminy przedstawili 
informacje z działalności w okresie 
między sesjami. O pracy Rady Gmi-
ny między sesjami mówił Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy w Mierzęcicach. Naczelnik 
Zięba omówiła wspólny dla 8 gmin 
powiatu będzińskiego projekt przy-
gotowania bazy elektronicznej do-
kumentów dotyczących gospodarki 
nieruchomościami na terenie gmin 
powiatu.
-Koszt projektu to ok. 4,6 mln zł. Tyle 
kosztuje przeniesienie do bazy in-
ternetowej wszystkich dokumentów 
związanych z wydawaniem pozwo-
leń na budowę i decyzji o warun-

kach zabudowy, czyli m.in. planów 
zagospodarowania przestrzennego 
i numeracji nieruchomości. Baza 
pozwoli na szybkie uzyskanie przez 
mieszkańców informacji o dostępie 
do mediów na terenie danej działki, 
bliskości szkoły, przedszkola, apteki 
itd. Dzięki bazie internetowej skróci 
się też czas oczekiwania na doku-
menty urzędowe potrzebne przy bu-
dowie domu, czy obiektów użytecz-
ności publicznej. Mamy szansę na 
uzyskanie dofinansowania unijnego 
do tego przedsięwzięcia, wystąpie-
nie o takie dofinansowanie wymaga 
jednak zgody rad gmin i podjęcia 
przez nie uchwał intencyjnych – tłu-
maczyła naczelnik Jadwiga Zięba.
Radni Rady Gminy Mierzęcice zde-
cydowali o przystąpieniu do konkur-
su i ubieganiu się o środki unijne 
na ten cel. W trakcie sesji podjęto 
także uchwały dotyczące zmian  
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  
w związku ze zobowiązaniami wo-
bec Międzygminnego Związku Ko-
munikacji Pasażerskiej oraz ubiega-
niem się o pożyczkę z WFOŚ i GW. 
Pożyczka w wysokości ok. 2 mln zł  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach zostanie przezna-
czona na sfinansowanie wydatków 
projektu „Budowa kanalizacji wraz 
z przepompowniami dla gminy Mie-
rzęcice” oraz budowa oczyszczalni 
ścieków w ramach projektu kluczo-
wego „Infrastruktura okołolotnisko-
wa międzynarodowego Portu Lot-
niczego Katowice w Pyrzowicach 
gospodarka wodno- ściekowa”.  
W trakcie sesji zdecydowano rów-
nież, że w 2013 roku będzie wyod-
rębniony fundusz sołecki (jest wyod-
rębniany od kilku lat). 
Przyjęto również program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobieganiu ich bezdomności. 
Program obejmuje zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku dla zwierząt, opiekę 
nad wolno żyjącymi kotami, ich do-
karmianie, odławianie bezdomnych 
zwierząt i poszukiwanie dla nich 
właścicieli, zapewnienie całodobo-
wej opieki weterynaryjnej zwierząt, 
które zostały potrącone np. przez 
samochód. Przygotowanie progra-
mu nakłada na gminy nowelizacja 
ustawy o ochronie zwierząt z 21 
sierpnia 1997 roku.
W trakcie sesji podjęto uchwały 
dotyczące nadania nazw ulicom  
w Nowej Wsi (ul. Strażacka), Mie-

rzęcicach (ul. Boczna) i Sadowiu (ul. 
Zjazdowa). Nadanie nazw jest zwią-
zane z rozwojem tych terenów, np. 
nadanie nazwy ulicy drodze gminnej 
w Sadowiu związane jest z rozwo-
jem i aktywizacją terenów przezna-
czonych do zabudowy. Ponadto 
umożliwi to również lepszą orien-
tację komunikacyjną mieszkańcom 
oraz ułatwi działania służbom takim 
jak: pogotowie, straż pożarna itp. 
Natomiast właścicielom nierucho-
mości położonych w tym rejonie, 
pozwoli na dopełnienie obowiązku 
meldunkowego.
Podczas obrad podjęto uchwały  
w sprawie zmian obwodów Pu-
blicznych Gimnazjów im. Czesława 
Miłosza w Mierzęcicach i Janusza 
Kusocińśkiego w Nowej Wsi. Radni 
zapoznali się też ze sprawozdania-
mi z działalności Gminnego Zakładu 
Gospodarki Wodnej i Komunalnej  
i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mierzęcicach. W trakcie sesji 
przedstawione zostało też spra-
wozdanie z realizacji rocznego pro-
gramu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2011 rok.

Red.
Beata Polaniecka,

wiceprzewodniczący Rady Gminy 
w Mierzęcicach
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 MOŻE POWSTANIE NAWET 500 MIEJSC PRACY
(Dokończenie ze str.1)

W gminie Mierzęcice jeszcze  
w tym roku mogą powstać pierw-
sze zabudowania nowego par-
ku biznesowo – przemysłowego 
Pyrzowice Airport Park Logistics 
Industry Trade Offices. Projekt na-
zwano „PAPlito”.
-To inicjatywa firmy „Invest Plan 
BETA” działającej na rynku nie-
ruchomości od 1994 roku. Spe-
cjalizujemy się w pozyskiwaniu 
i przygotowywaniu gruntów pod 
duże inwestycje: mieszkaniowe, 
logistyczne, przemysłowe i han-
dlowe. Działamy na terenie Polski 
oraz zachodniej Ukrainy. „PAPlito” 
to projekt lokalizacji w północnej 
części Górnego Śląska parku biz-
nesowego obejmującego inwe-
stycje logistyczne, produkcyjne, 
handlowe i biurowe. Park obejmie 
132 hektary terenu inwestycyjne-
go przeznaczonego pod budowę 
magazynów logistycznych, hal 
produkcyjnych, obiektów handlu 
hurtowego i detalicznego, budyn-
ków biurowych i hoteli – tłumaczy 
Łukasz Błaszak z biura „PAPlito”.
Inwestor wybrał gminę Mierzęcice 
z powodu znakomitej lokalizacji  
i obecności pobliskiej infrastruktu-
ry drogowej i lotniska w Pyrzowi-
cach. Teren znajduje się bowiem 
1 km od węzła A1 i S1, 2 km od 
Portu Lotniczego Pyrzowice,  
3 km od terminalu lotniczego GTL 
Cargo, 23 km od Katowic, 160 km 
od Łodzi i 250 km od Warszawy. 
Bliskość autostrady A1 oraz drogi 
ekspresowej S1 daje możliwość 
bardzo szybkiego przemieszcza-
nia się transportu drogowego we 
wszystkie kierunki Polski. Pobliską 
siecią dróg można łatwo dostać 
się do Czech i Niemiec. Z kolei 
bliskość oraz dynamiczny rozwój 
portu lotniczego umożliwia szybki 

i stały transport osób oraz wszel-
kich towarów na cały świat. GTL 
LOT dysponuje magazynem cel-
nym, chłodnią, sejfem, regałami 
wysokiego składowania. Ruch car-
go to średnio ok. 12 tys. ton w ska-
li roku. Nie bez znaczenia jest też 
to, że rynek Śląska i Zagłębia to 
ok. 5 mln potencjalnych klientów. 
Projekt „PAPlito” daje możliwość 
wybudowania magazynów logi-
stycznych o łącznej powierzchni 
240 tys. m kw. Na zakłady i hale 
produkcyjne przeznaczone jest 
80 tys. m kw. Pod handel hurtowy 
przeznaczono 50 tys. m kw., deta-
liczny - 38 tys. m kw. Mogą się tu 
także znaleźć biura 30 tys. m kw., 
hotele, gastronomia, stacje paliw 
(15 tys. m kw.). Łącznie powstanie 
tu 450 tys. m kw. powierzchni ko-
mercyjnej. 
Firma „Invest Plan BETA” poszu-
kuje najemców, którzy chcą rozwi-
jać swój biznes na terenie gminy 
Mierzęcice. Już zagospodarowa-
no 16 ha. Firma planuje, że do 
końca 2012 roku zakończy etap 
sprzedaży gruntów, a pierwsze fir-
my rozpoczną działalność w 2013 
roku. Łącznie ma tu powstać ok. 
500 nowych miejsc pracy. Na po-
jawieniu się projektu skorzystają 
mieszkańcy także w inny sposób. 
To mieszkańcy gminy Mierzęcice 
są bowiem właścicielami gruntów 
przeznaczonych pod budowę par-
ku „PAPlito”, sprzedanie ich inwe-
storom pozwoli na spore dochody. 
Gmina zyska nową ciekawą infra-
strukturę.
-Inwestorzy pytają, jak wygląda 
sieć komunikacji gminnej, czy ist-
nieje możliwość dowożenia pra-
cowników. Także czy będzie moż-
liwość usytuowania przystanku na 
drodze gminnej – mówi Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice. 
– Staram się zrobić wszystko, by 

Projekt „PAPlito”.

pozyskać inwestorów. Obecnie  
w gminie działa jeden większy 
zakład pracy pana Jacka Bary 
zatrudniający ok. 100 osób, pozo-
stałe firmy mają znacznie mniej-
szą kadrę. Pojawienie się nowych 
miejsc pracy będzie, więc bardzo 
cenne.
Przy lokalizacji inwestycji nie bez 
znaczenia był też fakt przygo-
towywania w gminie Mierzęci-
ce tak znaczącego zadania jak 
„Infrastruktura okołolotniskowa 

Międzynarodowego Portu Lotni-
czego Katowice w Pyrzowicach – 
gospodarka wodno – ściekowa”, 
dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013, Prio-
rytet V. Środowisko, Działanie 5.1 
Gospodarka Wodno-Ściekowa.
Realizacja całego zadania ma zo-
stać zakończona do 31 grudnia 
2014 roku. 

Red.

Zabudowania „PAPlito” będą ładne i nowoczesne.

Drodzy Mieszkańcy. Pamiętajmy o możliwości przekazania 1% podatku 
na rzecz OPP działających w naszej gminie.
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Szczegóły dostępne na stronie www.mierzecice.pl
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ROZMOWY O INWESTYCJI
Przedstawiciele władz gmin Mierzęcice i Ożarowice 27 marca 

wzięli udział w spotkaniu poświęconym omówieniu zaawansowania 
prac nad projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Portu Lot-
niczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”.

