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DRUHOM W PODZIĘKOWANIU
3 maja w gminie Mierzęcice obchodzono Dzień Strażaka. Z tej okazji 

najaktywniejszym druhom wręczono medale: złote, srebrne i brązowe  
„Za zasługi dla pożarnictwa” i „Wzorowy strażak”. Wyróżnienia wręczono 
w obecności przedstawicieli wszystkich gminnych OSP.
(artykuł na str. 2)

ELIMINACJE DO EURO ROZEGRANO 
W MIERZĘCICACH

Gminę w „„Euro Cup Brynica 2012”” będą reprezentować m.in. zdobywcy 
I miejsca drużyna SP nr 1 w Mierzęcicach.

WOLNOŚĆ ZOSTAŁA NAM ZADANA
Bardzo uroczyście świętowano w gminie Mierzęcice 221. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta „Za ojczyznę”, następnie zebrani przemaszerowali w pochodzie 
do Mierzęcic, gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.
(artykuł na str.4)

Zebrani w uroczystym pochodzie przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości 
w Mierzęcicach.

Sporym zainteresowaniem kibiców cieszyły się Turnieje o Puchar 
Wójta Gminy Mierzęcice – dla szkół podstawowych - i o Puchar Ko-
mandorii Zagłębiowskiej Orderu św. Stanisława – dla gimnazjalistów. 
Zwycięscy pierwszego turnieju będą reprezentować gminę na „„Euro 
Cup Brynica 2012””.
(artykuł na str.6)

Z okazji Dnia Strażaka w gminie Mierzęcice nagrodzono najaktywniejszych 
druhów.

Wszystkim Mamom 
mieszkającym na terenie gminy 

Mierzęcice i ich Pociechom - 
z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka 

życzymy 
tylko szczęśliwych chwil, 

spełnienia marzeń 
oraz wszelkiej pomyślności

Tadeusz Twardoch
Przewodniczący Rady Gminy 

Mierzęcice

Grzegorz Podlejski
Wójt Gminy Mierzęcice
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NAGRODA DLA ORKIESTRY DĘTEJ

Strażacy otrzymali złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”.

(Dokończenie ze str.1)

Obchody Dnia Strażaka w gmi-
nie Mierzęcice odbyły się 3 maja, 
(4 maja przypada bowiem wspo-
mnienie św. Floriana, patrona 
strażaków) pod Pomnikiem Nie-
podległości. Wzięli w nich udział 
mieszkańcy, młodzież, reprezen-
tanci KGW i OSP z całej gminy, 
przedstawiciele jej władz, zapro-
szeni goście. Uroczystości towa-
rzyszyły poczty sztandarowe i wy-
stępy Gminnej Orkiestry Dętej im. 
Władysława Juszczyka. 
- Pewien Mędrzec - powiedział 
- „Możesz cieszyć się z dóbr  

i przyjemności oraz przebyć życie 
w spokoju... albo, czyniąc się uży-
tecznym wszystkim ludziom, nieść 
pomoc i ratunek tym, którzy tego 
potrzebują”. Wszystkim, którzy 
nieśli pomoc innym i spieszyli na 
ratunek w każdej potrzebie pra-
gnę szczególnie dzisiaj podzięko-
wać. Te podziękowania kieruję do 
druhen i druhów z naszych OSP, 
którzy w dniu świętego Floriana 
obchodzą swoje święto. Z tej oka-

zji wszystkim strażakom z gmi-
ny Mierzęcice oraz sympatykom  
i przyjaciołom tej służby pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania 
za codzienną realizację zadań, 
za poświęcenie, chronienie życia 
i mienia ludzkiego oraz za stałe 
wzbogacanie dorobku pożarni-
czego. Życzę bezpiecznej służby 
i zawsze szczęśliwych powrotów 
z akcji – podkreślał Grzegorz Pod-
lejski, wójt gminy Mierzęcice.
Najbardziej aktywnym strażakom 
wręczono odznaczenia złotych, 
srebrnych i brązowych medali  
„Za zasługi dla pożarnictwa” oraz 
„Wzorowy strażak”. Dekoracji do-

konali Zdzisław Banaś, wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP, poseł na Sejm RP Wal-
demar Andzel, Grzegorz Podlejski 
i Stanisław Paks, prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Mierzęcicach. 
-Powiat będziński jest terenem,  
w którym rola strażaków – ochot-
ników jest szczególnie ważna. 
Na prawie 2 tys. interwencji,  
w około tysiącu biorą udział rów-

Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice mówił o wielkiej roli strażaków 
ochotników we współczesnym świecie.