Spotkanie prowadził w imieniu inwestora Jerzy Jóźwik, prezes LGD „Brynica 
to nie granica” w Pyrzowicach.

Przedstawiciele władz gmin Mierzęcice i Ożarowice rozmawiali o zaawanso-
waniu prac nad projektem powstania nowej infrastruktury.

Spotkanie odbyło się w Biurze 
Inwestora Zastępczego 27 mar-
ca 2012 roku w budynku Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości  
w Pyrzowicach. Wzięli w nim 
udział reprezentanci władz gmin 
Mierzęcice i Ożarowice. Gminę 
Mierzęcice reprezentowali m.in. 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta gminy, Bogumi-
ła Szymończyk, sekretarz gmi-

westora Jerzy Jóźwik, prezes LGD 
„Brynica to nie granica” w Pyrzowi-
cach. W programie obrad znalazły 
się m.in.: informacja o bieżącej re-
alizacji projektu, omówienie wspól-
nego zadania „Budowa oczysz-
czalni ścieków”, propozycje gmin 
dotyczące zarządzania powstałą 
infrastrukturą, przedstawienie 
propozycji dotyczącej wspólnego 
wniosku do NFOŚiGW, aby pozy-
skać środki na przyłącza przydo-

ny, Agnieszka Frączek, skarbnik 
gminy. W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele Rady Gminy  
w Mierzęcicach, m.in. Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy i Beata Polaniecka, zastęp-
ca przewodniczącego Rady Gminy. 
Gminę Ożarowice reprezentowali 
m.in. Grzegorz Czapla, wójt gminy 
Ożarowice, Justyna Gubała, skarb-
nik gminy oraz radni gminni i Józef 
Piernikarz, przewodniczący Rady 
Gminy w Ożarowicach.
Spotkanie prowadził w imieniu in-

mowe nie finansowane z projektu 
kluczowego. O inwestycji mówili 
Gerard Purszke, kierownik nadzo-
ru i Tomasz Matera, przedstawiciel 
projektanta. 
-„Infrastruktura okołolotniskowa 
Portu Lotniczego Katowice w Py-
rzowicach – gospodarka wodno – 
ściekowa” to wspólna inwestycja 
trzech gmin, warta prawie 107 mln 
zł i musi być traktowana jako jedno 
zadanie, o wykonanie którego trze-
ba zabiegać wspólnie, aby odnieść 
sukces – tłumaczył Jerzy Jóźwik.

Projekt zakłada łącznie powstanie 
ok. 150 km sieci kanalizacyjnej 
na terenie dwóch gmin i sołectwa 
Brynica w Miasteczku Śląskim  
i nowoczesnej biologicznej, her-
metycznej, oczyszczalni, która 
znajdzie się w Ożarowicach. Za-
kończenie inwestycji planowane 
jest do końca 2014 roku. Obec-
nie trwają uzgodnienia w terenie. 
Prawdopodobnie już w czerwcu 
ruszą prace ziemne. Do tematyki 
utrzymania czystości i porządku 
w gminach odnosi się w zakre-
sie „nieczystości ciekłych” przede 
wszystkim ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  
z 13 września 1996 roku. Zgodnie 
z przepisami dbanie o czystość  
i porządek na terenie gminy nale-
ży do jej zadań własnych. Gminy 
zapewniają czystość i porządek 
na swoim terenie i tworzą warunki 
niezbędne do ich utrzymania. Rada 
gminy uchwala regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku (akt prawa 
miejscowego). W obydwu gminach 
obowiązują takie „Regulaminy 
utrzymania czystości i porządku”. 

Red.

WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 23.03.2012 r. zostało wywieszone 

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mierzęcicach. 
Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Omawiano także powstanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE 
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WODA TO ŚWIATOWE DOBRO
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, ustanowiono go, by 

przypomnieć, jak ważnym jest ona dobrem i to, że należy chronić środo-
wisko, by móc ją rozsądnie eksploatować. Gminny Zakład Gospodarki 
Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach robi to od 17 lat.

Światowy Dzień Wody to święto 
ustanowione przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ rezolucją z 22 
grudnia 1992, które obchodzone 
jest corocznie 22 marca. Powo-
łane zostało w czasie konferen-
cji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED)  
w Rio de Janeiro w Brazylii,  
w ramach Agendy 21. Powodem 
był fakt, że ponad miliard ludzi 
na świecie cierpi z powodu bra-
ku dostępu do czystej wody pit-
nej. Ideą obchodów jest uświa-
domienie mieszkańcom Ziemi 
wpływu prawidłowej gospodarki 
wodnej na kondycję gospodar-
czą i społeczną państw. W 2012 
roku dzień obchodzono pod ha-

słem „Bezpieczeństwo żywności 
i wody”. 
Warto tu przypomnieć, że Gmin-
ny Zakład Gospodarki Wodnej  
i Komunalnej w Mierzęcicach ist-
nieje od 1995 roku. Obecnie pra-
cuje tu ok. 15 osób. 
-Zakład eksploatuje 11 ujęć wody 
głębinowej, 3 przepompownie.  
6 zbiorników retencyjnych, ok.  
3 tys. sztuk przyłączy wodocią-
gowych o długości ok. 50 km. Za-
kład wydobył 600 tys. m szesc. 
wody z tego ok. 500 tys. dostar-
czono na teren gminy Mierzęcice, 
pozostałą część dostarczono do 
gmin Bobrowniki, Siewierz, Oża-
rowice, Psary. Na koniec 2011 

roku zakład obsługiwał ok. 3 tys. 
odbiorców, prawie w 100 proc. 
gospodarstwa są wyposażone 
w wodomierze. Sieć jest na bie-
żąco konserwowana. W ub. roku 
zakład prowadził też działalność 
polegającą na odbiorze ścieków 
komunalnych, odbiorze odpadów 
stałych, wynajmie sprzętu i wy-
konywaniu usług zleconych – tłu-
maczy Włodzimierz Opydo, dy-
rektor GZGWiK w Mierzęcicach. 
W 2011 roku sprzedaż wody wy-
niosła dla gminy Mierzęcice ok. 
300 tys. m sześc., ok. 70 tys. m 
sześc. dla gminy Bobrowniki, ok. 
20 m sześc. dla gminy Siewierz 
i ok. 10 tys. m sześc. dla gminy 
Psary. Łącznie sprzedano ok. 
400 tys. m sześc. wody. 
W 2012 roku gmina Mierzęcice 
wspólnie z Gminnym Zakładem 

Gospodarki Wodnej i Komunal-
nej planuje inwestycję budowy 
wodociągu na terenach prze-
znaczonych pod budownictwo 
przemysłowe w Nowej Wsi. Już 
jednak wstępne działania spoty-
kają się z trudnościami ze strony 
właścicieli nieruchomości. Zimą 
2011/2012 w wyniku niewłaści-
wego zabezpieczania przyłączy 
wodociągowych i instalacji we-
wnętrznych przez właścicieli po-
sesji doszło do licznych przypad-
ków zamarzania tych urządzeń, 
także wodomierzy. Pracownicy 
zakładu dodatkowo pracowali 
przy usuwaniu awarii, utrudniało 
to też eksploatację urządzeń.

Red.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
1 marca br. w Urzędzie Gminy Mierzęcice odbyło się szkolenie na temat: wypełniania wniosków o płatności obszarowe, identyfikacji i rejestracji 

zwierząt. Przedstawione też zostały zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach wsparcia specjalnego.

Organizatorami szkolenia, które 
odbyło się 1 marca byli Powia-
towy Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Będzinie i Urząd Gmi-
ny w Mierzęcicach. Poświęcono 
je wypełnianiu wniosków o płat-
ności obszarowe, identyfikacji  
i rejestracji zwierząt. Spotkanie 
otworzył Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice, dla któ-
rego ważne są problemy pol-
skiej wsi. Uczestnicy spotkania 

zapoznali się z formularzem 
wniosku o przyznanie płatności 
w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, pomocy fi-
nansowej z tytułu wspierania 
gospodarowania na obszarach 
ONW, oraz płatności rolnośro-
dowiskowej. 
W trakcie szkolenia przedsta-
wione zostały zmiany w zasa-
dach przyznawania płatności  
w ramach wsparcia specjalnego 

– płatność do tytoniu oraz płat-
ność do owoców miękkich. 
Rolnikom przypomniano, że 
wysokość przyznanych płat-
ności uzależniona będzie od 
spełnienia przez nich wymogów 
wzajemnej zgodności (cross-
-compliance), które obowiązu-
ją od 1 stycznia 2009. Wnioski 
wraz z materiałami graficznymi 
można składać od 15 marca 
do 15 maja. Wniosek o przy-
znanie płatności może zostać 
złożony także w terminie 25 
dni kalendarzowych po terminie 

składania wniosków, czyli do  
11 czerwca, jednak za każdy 
dzień roboczy opóźnienia stoso-
wana jest redukcja w wysokości  
1 proc. kwoty płatności. Po-
wiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Będzinie będzie 
pomagał rolnikom przy ich wy-
pełnianiu.  

Iwona Kozłowska
PZDR Będzin

Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi informuje, 
że trwa  nabór dzieci  na rok szkolny 2012/2013

„Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz informacje 
dotyczące naboru można uzyskać w sekretariacie placówki 

(nr telefonu 32 3910017)
lub na stronie internetowej przedszkola-  

www.nasze-przedszkole.pl – w zakładce „ Dla Rodziców”.
Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy!

KIERMASZ KSIĄŻEK

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach, 
ul. Bankowa 24 

ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013 
w terminie do 13 kwietnia br. Karty zgłoszeniowe 

do pobrania w sekretariacie przedszkola w godz. 7 -15.
 Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 288 70 02.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach 
zaprasza na kiermasz książek pod hasłem „Książka na zajączka”.
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PARLAMENT ROBI WRAŻENIE
Barbara Cichoń jako jedyna z terenu gminy Mierzęcice wzięła 

udział w Wyjeździe Studyjnym do Parlamentu Europejskiego na za-
proszenie eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik. Polacy zwiedzali 
także zabytki Kolonii, Brugii i samej stolicy Belgii.
Na zaproszenie Małgorzaty 
Handzlik, eurodeputowanej z te-
renu woj. śląskiego odpowiedziały 
52 osoby z całego regionu, które 
wzięły udział w Wyjeździe Studyj-
nym do Parlamentu Europejskie-
go. W grupie oprócz Barbary Ci-
choń, z KGW w Niwiskach, jedynej 
reprezentantki naszej gminy byli 
strażacy ochotnicy z Żor, panie  
z KGW z powiatu pszczyńskiego 
i reprezentantki jednego ze sto-
warzyszeń z Dąbrowy Górniczej. 
Grupa wyjechała z Polski w nie-
dzielę 18 marca, wróciła w czwar-
tek 22 marca.
-Pierwszym przystankiem była Ko-
lonia nad Renem. Zwiedzaliśmy 
tu uliczki starego miasta, katedrę, 
oglądaliśmy wykopaliska arche-
ologiczne. Stamtąd pojechaliśmy 
do Brukseli. Zostaliśmy zaproszeni 
na wspólną kolację powitalną z pa-
nią Handzlik. Atmosfera była bar-
dzo serdeczna, świetnie się nam 
ze sobą rozmawiało. Także menu 
było świetne: do wyboru kurczak, 
ryba, danie wegetariańskie, owoce 
morza. I wspaniały czekoladowy  
i karmelowy deser. Pani z Pszczy-
ny, z którą mieszkałam w pokoju 
w hotelu, obdarowała wszystkich 
i naszego gospodarza kołoczem, 
który sama upiekła. Każdy dostał 
po kawałku ciasta – podkreśla 
Barbara Cichoń.
Polacy zwiedzili wszystkie najważ-
niejsze zabytki Brukseli. W samym 
sercu Brukseli znajduje się Grand 

Place, jeden z najładniejszych 
rynków Europy, ulubione miejsce 
spotkań turystów i brukselczyków. 
Na placu króluje wspaniały gotycki 
ratusz, otoczony XVII-wieczny-
mi domami cechów kupieckich. 
Szczególnym obiektem jest Dom 
Króla. W tym XVI-wiecznym pała-
cu znajduje się obecnie Muzeum 
Miejskie, którego dumą jest impo-
nująca kolekcja ceramiki i wyro-
bów ze srebra, będących chlubą 
Brukseli. Na wzgórzu Treurenberg 
katedra św. Michała i Guduli. Znaj-
dują się tu przepiękne XVI-wiecz-
ne witraże. Ciekawostką Brukseli 
są niefrasobliwe dziecięce rzeźby 
Manneken Pis i Jeanneke Pis.
-Wielkie wrażenie wywarła na 
nas wizyta w Parlamencie Euro-
pejskim. Wysłuchaliśmy wykładu 
o pracy europosłów, zostaliśmy 
oprowadzeni po wszystkich zaka-
markach budowli przez pracowni-
ka działu wizyt, obejrzeliśmy salę 
plenarną. Pani poseł Handzlik po-
kazała nam także miejsce, w któ-
rym sama zasiada. Zwierzyła się 
nam, że obecność Polaków bar-
dzo ją wzrusza. Tęskni za bliskimi 
i chętnie spotyka rodaków ciesząc 
się, że może opowiadać o swojej 
pracy. To było bardzo sympatycz-
ne. Kiedy pożegnaliśmy już na-
szego gospodarza pojechaliśmy 
wracając do Polski do Brugii. Mia-
sto także zrobiło na nas wrażenie 
– dodaje Barbara Cichoń.
Polacy oglądali domy na wodzie, 

kościoły, ratusz, płynęli statkiem  
i obserwowali piękno budzącej 
się do życia przyrody (w Brugii już 
wiosna była w pełni, kwitły żonkile, 
a trawniki były mocno zielone).
-Czy zachęciłabym do takiego 
wyjazdu studyjnego koleżanki  
z KGW? Oczywiście. Warto od-
powiedzieć na zaproszenie eu-
roposłów i pojechać do Brukseli 

do Parlamentu Europejskiego. To 
miejsce, które robi wielkie wraże-
nie – podkreśla Barbara Cichoń.
W trakcie wyjazdu wykonano tak-
że pamiątkowe fotografie. Uczest-
nicy wyjazdu otrzymali także drob-
ne upominki.

Red.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W BĘDZINIE
OSTRZEGA l INFORMUJE

Utrwalił się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Wiele lat temu naukowcy udowod-
nili, że ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Łąka czy pastwisko po wypaleniu się zazielenia, 

ale będą bezwartościowe. W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę. Podczas wypalania temperatura na powierzch-
ni gleby dochodzi do 700°C. Dla przykładu białko - będące podstawowym budulcem żywych organizmów ulega zniszczeniu w temperaturze +50°C.

W myśl art. 124 i 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych. szlakach kolejowych, lub trzcin nie tylko jest zabronione ale i podlega karze aresztu lub grzywny.

Nie bez znaczenia pozostają koszty związane z usuwaniem skutków pożarów - straty w mieniu oraz paliwo i sprzęt używany do akcji gaśniczych. 
Tylko od początku marca br. do tego typu zdarzeń jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu będzińskiego interweniowały już ponad 140 razy.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy 
przez bezmyślność nie narazisz życia lub mienia swojego i innych.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

w Będzinie

Barbara Cichoń z Niwisk z Małgorzatą Handzlik  w czasnie wyjazdu studyjnego.

Pamiątkowa fotografia uczestników wyjazdu studyjnego, wraz z gospodarzem 
Małgorzatą Handzlik, od 8 lat eurodeputowaną z woj. śląskiego.
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RÓŻE DLA PAŃ
(Dokończenie ze str.1)

-Lubię Jacka Borkowskiego, nie 
wyobrażałam sobie, by nie przyjść 
na jego recital. To świetny aktor, 
pamiętam go jeszcze z serialu 
„Klan”, grał tam Piotra Rafalskie-
go, ojca małego Jasia – opowiada 
Józefa Cichoń, mieszkanka Mie-
rzęcic. – Poza tym takie spotkania 
w naszym GOK są bardzo sympa-
tyczne. Zachęciłam do przyjścia 
do Gminnego Ośrodka Kultury 
także sąsiadkę Teresę Kutek.
Pani Teresa także lubi aktora Jac-
ka Borkowskiego i jeśli tylko ma 
trochę wolnego czasu chętnie 
ogląda seriale.
W czasie obchodów Gminnego 
Dnia Kobiet sala ośrodka była 
szczelnie wypełniona. Panie za-
siadły na parterze i także na ga-
leriach. W spotkaniu brali udział 
m.in. przedstawiciele władz gminy 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński, 
zastępca wójta gminy, Bogumi-
ła Szymończyk, sekretarz gminy 
Mierzęcice, Agnieszka Frączek, 
skarbnik gminy,  Tadeusz Twar-
doch, przewodniczący Rady 

Gminy w Mierzęcicach, Beata 
Polaniecka, zastępca przewodni-
czącego Rady Gminy, radna Rady 
Gminy Iwona Kłys, przedstawiciel-
ki KGW działających w sołectwach 
i kół emerytów, dyrektorzy, kierow-
nicy jednostek działających na te-
renie gminy, mieszkanki. Spotka-
nie prowadziła Dorota Marciniak, 
dyrektor GOK w Mierzęcicach, 
która przypomniała, że obchody 
Dnia Kobiet mają ponad 100-letnią 
tradycję i wiążą się z walką o rów-
nouprawnienie i emancypację ko-
biet przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych i Europie Zachod-
niej. Mimo że w czasach PRL-u  
w Polsce święto zyskało wielu 
oponentów teraz z powrotem sta-
ło się powodem do składania ser-
decznych życzeń i obdarowywania 
pań kwiatami i upominkami.
-Szanowne panie, z okazji wa-
szego święta chciałbym złożyć 
życzenia samych radosnych chwil, 
spełnienia marzeń, wszelkiej po-
myślności i... zawsze uprzejmych 
mężczyzn – powiedział Grzegorz 
Podlejski.
Następnie na ręce Żanety Feli-
szewskiej, jednej z najmłodszych 

pań na sali (niedawno pani Żaneta 
ukończyła 18 lat) wójt Grzegorz 
Podlejski, Andrzej Cembrzyński 
i przewodniczący Tadeusz Twar-
doch złożyli kwiaty. Życzenia 
mieszkankom gminy Mierzęcice 
złożył również aktor Jacek Bor-
kowski. 
Artysta zaśpiewał na pięknie, wio-
sennie przystrojonej scenie utwo-
ry Wojciecha Młynarskiego („Jak 
pani to robi”), Ludwika Sempoliń-
skiego „Flecik” i „Zgaś lampę”, „Nie 
do wiary” czyli „Love and marria-
ge” z repertuaru Franka Sinatry,  
a także ballady „Żyłem jak chcia-
łem” i wiersz, który artysta napisał 
dla swojej żony. Aktor znany za-
równo z wielkiego jak i z małego 
ekranu, zagrał m.in. w „Przypadku” 
Krzysztofa Kieślowskiego, „Prze-
słuchaniu” Ryszarda Bugajskiego, 
czy „Historii niemoralnej” Barba-
ry Sass. W 1983 zagrał główną 
rolę Michała Rajeckiego w filmie 
Huberta Drapelli „Soból i panna”.  
W 1996 roku wystąpił w głównej 
roli we francusko – czeskiej pro-
dukcji J.Hertza. Zagrał Formana. 
Mogliśmy go oglądać m.in. jako 
Piotra Rafalskiego w „Klanie”, czy 

w serialu „Na dobre i na złe”. Arty-
sta lubi także estradę. W sierpniu 
ub. roku ukazała się czwarta płyta 
artysty pt. „Miłość to cały świat”. 
Kolejna pojawi się we wrześniu 
tego roku. 
-To moja pierwsza wizyta w Mie-
rzęcicach choć region Śląska  
i Zagłębia odwiedzam często. Wi-
downia była wspaniała, tworzyły 
ją niemal wyłącznie panie, a ja 
lubię współpracować z kobietami. 
Panie włączały się do śpiewania 
i zabawy. Atmosfera była bardzo 
serdeczna – mówi artysta.
Po zakończeniu recitalu wszystkie 
obecne na sali panie otrzymały z 
okazji swojego święta od władz 
gminy Mierzęcice wspaniałe róże. 
Kwiaty wręczali wójt Grzegorz 
Podlejski, Andrzej Cembrzyński  
i gwiazda wieczoru Jacek Borkow-
ski. 
Na zakończenie nie zabrakło też 
kwiatów i podziękowań dla Jacka 
Borkowskiego oraz słodkiej nie-
spodzianki dla pań – pysznego 
tortu. 