Obchody były uroczyste towarzyszyły im poczty sztandarowe m.in. jednostek 
OSP oraz placówek oświatowych.

nież ochotnicy. Druhowie muszą 
spełnić bardzo wysokie wymaga-
nia, muszą być odpowiednio wy-
szkoleni, liczy się wiedza, umiejęt-
ności i doświadczenie, muszą też 
mieć profesjonalne wyposażenie. 
Oczywiście teraz rzadziej walczy 
się z pożarami, ale jest więcej 
miejscowych zagrożeń, podtopień, 
wypadków drogowych. Nadal pla-
gą jest wiosenne wypalanie łąk, 
niebezpieczne dla życia, zdrowia 
ludzi i ich mienia. Na przykład: 
Będzin, Czeladź, niestety ciągle 
są pod tym względem w smutnej 
czołówce powiatu. Cenne jest to, 
że strażacy – ochotnicy doskonale 

radzą sobie ze współczesnymi wy-
mogami i nie brak im pasji i woli, 
by nieść innym pomoc – tłumaczył 
druh Zdzisław Banaś.
Najlepsze życzenia strażakom  
z gminy Mierzęcice z okazji ich 
święta złożył także Waldemar 
Pawlak, prezes Zarządu Główne-
go OSP RP, który przesłał list gra-
tulacyjny.
Na zakończenie uroczystości  
w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Mierzęcicach odbyła się wspólna 
biesiada, której towarzyszył wy-
stęp orkiestry dętej.

Red.

WYRÓŻNIENI
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: 
Antoni Czapla – OSP Nowa Wieś; Andrzej Kyrcz – OSP Topo-
rowice, Franciszek Pasamonik – OSP Toporowice, Mirosław Wi-
dera – OSP Toporowice. Srebrny Medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” otrzymali:  Włodzimierz Płatek – OSP Mierzęcice, Paweł 
Tyrała – OSP Mierzęcice, Henryk Kensy – OSP Mierzęcice II, 
Paweł Trefon – OSP Sadowie, Piotr Asman – OSP Toporowice, 
Zbigniew Hyla – OSP Toporowice, Jarosław Filipczyk – OSP To-
porowice, Zbigniew Twardoch – OSP Toporowice. Brązowe me-
dale otrzymali: Damian Sowa  – OSP Boguchwałowice, Mariusz 
Tyrała – OSP Mierzęcice, Zbigniew Wacławczyk – OSP Mierzę-
cice II, Adam Jastrząb – OSP Nowa Wieś, Łukasz Salamon – 
OSP Przeczyce, Jakub Kyrcz – OSP Przeczyce, Krzysztof Lis 
– OSP Przeczyce, Paweł Czapla – OSP Przeczyce, Piotr Sroka 
– OSP Przeczyce, Mariusz Skupień – OSP Sadowie, Przemy-
sław Asman – OSP Toporowice, Przemysław Paszewski – OSP 
Toporowice, Mariusz Zarychta – OSP Toporowice.
Odznaczenia „Wzorowy strażak” otrzymali: Zdzisław Pawula – 
OSP Mierzęcice II, Kazimierz Sarnik – OSP Mierzęcice II, Adrian 
Matyja  – OSP Toporowice.
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XVII SESJA RADY GMINY
W trakcie XVII sesji Rady Gminy w Mierzęcicach zostały przyjęte m.in. sprawozdania finansowe GOK i GBP  za rok 2011, przegłosowano 

także zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Radni wysłuchali też sprawozdania z działalności OPS w Mierzęcicach. 

WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112
(tylko dla posiadaczy telefonów komór-
kowych)
POLICJA 997
KPP BĘDZIN (32) 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU 
(32) 674 13 07
STRAŻ POŻARNA 998     
PSP BĘDZIN (32) 267 50 11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BDZIN 032 267 36 10
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
BĘDZIN 032 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992
ZAWIERCIE 032 672 12 73
URZĄD GMINY 032 288 79 00
032 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
032 287 75 19
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ 
032 288 70 53
NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia)  
032 288 70 45
APTEKA 032 288 70 11
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 032 288 70 35
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
032 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ    
032 288 70 56
NZOZ PROMED Ośrodek Zdrowia w 
Mierzęcicach (32) 288 70 95
BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH  
032 288 70 39
POCZTA 032 288 70 15
SKOK Jowisz Mierzęcice  
032 391 01 00