Red.

ZEBRANIA STRAŻACKIE
W marcu odbyły się 4 zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z Boguchwałowic, Mierzęcic II, Przeczyc i Nowej Wsi. Tym samym wszyst-

kie jednostki na terenie gminy Mierzęcice odbyły już swoje tegoroczne zebrania sprawozdawcze.
W sobotę 24 marca w Boguchwało-
wicach odbyło się ostatnie z zebrań 
sprawozdawczych w jednostkach 
OSP na terenie gminy Mierzęcice.   
W trakcie zebrania z funkcji pre-
zesa zrezygnował druh Grzegorz 
Cembrzyński. Na to stanowisko 
podano jedną kandydaturę druha 
Andrzeja Madejskiego dotychcza-
sowego skarbnika OSP. Kandydatu-
ra przeszła 24 głosami „za” (za byli 
wszyscy obecni). Reprezentując 
Komendanta Powiatowego PSP  
w Będzinie na zebraniu gościł kapi-
tan Stanisław Sysakiewicz. W spo-
tkaniu uczestniczyli Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice oraz 
druh Mieczysław Filipek, komen-
dant gminny. Zebranie jak zwykle 
bardzo sprawnie prowadziła druhna 
Bogusława Zalewska. 
W sobotę 17 marca zebranie spra-
wozdawcze odbyło się w jednostce 
OSP Mierzęcice II . Odbyło się ono 
w dawnej szkole w Niwiskach, obec-
nie pełniącej rolę remizo-świetlicy. 

W zebraniu wzięło udział prawie 50 
członkiń i członków OSP (do OSP 
należy ponad 10 pań). Na prowa-
dzącego zebranie wybrano druha 
Zbigniewa Morzyckiego. Sprawoz-
danie Zarządu przedstawił Emilian 
Kuczera. Podjęto uchwałę o zbyciu 
starego samochodu pożarniczego 
Żuk (rok produkcji 1978). W zebra-
niu udział wzięli Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice, druh Zdzi-
sław Banaś prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego, dh Stanisław 
Paks, prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego, komendant gminny dh 
Mieczysław Filipek oraz przedsta-
wiciel Komendanta PSP w Będzinie 
st. aspirant Zbigniew Gnacik.
10 marca odbyło się zebranie spra-
wozdawcze w OSP Przeczyce. Ze-
branie prowadził dh Krzysztof Hyla. 
W zebraniu wzięło udział ponad 
30. druhów. Sprawozdanie Zarzą-
du przedstawił prezes dh Sławomir 
Lipiński. Po przedstawieniu pozo-
stałych sprawozdań Skarbnika,  

i Komisji Rewizyjnej wywiązała się 
krótka dyskusja w temacie dalszych 
potrzeb, m.in. zestawu medycznego 
niezbędnego przy prowadzeniu ak-
cji ratowniczych. Uzyskano dekla-
rację pomocy w zakupie ze strony 
druha Stanisława Paksa, preze-
sa Zarządu Oddziału Gminnego, 
który obiecał pomoc po złożeniu 
wniosku o zakup sprzętu z dotacją  
z zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go. Sprawozdania zostały przyjęte 
i jednocześnie przyjęto plan działal-
ności na rok 2012. W zebraniu wziął 
udział przedstawiciel Komendanta 
PSP w Będzinie starszy kapitan 
Stanisław Hetmańczyk, Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice 
oraz komendant gminny dh Mieczy-
sław Filipek.
4 marca odbyło się w remizie OSP 
w Nowej Wsi zebranie sprawozdaw-
cze tutejszej jednostki. W zebraniu 
udział wzięli dh Stanisław Paks pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
oraz przedstawiciel Komendanta 

PSP w Będzinie Marcin Łukasik,  
a także Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice. Zebranie pro-
wadził dh Zdzisław Majcherczak. 
Prezes jednostki dh Józef Gawron 
przedstawił obszerne sprawozda-
nie, podobnie jak naczelnik jednost-
ki dh Władysław Kubinek oraz jej 
skarbnik Jerzy Jóźwik. Sprawoz-
dania zostały pozytywnie ocenione 
zarówno przez Komisję Rewizyjną 
jak i zebranych, którzy udzielili Za-
rządowi skwitowania za poprzedni 
rok. Plany pracy na najbliższy rok 
skupiają się wokół doposażenia 
jednostki w sprzęt jak i potrzeb pil-
nego remontu dachu i całej remizo 
- świetlicy. Zostały one zaakcepto-
wane przez zebranych jednogłośnie  
i przekazane Zarządowi do realiza-
cji.

Stanisław Paks,
prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

OSP w Mierzęcice II
Red.
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NA SCENIE MUSZĘ DAĆ Z SIEBIE WSZYSTKO

wo głosek „r”, czy „ł”. Natomiast  
w bardzo charakterystyczny spo-
sób, popularny w tamtym czasie, 
się śmiał. Myślę, że ten śmiech 
także dziś byłby odbierany pozy-
tywnie.
-Jest pan aktorem dużego  
i małego ekranu, także aktorem 
teatralnym. Która z tych form 
przekazu jest panu najbliższa?
-Nie mam ulubionego sposobu 
docierania do widza. Nie mógł-
bym też nigdy powiedzieć, że 
wolę kino, od telewizji, czy wolę 
teatr od filmu. Wszystkie te formy 
są dla mnie sposobem do zapre-
zentowania dobrego rzemiosła, 
swoich emocji, do dania z siebie 
wszystkiego. Bez względu na to, 
czy występuję w Nowym Jorku, 
Paryżu, Warszawie, czy Mierzę-
cicach w woj. śląskim na scenie 
muszę dać z siebie wszystko. 
Albo aktor daje widzom pełnię 
siebie albo nie jest profesjona-
listą. To samo dotyczy tego, czy 
na widowni zasiada 100 osób, 
czy zaledwie 5. Zawsze należy 
przekazać siebie w sposób pro-
fesjonalny. Jestem wychowany 
w duchu dobrego rzemiosła,  
w przeświadczeniu, że bez 
względu na to, gdzie występ ma 
miejsce i do ilu odbiorców się 
mówi trzeba być profesjonalistą  
i okazać widzom szacunek, w 
pełni się oddając swojej pracy.
-Widzowie pamiętają pana 
m.in. z roli Piotra Rafalskiego 
w „Klanie” i z innych ról seria-
lowych. Czy możemy mówić  
o fenomenie seriali w Polsce? 
Np. śmierć Hanki z „Na dobre 
i na złe”, czy Ryśka z „Klanu” 
okazały się wielkimi wydarze-

Rozmowa z aktorem i piosenka-
rzem Jackiem Borkowskim
-Wystąpił pan w GOK w Mie-
rzęcicach ze swoim recitalem 
w czasie tegorocznych ob-
chodów Dnia Kobiet. To pana 
pierwsza wizyta w gminie, jak 
ocenia pan zgromadzoną pu-
bliczność?
-W gminie Mierzęcice miałem 
okazję gościć po raz pierwszy, 
choć region Zagłębia i Śląska 
odwiedzam często. W Mierzęci-
cach publiczność była świetna. 
Na widowni zasiadły same panie,  
a ja lubię współpracować z kobie-
tami. Panie chętnie włączały się 
do zabawy, śpiewały, klaskały. 
Naprawdę atmosfera była bardzo 
serdeczna i pełna życzliwości.
-Promuje pan właśnie czwartą 
płytę „Miłość to cały świat”, 
na której pojawiły się utwory 
kojarzone z latami 20. i 30. ub. 
stulecia. Dlaczego wybrał pan 
właśnie repertuar retro?
-To utwory, które wykonywał po-
pularny polski aktor 20-lecia mię-
dzywojennego Aleksander Żab-
czyński. Nie odbieram, ich jako 
piosenek retro. Dla mnie mają 
bardzo współczesny charakter.  
O ile np. Mieczysława Ćwikliń-
ska, Mieczysław Frenkiel będą-
cy wybitnymi aktorami swoich 
czasów, nie odnaleźliby się we 
współczesnym aktorstwie, bo ich 
maniera z pewnością, by raziła 
obecnego widza - o tyle właśnie 
Żabczyński grał w sposób po-
wiedzielibyśmy dziś uniwersalny 
i w pełni przystający do naszych 
czasów. Nawet nie wymawiał  
w sposób charakterystyczny dla 
tamtej epoki przedniojęzyko-

Artysta Jacek Borkowski ceni 20-lecie międzywojenne.

Artysta otrzymał kwiaty od przedstawicieli władz gminy Mierzęcice.

szlachetne rozwiązania. Bohate-
rowie żyją w takim samym czasie 
jak odbiorcy, obchodzi się Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, istnie-
ją tu pory roku dostosowane do 
rzeczywistości. Widzowie mogą 
wiec łatwo utożsamiać się ze 
swoimi bohaterami. Np. w „Kla-
nie” pokazywano wiele poważ-
nych problemów, była kwestia 
narkotyków, AIDS, zdrad, rozwo-
dów. Pamiętam taki moment, gdy 
mój serialowy synek Jaś zaczął 
cierpieć, z powodu puchnięcia 
nóżek. Był wtedy niemowlęciem, 
Beata moja partnerka zgłosiła się 
do lekarza i okazało się, że jest 
to wynik choroby nerek. Po 2, 3 
tygodniach do producenta serialu 
przyszedł list od mamy małego 
dziecka, która dziękowała, że po-
kazano taki problem. Jej dziecko 
cierpiało na podobne schorzenie 
dzięki serialowi ujawniono u nie-
go chorobę nerek. Takie przykła-
dy można byłoby mnożyć. 
-Miał pan okazję grać u wielu 
znanych polskich reżyserów 
Juliusza Machulskiego, Barba-
ry Sass, Janusza Zaorskiego.  
Z kim współpracowało się 

wałem we Francji z reżyserami, 
z których jeden był nominowany 
do Oscara, a drugi go dostał. Na 
planie pracowało się normalnie, 
bez poczucia, że to tak wybit-
ne jednostki, którym należą się 
specjalne względy. Czy to moi 
ulubieni reżyserzy? Nie. Tak 
naprawdę, bardzo lubię pracę  
w teatrze z reżyserami Andrze-
jem Pawłowskim i Leną Szurmiej, 
ale te nazwiska niewiele mówią 
przeciętnemu odbiorcy.
-Plany na przyszłość?
-Teraz pracuję nad projektem 
„Copacabany” Barry’ego Manilo-
w’a, to będzie polska prapremie-
ra musicalu. W Polsce był wy-
stawiony tylko raz w 1984 roku, 
potem nie wzbudzał zaintereso-
wania. Jest to bardzo popularna 
na Broadwaju, czy w Europie Za-
chodniej sztuka. Teraz zostanie 
wystawiona najprawdopodobniej 
w warszawskim Teatrze „Kome-
dia”. Jesienią ukaże się też moja 
piąta płyta, znajdą się na niej 
m.in. moje ballady.
-Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Zielińska 

niami.
-Ta rozpacz widowni jest stero-
wana. Seriale oczywiście muszą 
istnieć. Poza dużymi ośrodka-
mi typu Warszawa, Kraków, czy 
Trójmiasto dostęp do kina, teatru 
jest utrudniony. Z takich dóbr 
kultury korzysta może 15 proc. 
społeczeństwa. Telewizor i pre-
zentowany na ekranie serial to 
ważne i potrzebne okno na świat. 
Poza tym seriale np. „Klan” peł-
nią ważną rolę misyjną, pokazują 
czyste moralnie wybory, gotowe 

panu najlepiej?
-W Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej w Warszawie na 
wydziale aktorskim, którego je-
stem absolwentem, przez moich 
świetnych zresztą wykładowców 
- zostałem nauczony profesjona-
lizmu. A moim wykładowcą była 
m.in. pani Aleksandra Śląska. To 
oznacza, że bez względu na to, 
czy reżyserem jest Iksiński, Igre-
kowski, czy Nowak należy być po 
prostu rzetelnym i uczciwym wo-
bec samego siebie. Współpraco-
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MŁODZI WIEDZĄ JAK ZAPOBIEGAĆ POŻAROM
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mie-

rzęcice rywalizowali, w dwóch kategoriach wiekowych, w gminnym 
konkursie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Młodzież z terenu gminy Mierzę-
cice, podobnie jak w latach ubie-
głych, w marcu tego roku wzięła 
udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Pożarniczym „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. Konkurs odbył się 
pod patronatem Grzegorza Pod-
lejskiego, wójta gminy Mierzęcice. 
Turniej zorganizowano w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach. 
Gminne eliminacje odbyły się  
w dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniów podstawówek i gimna-
zjów. W jury konkursu zasiedli: 
Zbigniew Gnacik, reprezentant 
komendy PSP w Będzinie, Andrzej 
Cembrzyński, zastępca wójta gmi-
ny Mierzęcice, Mieczysław Filipek, 

komendant Zarządu Gminnego 
OSP w Mierzęcicach, Sławomir 
Lipiński, wiceprezes Zarządu 
Gminnego OSP w Mierzęcicach, 
Dorota Marciniak, dyrektor GOK w 
Mierzęcicach i Iwona Dyraga, pra-
cownik ds. obrony cywilnej Urzędu 
Gminy w Mierzęcicach (sekretarz 
jury).
Zarówno jury konkursu, jak  
i uczestnicy byli zgodni, ważny 
jest sam udział w konkursie, dobra 
sportowa rywalizacja, sympatycz-
na atmosfera, możliwość zdobycia 
nowych umiejętności, a przede 
wszystkim propagowanie wiedzy 
z zakresu: przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania 

na wypadek pożaru, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz hi-
storii i tradycji ruchu strażackiego.  
Poziom konkursu był wysoki. Mło-
dzi ludzie wykazali się naprawdę 
sporą wiedzą, dlatego jury miało 
trudne zadanie. Zmagania konkur-
sowe składały się z dwóch części: 
pisemnej i ustnej, w trakcie której 
należało odpowiedzieć na pytania 
jurorów. Do drugiego etapu prze-
szło 5 osób ze szkół podstawo-
wych i 5 z gimnazjów. Ostatecznie 
w grupie szkół podstawowych naj-
lepsi okazali się: 
Filip Kołomyjec
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2  
w Mierzęcicach - I miejsce,
Wiktoria Łuszczyk
uczennica Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Mierzęcicach -II miejsce,
Klaudia Madej

uczennica Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Mierzęcicach - III miejsce.
W grupie gimnazjalistów zwycię-
żyli: 
Anna Dyszy
uczennica Gimnazjum w Mierzęci-
cach - I miejsce,
Julia Warecka
uczennica Gimnazjum w Mierzęci-
cach - II miejsce,
Daniel Gawron
uczeń Gimnazjum w Nowej Wsi - 
III miejsce.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe, wszyscy uczest-
nicy dyplomy uczestnictwa i sło-
dycze. Zwycięzcy reprezentowali 
gminę w trakcie zawodów powia-
towych.

Red.

NA FORUM POWIATU
W marcu tego roku odbył się też Finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. Julia Warecka z Gimnazjum nr 1 w Mierzęcicach zwyciężyła w swojej kategorii i zakwalifikowała się do turnieju wojewódzkiego.  

22 marca w Powiatowym  Młodzie-
żowym Domu Kultury w Będzinie 
odbył się Finał Eliminacji Powia-
towych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. W konkur-
sie uczestniczyli też przedstawi-
ciele władz powiatowych i gmin-
nych, druhowie ze Związku OSP 
RP  oraz przedstawiciele KP PSP  
w Będzinie.
Eliminacje przebiegały w trzech 
kategoriach: szkoły  podstawowe,  
gimnazja, szkoły średnie. Po te-
stach pisemnych odbyła się część 
ustna finału. Z sześciu przedstawi-
cieli naszej gminy biorących udział 
w konkursie czterech zakwalifiko-
wało się do II etapu. 

Ogromny sukces odniosła Julia 
Warecka z Gimnazjum nr 1 w Mie-
rzęcicach, która zajęła I miejsce  
w swojej kategorii. Naszej finalist-
ce gratulujemy i trzymamy kciuki, 
bowiem w kwietniu będzie repre-
zentować powiat będziński w eli-
minacjach wojewódzkich.
Natomiast w grupie szkół podsta-
wowych II miejsce zajęła Klaudia 
Madej ze szkoły Podstawowej  
w Mierzęcicach,  a miejsce III 
przypadło Filipowi Kołomyjec ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mie-
rzęcicach. Na V miejscu w grupie 
uczniów szkół gimnazjalnych zna-
lazł się Daniel Gawron reprezentu-
jący Gimnazjum w Nowej Wsi. 

Red.

ATUTEM SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE
SP w Boguchwałowicach stawia na ciekawe metody dydaktyczne, które pozwalają na wszechstronny rozwój dzieci. Szkoła organizuje 

wiele zajęć pozalekcyjnych. Są to m.in.: kółka czytelniczo – artystyczne i plastyczne z elementami języka angielskiego.   
Szkoła Podstawowa w Boguchwało-
wicach to najmniejsza placówka na 
terenie gminy Mierzęcice. Obejmuje 
klasy I - III oraz oddział przedszkolny, 
co oznacza niepełny stopień orga-
nizacyjny szkoły. Organem prowa-
dzącym od 1 lutego 2012 roku jest 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
i Promocji Wsi Boguchwałowice,  
a dyrektorem szkoły jest  Anna Zie-
leniucha. Nadzór pedagogiczny 

nad szkołą sprawuje Śląski Kurator 
Oświaty w Katowicach. Obecnie  
w klasach I - III uczy się 15 dzieci. Do 
oddziału przedszkolnego uczęszcza 
16 dzieci w wieku od 3-6 lat. 
Posiadamy doświadczoną, profesjo-
nalną kadrę nauczycieli, która stwa-
rza przyjazną atmosferę. Ze względu 
na małą liczbę dzieci możliwe jest 
indywidualne podejście do pracy  
z dzieckiem. 

Stosujemy nowe, ciekawe metody 
dydaktyczne, które pozwalają na 
wszechstronny rozwój dziecka i do-
bre przygotowanie do podjęcia nauki 
szkolnej.
Zajęcia programowe w przedszkolu 
wzbogacone są o: elementy metody 
„Dobrego Startu”, zajęcia muzycz-
no – ruchowe, zajęcia plastyczno – 
techniczne; organizację uroczystości 
szkolnych. Szkoła organizuje również 

zajęcia pozalekcyjne. Są to: zajęcia 
umuzykalniające; kółko teatralne, 
kółko czytelniczo-artystyczne; kółko 
plastyczne z elementami języka an-
gielskiego. Ponadto od marca tego 
roku wszystkie dzieci oraz pracowni-
cy szkoły mają możliwość wykupienia 
obiadów, by pełni sił i energii mogli 
uczestniczyć w zajęciach.

SP w Boguchwałowicach
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Julia Warecka z Gimnazium nr 1 w Mierzęcicach zajęła I miejsce  
w swojej kategorii.
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SUKCES OLI I SANDRY
Gimnazja im. Miłosza w Mierzęcicach i im. Kusocińskiego w Nowej Wsi mogą poszczycić się laureatkami Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych z Fizyki i Chemii. Sukcesy odniosły Aleksandra Kozieł z Mierzęcic i Sandra Frączek z Nowej Wsi.