XVII sesja Rady Gminy w Mierzę-
cicach odbyła się 25 kwietnia tego 
roku. Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice i Andrzej Cem-
brzyński, zastępca wójta gminy, 
przedstawili informacje z dzia-
łalności władz gminy i urzędu w 
okresie między sesjami. Tadeusz 
Twardoch, przewodniczący Rady 
Gminy, przedstawił informację  
z prac Rady Gminy również w tym 
okresie.
Radni zatwierdzili sprawozdania 
finansowe Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Mierzęcicach za 2011 
rok. Roczne sprawozdanie finan-
sowe instytucji kultury, zgodnie  
z art. 53 ust. 1 ustawy z 29 wrze-
śnia 1994 roku o rachunkowości, 
podlega zatwierdzeniu przez or-
gan założycielski. Sprawozdanie 
finansowe GBP i GOK w Mie-
rzęcicach, zgodnie z art. 45 ust. 
2 ustawy o rachunkowości, za-
wierały wszystkie wymagane za-
łączniki: bilans, rachunek zysków  
i strat, informację dodatkową.
Określono wysokości dotacji z bu-
dżetu gminy Mierzęcice dla szkół 
i przedszkoli publicznych pro-
wadzonych przez osoby prawne 
niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego. Jest to zgodne  
z ustawami: z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym; z 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty 
oraz z 27 sierpnia 2009 r. Ustalo-
no miesięczną stawkę dotacji na 
2012 rok dla szkół i przedszkoli 

publicznych na jednego ucznia  
w następującej wysokości: przed-
szkole - 488,34 zł; szkoła pod-
stawowa - 784,06 zł; gimnazjum 
- 760,37 zł. Stawki będą obowią-
zywać do czasu określenia ich 
nowych wysokości na kolejny rok 
budżetowy (za okres 2012 roku 
dokonane zostanie rozliczenie 
udzielonej dotacji).
Radni dokonali zmian w uchwale 
budżetowej na 2012 rok. Plan do-
chodów po zmianach wyniósł ok. 
27 mln zł; w tym: dochody bieżą-
ce: ok. 17 mln zł i dochody ma-
jątkowe: ok. 10  mln zł. Natomiast 
wydatki zaplanowano na pozio-
mie ok. 29 mln zł, w tym wydatki 
bieżące wyniosą ok. 17 mln zł,  
a majątkowe ok. 12 mln zł.
Dokonano także przesunięć po-
między poszczególnymi działa-
mi. Projekt uchwały dotyczył m.in. 
wprowadzenia do budżetu gminy 
po stronie dochodów: subwencji 
ogólnej w wysokości ok. 150 tys. zł. 

PORZĄDKI W GMINIE
Blisko 6,5 tony zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
zostało zebrane w czasie ak-
cji zorganizowanej przez gminę 
Mierzęcice przy współpracy z fir-
mą „Global Electro Trading” S.A. 

Zebrano m.in. stare komputery, 
odbiorniki TV, chłodziarki, pralki 
oraz urządzenia małogabarytowe 
AGD. Sprzęt odbierano sprzed 
posesji bezpłatnie. Kolejna zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych 

odbędzie się jesienią. Szczegóło-
we informacje na jej temat znajdą 
się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy.

Red.

Gmina otrzymała rownież z po-
wiatu dotację celową na reali-
zację zadania p.n. „Kontynuacja 
realizacji Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Mierzęcice”  
w kwocie 10 tys. zł. Dofinanso-
wano też wkład własny gminy do 
prac społecznie – użytecznych.  
W trakcie sesji przedstawio-
no sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mierzęcicach za 2011 r. Zapre-
zentowano też oceny zasobów 
pomocy społecznej w gminie Mie-
rzęcice i sprawozdanie z działal-
ności Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Mierzęcicach za 2011 rok.

Red.
Beata Polaniecka,

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy w Mierzęcicach

TRWA BUDOWA UL. ZJAZDOWEJ W SADOWIU
Pełną parą prowadzone są prace przy budowie ul. Zjazdowej w Sadowiu. Po wielu problemach z po-

przednim wykonawcą obecna firma realizuje zadanie w sposób rzetelny i bez opóźnień.

Gmina prowadzi codziennie nad-
zór nad inwestycją. Na placu robót 
stale przebywa kierownik budo-
wy, który informuje Urząd Gminy  
w Mierzęcicach o postępach prac 
i  zapewnia, że jeżeli warunki  po-
godowe pozwolą (nie wystąpią 
długotrwałe, intensywne opady 
deszczu) to zakończenie budowy 
nastąpi jeszcze w maju tego roku.