Aleksandra Kozieł uczennica klasy 
III b Gimnazjum im. Czesława Mi-
łosza w Mierzęcicach została lau-
reatką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Fizyki oraz fina-
listką konkursu z matematyki. 
-Osiągnięcia Oli w tych dziedzinach 
nauki świadczą dobitnie o tym, że 
jest utalentowana, posiada nieby-
wałe umiejętności i rozległą wie-
dzę. To „perełka” naszej szkoły. Nie 
ma co ukrywać, opłaciła to wieloma 

godzinami ciężkiej i systematycznej 
pracy. Teraz już wie, że było warto! 
Sukcesy naszej uczennicy napa-
wają dumą nie tylko jej rodziców, 
ale są także źródłem ogromnej 
satysfakcji nauczycieli – podkreśla 
Joanna Krawczyk nauczyciel fizyki 
i matematyki Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza  w Mierzęcicach.
5 marca w Katowicach odbył się  
III etap Przedmiotowego Konkursu 
z Chemii. Sandra Frączek, do nie-

OGÓLNOPOLSKIE WYRÓŻNIENIA
W minionym semestrze kilkoro uczniów z SP w Przeczycach od-

niosło sukcesy na forum kraju. Mateusz Charkot, Wiktoria Jaruszew-
ska, Wojciech Kukiela zdobyli wyróżnienia. Natomiast Aleksandra 
Wojdas w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym zdobyła I miejsce.
Pierwszy semestr roku szkolnego 
2011/2012 był w Szkole Podsta-
wowej w Przeczycach niezwykle 
pracowity.  W tym okresie ucznio-
wie klas IV - VI z sukcesami brali 
udział w wielu konkursach przed-
miotowych. Wyniki uzyskane 
przez uczniów w konkursach są 
powodem do dumy i dla wycho-
wanków, i dla szkoły. W drugim 
etapie VIII Ogólnopolskiego Kon-
kursu  Polonistycznego   „Z po-
prawną polszczyzną na co dzień” 
uczeń z klasy V Mateusz Charkot 
otrzymał wyróżnienie. 
Także wyróżnienia uzyskali Wikto-
ria Jaruszewska z klasy V i Woj-
ciech Kukiela  z klasy VI w drugim 
etapie IV Ogólnopolskiego Kon-
kursu Polonistycznego „Z ortogra-
fią na co dzień”. Obydwa konkursy 
były na bardzo wysokim poziomie. 
W ich szranki stanęli uczniowie  
z całej Polski, konkurencja była 
więc ogromna. 
Kolejne zwycięstwo - na skalę 
krajową odniosła uczennica kla-

sy VI - Aleksandra Wojdas, która  
w Ogólnopolskim Konkursie Histo-
rycznym zorganizowanym przez 
Gdańskie Wydawnictwo Oświa-
towe uzyskała I miejsce. Zadanie 
konkursowe polegało na przedsta-
wieniu  wydarzenia z historii Polski 
w postaci komiksu. Trzeba było 
wykazać się tutaj nie tylko dobrą 
znajomością historii naszego kra-
ju, ale także umiejętnościami pla-
stycznymi i literackimi.  
Do wydawnictwa nadesłano wiele 
prac na naprawdę wysokim po-
ziomie, dlatego jury miało trud-
ne zadanie. Wygrana nagroda,  
w postaci aparatu cyfrowego, dla 
uczennicy z Przeczyc  świadczy o 
wspaniałych umiejętnościach i  du-
żej wiedzy Oli Wojdas. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i życzymy dalszych sukce-
sów.

Ewa Jaruszewska
SP w Przeczycach

NAJLEPSZA Z NIEMIECKIEGO
Uczennica Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach, Aleksandra 

Brudzińska, została laureatką Powiatowego Konkursu Języków Ob-
cych, który odbył się 7 marca 2012 roku w III Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie.
Powiatowy Konkurs Języków Ob-
cych (odbył się 3 marca) w III Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Cy-
priana Kamila Norwida w Będzi-
nie składał się z dwóch etapów: 
części pisemnej i ustnej. Egzamin 
pisemny obejmował test leksy-
kalno-gramatyczny z elementa-
mi realioznawstwa. Uczestnicy 
musieli wykazać się znajomością 
słownictwa oraz gramatyki. Po-
nadto sprawdzana była wiedza 
na temat krajów niemieckiego 
obszaru językowego. Egzamin 
ustny składał się z dwóch zadań. 
Pierwsze dotyczyło uzyskiwania  
i udzielania informacji na określo-
ny temat. Drugie zadanie pole-
gało na prezentacji opowiadania  
z uwzględnieniem elementów za-
wartych w poleceniu. Ustna część 
egzaminu stanowiła bez wątpie-
nia najtrudniejszy etap zmagań. 
Gimnazjaliści musieli bowiem nie 
tylko wykazać się wszechstronną 
znajomością języka niemieckie-
go, ale również poradzić sobie 

ze stresem i tremą podczas bez-
pośredniej rozmowy z przedsta-
wicielami zespołu oceniającego. 
Jego laureatką została uczenni-
ca Gimnazjum im. Cz. Miłosza 
w Mierzęcicach, Aleksandra Bru-
dzińska. Aleksandra Brudzińska 
pokonała wszystkich uczestników 
konkursu z języka niemieckiego 
i zajęła I miejsce, uzyskując ty-
tuł LAUREATA. Zdobyła również 
główną nagrodę, czyli wycieczkę 
do jednego z krajów europejskich.
Nad talentem językowym laure-
atki czuwa germanistka Mario-
la Studniarz, którą szczególnie 
ucieszył sukces podopiecznej. 
Ola kontynuuje świetną passę 
uczniów z Gimnazjum im. C. Mi-
łosza w Mierzęcicach. Rok temu 
bowiem laureatem tegoż konkur-
su została Kinga Kańtoch. Osią-
gnięcia Oli napawają dumą całą 
społeczność gimnazjum. 
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dawna finalistka, teraz jest już jego 
laureatką. 
-Bardzo serdecznie Sandrze gra-
tulujemy. Jest to dla niej ogromny 
sukces, ponieważ trudność konkur-
sowych zadań (z i tak już trudnej 
chemii) znacznie przekracza wia-
domości wymagane podstawą pro-
gramową gimnazjum – tłumaczą 
nauczyciele Gimnazjum w Nowej 
Wsi. 
Sandrę do systematycznej pracy, 

poszerzania wiedzy i rozwijania 
zainteresowań motywowała jej na-
uczycielka Marzena Wałęsa, która 
jest bardzo dumna z osiągniętego 
sukcesu swojej uczennicy. Nagro-
dą dla Sandry, oprócz ogromnej 
satysfakcji, jest na pewno ocena 
celująca z chemii na świadectwie 
ukończenia szkoły oraz dodatkowe 
punkty podczas rekrutacji do szkoły 
ponadgimnazjalnej.

Red.

Aleksandra Kozieł wraz z nauczycielem, Joanną Krawczyk. Sandra Frączek z Gimnazjum w Nowej Wsi.
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WIELKANOCNE OBYCZAJE
Święta Wielkanocne najważniejsze obchody chrześcijańskiego roku liturgicznego poprzedza 40-dniowy post. Potwierdza to także ilość 

obyczajów i uroczystości, które były z nimi związane. Wśród najważniejszych są obchody Triduum Paschalnego.

-Niedziela Palmowa rozpoczyna 
czas Wielkiego Tygodnia, czyli okres 
ścisłego przygotowania do Wielka-
nocy. W tym dniu przynoszono do 
kościoła długie palmy przystrojone 
gałązkami wierzby z baziami, która 
w symbolice Kościoła jest znakiem 
zmartwychwstania i symbolem nie-
śmiertelności duszy. Przyozdabia-
no je też leszczyną. Bardzo istotne 
są obchody Triduum Paschalnego, 
Wielkiego Czwartku, Piątku i Wielkiej 
Soboty. W Wielki Piątek obowiązuje 
w Kościele post ścisły dla upamięt-
nienia Męki Pana Jezusa – tłumaczy 
etnograf dr Barbara Ogrodowska. 
-Wielka Sobota kończąca triduum, 
jest w tradycji polskiej dniem bło-
gosławieństw przeznaczonym na 
święcenie wody, ognia i pokarmów 
wielkanocnych. Przed wielkanocną 
wieczorną mszą w kościołach święci 
się ogień, ciernie, wodę chrzcielną. 
W Wielką Sobotę następuje uroczy-
ste poświęcenie pokarmów, zwłasz-
cza pisanek. Na terenie Zagłębia 

jajka gotowano w łupinach cebuli, 
by przybierały kolor brązowy, płatki 
malwy dawały czerwień, kiełkujące 
żyto zieleń. Następnie na tak przy-
gotowanym podłożu wydrapywano 
wzór. Zwyczaj święcenia pokarmów 
miał wielkie znaczenie. Jeszcze na 
przełomie XVIII i XIX wieku uważa-
no, że podczas tak wielkiego święta, 
jakim jest Wielkanoc godzi się jeść 
tylko pokarm pobłogosławiony, po-
święcony w Kościele. Obyczajem 
przodków do święcenia znoszono 
prawie wszystko, co miało się poja-
wić na stole świątecznym: jaja, głowi-
znę, słoninę i kiełbasy, chleby i koła-
cze, osełki masła, kulki uformowane 
z utartego chrzanu i oczywiście sól. 
Wszystko to było układane w wiel-
kich koszach wysłanych serwetkami 
lub białym płótnem. Dokładne opisy 
tych zwyczajów podaje wybitny pol-
ski etnograf Zygmunt Gloger w pu-
blikacji „Rok polski w życiu, tradycji  
i pieśni” z 1908 roku.
I dzień świąt miał bardzo religijny, 

uroczysty charakter, spędzano go 
zazwyczaj w gronie najbliższej rodzi-
ny. Choć nie brakowało radosnych 
zabaw z użyciem pisanek. 
Natomiast drugiemu dniu świętowa-

nia towarzyszyła zabawa „śmigus 
– dyngus”. Oblewano się wiadrami 
wody. 

Red.

WIECZÓR Z POEZJĄ MIŁOSZA
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Gimnazjum w Mierzęcicach we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II zorganizowały 29 marca br. wieczór poezji 
Czesława Miłosza. Tematem przewodnim spotkania była przyroda i jej obecność w twórczości polskiego noblisty. Na spotkaniu nie zabra-
kło przedstawicieli władz gminy.

Gimnazjum im. Cz. Miłosza w 
Mierzęcicach wraz z Gminną Bi-
blioteką Publiczną im. Jana Paw-
ła II zorganizowały 29 marca br. 
wieczór poezji Czesława Miłosza. 
To pierwsza część corocznych 
spotkań poświęconych życiu  
i twórczości patrona szkoły. Kilka 
minut po godz. 17 - Beata Fryc, 
dyrektor gimnazjum, powitała za-
proszonych gości, wśród których 
znaleźli się Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice, Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy oraz Dorota Marciniak, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury. 
Przeważającą część publiczności 
stanowili przedstawiciele Rady 
Rodziców. Dyrektor gimnazjum 
zaprezentowała sylwetkę patro-
na. Opowiedziała o spotkaniach  
z poezją Miłosza w murach szko-
ły, które zapoczątkowane zostały  
w roku 2004.  Przybyli goście 
otrzymali foldery z wierszami Cze-
sława Miłosza.
Tematem przewodnim spotka-
nia była przyroda i jej obecność  

w twórczości polskiego noblisty. 
Zasadniczą część wieczoru sta-
nowiły recytacje wierszy Miłosza. 
Były one przeplatane piosenkami 
znanych artystów (Czesława Mo-
zila i Agnieszki Chrzanowskiej) 
do tekstów poety, w interpreta-
cjach gimnazjalistek. Kolejnym 
akcentem muzycznym był występ 
Krzysztofa Juszczyka, który wy-
konał na trąbce standardy mu-
zyki rozrywkowej. Po spotkaniu 
z poezją autora „Doliny Issy” ze-
brani mieli okazję obejrzeć krótki 
film, w którym Andrzej Franaszek 
opowiadał o swojej znajomości 
z Miłoszem, a także o pracy nad 
biografią poety.  (Pana Franaszka 
nasze gimnazjum gościło w roku 
2004, na pierwszej sesji naukowej 
„Miłosz bliżej nas”).
Kameralny charakter spotkania 
przypadł do gustu zebranym. Jesz-
cze długo po zakończeniu części 
artystycznej goście rozmawiali  
w miłej i towarzyskiej atmosferze. 
W blasku świec, przy kawie i ciast-
ku czas płynął szybko. Uczniowie 

i rodzice naszej szkoły zadbali nie 
tylko o walory artystyczne wieczo-
ru, ale również o przygotowanie 
poczęstunku. Uczestnicy wieczoru 
byli  zachwyceni wypiekami. 
Okazuje się, że Czesław Miłosz 
ma  u nas swoich następców. 
Wiktoria Jędrzejewska zaprezen-
towała swoje wiersze.  Z ogromną 
aprobatą spotkał się poruszający 
„Tren do taty” autorstwa młodej 
artystki. 
Pomysłodawczynią wieczoru była 
Beata Fryc, zaś osobami odpowie-
dzialnymi za przygotowanie impre-

zy: M. Śliż, M. Gala, B. Gryczka, 
E. Kocot, A. Łukasik.  Wieczór był 
udany. Na spotkanie przybyli gim-
nazjaliści realizujący dziennikarski 
projekt „IV władza”.
Kolejne spotkanie z Miłoszem, 
tym razem w naszym gimnazjum, 
już 20 kwietnia podczas sesji na-
ukowej „Miłosz bliżej nas”.  Jak 
co roku zapraszamy na sesję na-
ukowców – znawców twórczości 
Miłosza. 

Gimnazjum im. Cz. Miłosza
w Mierzęcicach

O tato!
Gdzie jesteś?!Czy w domu, Czy na dworze?
Szukamy Cię, ale  bez skutku.
Tęsknimy za Tobą!
Bez Ciebie nasz dom jest pusty i cichy.
Brak duszy, która postawiła fundamenty nie tylko domu, ale i rodziny.
Ty byłeś moim idolem, bardzo Cię kochałam i będę dalej kochać…
Lecz nie mogę tego powiedzieć Ci, jak nie ma Cię!
Ostatnimi czasy siedziałam w domu i czekałam na Twój powrót.
Ku zaskoczeniu nie było Cię.
Dopiero wtedy mama powiedziała mi, że jesteś w moim sercu
Już na zawsze!

Wiktoria Jędrzejewska

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Podczas akademii z okazji „Pasowania na czytelnika” klas I  

w SP nr 2 w Mierzęcicach uczniowie m.in. przedstawili inscenizację  
pt. „Przyjaciele książki” i śpiewali piosenki. W uroczystości wzięli 
też udział przedstawiciele władz gminy Mierzęcice.
9 marca 2012 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Mierzęcicach odbyła się 
uroczysta akademia z okazji „Paso-
wania na czytelnika” uczniów klas I. 
Podczas akademii uczniowie przed-
stawili inscenizację pt. „Przyjaciele 
książki”, recytowali piękne wiersze 
o książce oraz śpiewali okoliczno-
ściowe piosenki. Ponadto uczniowie 
wykazali się także znakomitą wie-
dzą w konkursie dotyczącym książ-
ki. Następnie odbyło się uroczyste 
„Pasowanie na czytelnika”, podczas 
którego wszyscy uczniowie otrzymali 

zakładki do książek. 
W akademii wzięli udział najmłodsi, 
Urszula Sołtysik, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 i grono pedago-
giczne. Wśród zaproszonych gości  
i rodziców znalazła się też Iwo-
na Kłys, przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Gminy w Mierzęci-
cach. Po akademii odbył się kier-
masz książek dla dzieci. Akademię 
przygotowała nauczycielka biblioteki 
szkolnej Barbara Pluskota.

Barbara Pluskota,
SP nr 2 w Mierzęcicach
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JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH SIŁA
Przed każdym występem wszystko musi być dopięte na ostatni gu-

zik. Waldemar Skotarski, rdzenny mieszkaniec Mierzęcic do Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji Województwa Śląskiego wstąpił 17 lat temu. 
To jego hobby, poświęca mu każdą wolną chwilę. Muzyka jest jego pa-
sją od dziecka, zwłaszcza pełne energii utwory marszowe.

Artyści Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Województwa Śląskiego najczęściej są 
widoczni w czasie uroczystości oficjalnych.

Na scenie artyści zawsze prezentują się profesjonalnie.

-Orkiestra to moje drugie życie 
– nie kryje Waldemar Skotarski, 
który z Orkiestrą Reprezentacyj-
ną Policji Województwa Śląskie-
go jest związany od 1995 roku. 
–Mamy bardzo wiele planów, 
zwłaszcza, że w przyszłym roku 
obchodzimy nasze 40-lecie. Or-
kiestra cały czas się rozwija. Do-
wództwo orkiestry zabiega sys-
tematycznie o nowych artystów, 

by poświęca każdą wolną chwilę. 
Chociaż na co dzień, podobnie 
jak koledzy musi pogodzić sztukę 
z pracą funkcjonariusza oddziału 
prewencji Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach. Orkie-
stra ma swoją siedzibę właśnie 
przy KWP w Katowicach. W przy-
szłym jubileuszowym roku, funk-
cjonariusze chcą zaprezentować 
nowe, zaplecze socjalne które 

którzy chcieliby zasilić skład gru-
py. Cieszę się, że mamy coraz 
lepszych artystów. W naszych 
szeregach pojawiają się oso-
by z wyższym wykształceniem 
muzycznym, związane z bardzo 
prestiżowym kierunkiem muzyki 
rozrywkowej i jazzu - Akademii 
Muzycznej w Katowicach. 
Aspirant Waldemar Skotarski jest 
dowódcą orkiestry. (Dyrygentem 
jest asp. Andrzej Kuczkowski, 
tamburmajorem – st. sierż.  Ka-
mil Markiel, kierownikiem arty-
stycznym sierż. Marcin Starzec). 
Waldemar Skotarski gra na trąb-
ce. Pasje muzyczne odziedziczył 
po dziadku Stefanie Skotarskim, 
którzy również był związany  
z tą dziedziną sztuki. Waldemar 
Skotarski jest absolwentem Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Będzinie, właśnie w klasie 
trąbki. Początkowo był związa-
ny z Gminną Orkiestrą Dętą im. 
Władysława Juszczyka w Mie-
rzęcicach, 17 la temu wstąpił do 
Orkiestry Reprezentacyjnej Poli-
cji Województwa Śląskiego. Hob-

zostanie odnowione do tego cza-
su. (Jubileusz na pewno będzie 
bardzo uroczysty).
-Założona w 1973 roku przez 
pana kapitana Latuska 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 wielokrot-
nie też reprezentowała śląski 
garnizon Policji na prestiżowych 
festiwalach krajowych i między-
narodowych. W naszym reper-
tuarze znajdują się utwory mar-
szowe, koncertowe, religijne, 
muzyka symfoniczna oraz liczne 
opracowania standardów muzy-
ki rozrywkowej.  Występujemy 
głównie w czasie uroczystości 
oficjalnych, prezentując utwory 
marszowe, marsze powitalne  
i pożegnalne, rotę, hymn pań-
stwowy itd. Dwukrotnie mieli-
śmy zaszczyt występować dla 
Bronisława Komorowskiego, 
prezydenta RP i jego małżonki. 

Oczywiście nie obyło się bez tre-
my. Tak naprawdę jednak każdy 
występ wymaga dobrego przy-
gotowania, dyscypliny, skupie-
nia. Wszystko musi być dopięte 
na ostatni guzik. Zawsze zależy 
nam na tym, by wypaść dobrze. 
Przed każdą publicznością - tłu-
maczy Waldemar Skotarski. 
W czasie prawie 40-letniej dzia-
łalności artyści dali blisko 3,5 
tys. koncertów dla mieszkańców 
naszego województwa i kraju. 

W przyszłym roku orkiestra będzie świętować swoje 40-lecie.