Red. Prace przy budowie ul. Zjazdowej postępują teraz szybko.
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WOLNOŚĆ ZOSTAŁA NAM ZADANA
(Dokończenie ze str.1)

3 maja o godz. 16.00 rozpoczęła się 
msza święta „Za ojczyznę” w para-
fii św. Mikołaja w Targoszycach. 
Celebrował ją ks. kanonik Janusz 
Rakoczy, proboszcz parafii i dusz-
pasterz strażaków - ochotników 
powiatu będzińskiego. We mszy 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
gminy Mierzęcice, mieszkańcy, pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich, stra-
żacy – ochotnicy, młodzież, poczty 
sztandarowe. Oprawę muzyczną 
mszy uświetniła Gminna Orkiestra 
Dęta im. Władysława Juszczyka. 

W czasie homilii ks. Janusz Rako-
czy podkreślał rolę patriotyzmu we 
współczesnym świecie.
-Każdy z nas musi być odpowie-
dzialny za kraj, z którym jest zwią-
zany. To obowiązek człowieka, 
obywatela i chrześcijanina – pod-
kreślał kapłan.
Po zakończeniu mszy zebrani  
w pięknym pochodzie, z towarzy-
szeniem orkiestry, przeszli pod 
Pomnik Niepodległości w Mierzęci-
cach. Tu miała miejsce druga część 
uroczystości. 
W obchodach uczestniczyli m.in. 

3 maja obchody rozpoczęła uroczysta msza „Za ojczyznę”.

Grzegorz Podlejski, wójt Gminy 
Mierzęcice, Bogumiła Szymoń-
czyk, sekretarz gminy Mierzęcice, 
Agnieszka Frączek, skarbnik gmi-
ny; Tadeusz Twardoch, przewodni-
czący Rady Gminy w Mierzęcicach 
i Beata Polaniecka, wiceprzewod-
nicząca rady. Nie zabrakło też 
radnych, sołtysów, przedstawicieli 
placówek oświatowych, gminnych 
jednostek, organizacji społecznych 
oraz stowarzyszeń. Licznie repre-
zentowane były przede wszyst-
kim OSP i KGW. W uroczystości 
uczestniczyli również Poseł na 
Sejm RP Waldemar Andzel, Bur-

mistrz Siewierza jednocześnie 
wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP  
w Katowicach Zdzisław Banaś, pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Mierzęcicach Stani-
sław Paks. Podczas drugiej części 
uroczystości pod pomnikiem złożo-
no wiązanki kwiatów.
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski w swoim wystąpieniu 
zaprezentował historyczne wyda-
rzenia towarzyszące uchwaleniu 
Konstytucji 3 Maja oraz założenia 
tego doniosłego dokumentu, któ-

Pod pomnikiem złożyli kwiaty m.in. przedstawiciele władz gminy.
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ry stał się wielkim zwycięstwem 
tych, którzy chcieli państwa silnego 
i nowoczesnego. Przyjęcie tego 
dokumentu było triumfem polskie-
go konstytucjonalizmu podkreślał. 
Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 
roku spotkała się z uznaniem i wy-
zwoliła entuzjazm znacznej części 
Polaków. Niosła nadzieję na nie-
zbędne przemiany. Konstytucja 
była zwiastunem naprawy państwa 
i ocalenia suwerenności Rzeczy-
pospolitej.  W wypowiedzi swojej 
przytoczył słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II, wygłoszone przed 

21 laty w czasie nabożeństwa 
dziękczynnego z okazji dwuset-
nej rocznicy uchwalenia konstytu-
cji, który powiedział: „Po upływie 
dwóch wieków doceniamy pełniej 
jeszcze wagę tego dokumentu: 
odczytujemy w nim prawdę o Pol-
sce zakorzenionej w przeszłości,  
a równocześnie wychyloną w przy-
szłość”. Dzisiaj, my Polacy, w po-
czuciu tego - co nas łączy - a nie 
dzieli, wypełniajmy jej przesłanie  
z miłością – dodał wójt Podlejski. 

Red.

Uroczysty pochód prowadziła Gminna Orkiestra Dęta.

W uroczystościach brali udział też najmłodsi.

Obchodom towarzyszyły także poczty sztandarowe.
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AKTYWNOŚĆ PO EUROPEJSKU
W czwartek 26 kwietnia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się koncert inaugurujący obchody Europejskiego Roku Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Do końca roku planowane są warsztaty, wycieczki i szkolenia z nim związane.

Komisja Europejska ogłosiła rok 
2012 Europejskim Rokiem Aktyw-
ności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. Z tej okazji  
w GOK odbył się koncert inaugu-
rujący obchody tego roku w naszej 
gminie. Działania podejmowane 
przez państwa, samorządy, insty-
tucje publiczne i organizacje, mają 
zwrócić uwagę na to jak ważną rolę 
w społeczeństwie i najbliższym oto-
czeniu pełnią osoby starsze. 
W czwartek 26 kwietnia br. w sali 
GOK odbył się koncert inaugu-
rujący obchody Europejskiego 
Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej. 
Koncert to początek działań, które 
podjęte zostaną w naszej gminie w 
celu uaktywnienia osób starszych. 
Będą to m.in. cykliczne warsztaty, 
zajęcia, wycieczki i sposoby na ak-
tywne spędzanie wolnego czasu. W 

GMINA MIERZĘCICE ORGANIZUJE PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Od 2006 roku gmina Mierzęcice organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych - bez prawa do zasiłku korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej. Osoby bezrobotne wykonują prace porządkowe na terenie gminy. 
Gmina organizuje prace społecz-
nie użyteczne dla osób bezro-
botnych - bez prawa do zasiłku 
korzystających ze świadczeń z po-
mocy społecznej - od roku 2006. 
Wykonywanie prac społecznie 
użytecznych, jak co roku, odbywa 
się na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Starostwem 

Powietowym w Będzinie, a gminą 
Mierzęcice. W roku bieżącym pra-
ce wykonywane są od 2 kwietnia 
2012 r. i będą  trwały do 31 grudnia 
2012 r., w okresie obowiązywania 
zawartego porozumienia. 
Obecnie w pracach bierze udział 
5 osób, które wykonują prace po-
rządkowe na terenie gminy Mie-

rzęcice,  głównie jest to usuwanie 
śmieci z poboczy przy drogach, 
usuwanie krzewów, które ograni-
czają widoczność. 
Każda z osób ma do przepraco-
wania 40 godz. miesięcznie, po 
10 godzin tygodniowo. Wysokość 
świadczenia pieniężnego przysłu-
gującego z tytułu wykonywania 

prac społecznie użytecznych wy-
nosi 7,04 zł za godzinę z czego 
wysokość refundacji z Funduszu 
Pracy w okresie objętym porozu-
mieniem wynosi 4,22 zł za godzi-
nę, natomiast pozostała kwota - 
2,82 zł za godzinę pokrywana jest 
z budżetu gminy.

Red.

JEST BEZPIECZNIEJ
Dzięki dobrej współpracy naszej Gminy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami PKP Oddział Katowice, a zwłaszcza jego dyrekto-
rem Jolantą Michalską - została wyburzona dawna nastawnia będąca własnością PKP Katowice. Znajdujący się w pobliżu przystanku auto-
busowego w Nowej Wsi obiekt zagrażał bezpieczeństwu. To kolejny efekt współpracy gminy i Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
PKP Oddział Katowice, który prezentujemy na łamach „Panoramy Gminy Mierzęcice”.

Red.

Budynek dawnej nastawni zagrażał bezpieczeństwy, dlatego go usunięto. Teren został uporządkowany.

Koncert inaugurujący obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej podobał się zebranym.

czasie koncertu wystąpili uczniowie 
doskonalący swój talent w Ogni-
sku Pracy Pozaszkolnej pod okiem 
nauczycieli: Barbary Gurowiec ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzę-
cicach, Marty Czapli i Anny Dyńskiej  
z SP nr 2 w Mierzęcicach. Zebra-
ni: Grzegorz Podlejski, wójt gminy, 
Andrzej Cembrzyński, zastępca 
wójta gminy, radni, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych, Katarzyna 
Burczyk dyrektor Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej, członkinie KGW oraz 
licznie zebrani rodzice - z podziwem 
oglądali występy najmłodszych.  
Tańcem, śpiewem i humorem naj-
młodsi podbili serca zebranych. 
Czekała na nich słodka nagroda 
oraz zasłużone pochwały.