Współpracują m.in. z zespołem 
„Śląsk”, (są częstymi gośćmi w 
Koszęcinie – siedzibie „Śląska”). 
Za swoją działalność artystycz-
ną, kultywowanie tradycji Górne-
go Śląska oraz zaangażowanie  
i udział w licznych przedsięwzię-
ciach organizowanych w naszym 
regionie orkiestra została wyróż-
niona „Złotą odznaką honorową 

za zasługi dla województwa ślą-
skiego”. Listopad 2011 roku to 
szczególna data w historii orkie-
stry. Artyści wydali swoją pierw-
szą płytę, na której zaprezento-
wane zostały utwory świąteczne  
i kolędy w ciekawych aranża-
cjach. 
-Jestem rdzennym mieszkańcem 
Mierzęcic. Tu się wychowałem tu 
złożyłem rodzinę. Żona i syn nie 
mają pasji muzycznych, ale oczy-
wiście chętnie uczestniczą jako 

widzowie w koncertach orkiestry. 
Artyści chętnie prezentują się  
w gminie Mierzęcice. W ub. roku 
byli gośćmi Dożynek Powiatowo 
– Diecezjalnych w Targoszycach. 
W tym roku brali udział w „Spo-
tkaniu noworocznym” w GOK 
w Mierzęcicach, wystąpili też  
z pięknym koncertem kolęd w ko-
ściele w Targoszycach.

Red.

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący pasjonatów gminy Mierzęcice. 
Kolejne spotkanie z ciekawymi postaciami z naszej gminy już  

w następnym wydaniu.
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„STRAŻAK” I „ZAPORA” W RUNDZIE WIOSENNEJ
Rundę wiosenną zawodnicy „Strażaka” Mierzęcice rozpoczęli 

wygraną z KS „Unia” Dąbrowa Górnicza, realizując w 100 proc. za-
łożenia przedmeczowe. „Zapora” Przeczyce walczy o umocnienie 
się w tabeli, po rundzie jesiennej zajmuje 9. lokatę.

„Zapora” Przeczyce zajmuje  w ta-
beli ligowej (B klasa podokręg So-
snowiec) 9 miejsce z 11 punktami 
na koncie i niewielką 2-punktową 
stratą do LKS „Źródło” Kromołów. 
„Zapora” walczy o umocnienie się w 
tabeli. Czołówkę tabeli otwiera „Za-
głębie 1906” Sosnowiec z 23 punk-
tami na koncie.
W tabeli ligi okręgowej prowadzi 
TS „Gwarek” Tarnowskie Góry z 
48 punktami. „Strażak” Mierzęcice 
zajmuje wysokie 6. miejsce z 24 
punktami na koncie. Pierwszy mecz 
rundy wiosennej z KS „Unia” Dąbro-
wa Górnicza - „Strażak” wygrał 1:0.
-Można powiedzieć tak: nowi za-
wodnicy, nowy system, nowy „Stra-
żak” - a czy lepszy to się okaże po 
sezonie. Pierwszy mecz wypadł 
bardzo dobrze, pokonaliśmy groź-

ną drużynę na jej boisku.  Jestem 
zadowolony z chłopaków. Graliśmy 
spokojnie, konsekwentnie i cier-
pliwie czekając na swoje szanse. 
Jedną z nich szczęśliwie zakoń-
czyliśmy dosłownie wpychając 
piłkę do bramki.  Pierwsza połowa  
z przewagą gospodarzy. Jednak  
w drugiej odsłonie to już my prowa-
dziliśmy grę i myślę, że wygraliśmy 
zasłużenie – podsumowuje grają-
cy trener Mateusz Mańdok. Warto 
przypomnieć, że niedawno szeregi 
„Strażaka” opuścił kapitan drużyny 
Damian Dramski. Wśród kadry zo-
stało przeprowadzone głosowanie 
na stanowisko kapitana. Zwycięzcą 
w przeprowadzonym głosowaniu 
okazał się Arkadiusz Świder, z ko-
lei Marcin Jaskuła została wybrany 
jego zastępcą.

„Ojczysty - dodaj do ulubionych”
Głównym celem akcji „Ojczysty - dodaj do ulubionych” jest 

ochrona różnorodności języków kulturowych jako dziedzictwa mię-
dzynarodowego. Organizatorzy imprezy akcję rozpowszechnili na 
popularnym portalu społecznościowym - motto akcji do złudzenia 
przypomina zakładkę na stronie internetowej „facebooka”. Slogan 
„dodaj do ulubionych” zachęca do dbania o ojczysty język.

Kampania pod honorowym patrona-
tem prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego wystartowała w niedzielę 
19 lutego. W Bibliotece Narodowej 
Pierwsza Dama Anna Komorow-
ska uroczyście otworzyła wystawę 
pt. „ Najstarsze ojczyste – dodaj do 
ulubionych”. Perełkami, które warto 
zobaczyć z całą pewnością są ręko-
pisy „Kazań Świętokrzyskich” oraz 
oryginał „Biblii Jakuba Wujka”. 
Uczestnicy warsztatów dziennikar-
skich prowadzonych przez GOK 
Mierzęcice postanowili przyłączyć 
się do akcji. Kolejne publikacje 

będą przybliżać czytelnikom słowa 
bądź wyrażenia, które wyszły już 
z użycia. Młodzi pasjonaci dzien-
nikarstwa opisują historię danych 
archaizmów i starają się wskazać 
przyczyny zaniku ich popularności 
w języku polskim. 
bakałarz - tym mianem określa-
ło się dawniej giermka w języku 
czeskim. Ów giermek był młodym 
szlachcicem, który, służąc przy ry-
cerzu, sam dążył do godności rycer-
skiej; przed wiekami to określenie 
było używane w duchowieństwie, 
gdy ktoś wypowiadał się o kanoni-

ku niższym; była to również osoba, 
która na średniowiecznym uniwer-
sytecie uzyskała najniższy stopień 
akademicki - bakalaureat. Dawniej 
w Polsce bakałarzem nazywano  
w żartobliwy sposób nauczyciela.
Kamila Kołtunowska
czart - źródło tego słowa pochodzi 
od określenia czarny lub czary, wy-
wodzi się też od litewskiego słowa 
kyréti co oznacza ‚złościć się’. Inną 
możliwością jest związek ze sło-
wami krótki, skrócony, dlatego że  
w dawnych wierzeniach mówiono, 
iż czart ma jedną nogę krótszą, jest 
chromy.
Kiedyś twierdzono, że zsyłał na lu-
dzi niepogodę i choroby, jak i nama-
wiał do samobójstwa. W mitologii 
słowiańskiej czart, prowadząc walkę 
z bogiem, został zraniony w nogę. 

Po chrystianizacji to określenie stało 
się synonimem słowa diabeł.
Barbara Kyrcz
drzewiej - słowo o znaczeniu daw-
niej; było używane do XVII wieku, 
później coraz rzadziej, aż zostało 
zapomniane. W dawnych tłuma-
czeniach Biblii pojawiają się formy 
drzewiej, a także drzewie również 
w znaczeniu dawniej. W innych ję-
zykach podobne słowa znaczą zu-
pełnie coś innego, np. w rosyjskim 
driewnost oznacza starożytność, 
natomiast pruskie drulit tłumaczyło 
się jako wierzyć.
Katarzyna Kałuża

Uczestnicy warsztatów dzienni-
karskich działających przy GOK

opiekun Marcin Gala

18  2012-04-07 GKS Urania Ruda Śląska  GKS Strażak Mierzęcice       11:00 

19  2012-04-14 LKS Piast Ożarowice  GKS Strażak Mierzęcice              16:00 

20  2012-04-18 LKS Ciężkowianka Jaworzno  GKS Strażak Mierzęcice 16:00 

21  2012-04-21 GKS Strażak Mierzęcice  MKS Siemianowice Śląskie    16:30 

22  2012-04-28 LKS Zgoda Byczyna  GKS Strażak Mierzęcice               16:30 

23  2012-05-03 GKS Strażak Mierzęcice  AKS Niwka Sosnowiec           17:00 

24  2012-05-05 MCKS Czeladź  GKS Strażak Mierzęcice                        17:00 

25  2012-05-12 LKS Orzeł Nakło Śląskie  GKS Strażak Mierzęcice        17:00 

26  2012-05-19 GKS Strażak Mierzęcice  RKS Grodziec Będzin             17:00 

27  2012-05-26 KS Unia Ząbkowice  GKS Strażak Mierzęcice                17:00  

28  2012-06-02 GKS Strażak Mierzęcice  GKS Wawel Wirek                   17:00 

29  2012-06-06 TS Gwarek Tarnowskie Góry  GKS Strażak Mierzęcice 18:00 

30 2012-06-09 GKS Strażak Mierzęcice  KS Orzeł Biały Piekary Śląskie 17:00

Najbliższe mecze rundy wiosennej „Strażaka”

13 07-04-2012 KS Zapora Przeczyce - KS Górnik Sosnowiec            15:30

14 14-04-2012 LKS Iskra Psary - KS Zapora Przeczyce                     15:30

15  22-04-2012 KS Zapora Przeczyce - LKS Promień Strzemieszyce 16:00

16  29-04-2012 LKS Skalnik Kroczyce - KS Zapora Przeczyce          16:00

17  06-05-2012 KS Zapora Przeczyce - KS Płomień Niegowice         17:00

18 13-05-2012  Zagłębie 1906 Sosnowiec - KS Zapora Przeczyce    17:00

19  20-05-2012 KS Zapora Przeczyce - KS Góra Siewierska             17:00

20  27-05-2012 LKS Orzeł Dąbie - KS Zapora Przeczyce                   17:00

21  03-06-2012 KS Zapora Przeczyce - UKS Przemsza D.G.             17:00

22  10-06-2012 LKS Źródłó Kromołów - KS Zapora Przeczyce          17:00

Najbliższe mecze rundy wiosennej „Zapory”

Red.

„Strażak” zajmuje w tabeli ligi okręgowej wysokie 6. miejsce.



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.delfi nradzionkow.pl

42-460 Mierzęcice, ul. Kolejowa 31
(obok Stacja Paliw RSP ŁUBNE)
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