Red.
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ELIMINACJE DO EURO ROZEGRANO W MIERZĘCICACH
(Dokończenie ze str.1)

Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Mierzęcice rozegrano na „Orliku” 
przy Gimnazjum im. Cz. Miłosza  
w Mierzęcicach 6 maja tego roku. 
Do udziału w zawodach zgłosiły 
się trzy drużyny z SP nr 1 i 2 w Mie-
rzęcicach i z SP w Przeczycach. 
Najlepsi okazali się uczniowie SP 
nr 1 w Mierzęcicach, druga lokata 
przypadła SP w Przeczycach. Trze-
ci byli uczniowie SP nr 2 w Mierzę-
cicach. Każda z drużyn otrzymała 
puchar i dyplom. Drużyny z SP  
nr 1 i SP z Przeczyc otrzymają 
nowe stroje z logo gminy Mierzę-
cice.
-Turniej to zarazem eliminacje 
do rozgrywek „Euro Cup Brynica 
2012”, które odbędą się w czerw-
cu. Naszą gminę w rozgrywkach, 
w których będzie uczestniczyć 
młodzież z gmin zrzeszonych  
w Związku Gmin LGD „Brynica to 
nie granica”, będzie reprezentować 
drużyna z SP nr 1 w Mierzęcicach  
i SP  w Przeczycach. Cieszę się, 

że młodzież chętnie uczestniczy 
w takich zawodach, z sukcesami, 
być może młodzi będą też mogli 
wkrótce jako trampkarze, grać 
w „Strażaku” Mierzęcice, będąc 
przyszłością naszej drużyny – tłu-
maczy Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice.
Rozgrywkom towarzyszyła licznie 
zgromadzona publiczność. Nie 
zabrakło opiekunów drużyn: Anny 
Studentkowskiej – Tokarskiej; Re-
naty Bakalarz i Anny Kucharczyk. 
Zawody obserwowały także Te-
resa Banaś, dyrektor Gimnazjum  
w Nowej Wsi i Bożena Jach, dyrek-
tor SP nr 1 w Mierzęcicach. Zawo-
dy rozegrano od opieką Mateusza 
Mańdoka, gminnego koordynatora 
ds. sportu i Damiana Dróżdża, ani-
matora sportu.
Drugi Turniej o Puchar Komandorii 
Zagłębiowskiej Orderu św. Stani-
sława, rozegrano systemem każ-
dy z każdym, wzięły w nim udział 
drużyny gimnazjalistów z Nowej 
Wsi, Mierzęcic, Siewierza, Psar i 
Wojkowic Kościelnych. Pierwsze 

W czasie turniejów na „Orliku” panowała świetna atmosfera.

miejsce i puchar ufundowany przez 
Czesława Banasia, wiceprezesa 
Komandorii Zagłębiowskiej Orde-
ru św. Stanisława (mieszkańca 
gm. Mierzęcice) zdobyła drużyna  
z Wojkowic. Druga lokata przypadła 
Nowej Wsi, trzecia drużynie z Mie-
rzęcic, kolejne Siewierzowi i Psarom. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my. 
-Mamy nadzieję, że zawody będą 
odbywać się cyklicznie. Tegoroczne 

rozegrano tuż przed dniem św. Stani-
sława, naszego patrona, który jest w 
całej Polsce obchodzony bardzo uro-
czyście – tłumaczy Czesław Banaś.
Wszyscy zebrani mogli poczęsto-
wać się smaczną grochówką, którą 
ufundowali i osobiście serwowali, 
mieszkańcy gminy, państwo Teresa 
i Henryk Serwecińscy. Dla uczestni-
ków zawodów przygotowano napoje.

Red.

GIMNAZJALIŚCI DZIENNIKARZAMI
Uczniowie Gimnazjów w Nowej Wsi i w Mierzęcicach uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  

„IV Władza”, w trakcie którego poznają tajniki dziennikarstwa telewizyjnego oraz techniki reklamy.
Czwartek. Około godziny 15.15. 
Budynek Gimnazjum Mierzęcicach. 
W jednej z sal grupa uczniów Gim-
nazjum w Nowej Wsi i Gimnazjum 
w Mierzęcicach pracowicie rozkłada 
statywy, zawiesza oświetlenie stu-
dyjne, mocuje kamerę. Na biurku 
pojawia się profesjonalny sprzęt 
montażowy.  Ktoś kto zajrzałby tu 
przypadkiem, mógłby odnieść wra-
żenie, że gimnazjaliści w trakcie 
rozmowy posługują się szyfrem. 
Padają słowa “stand up”, “off”, 
“render”, “voice over”, “news”. Czy 
to lekcja języka angielskiego z za-
stosowaniem tajemniczej metody 
dydaktycznej?! Nie. To cotygodnio-
we warsztaty dziennikarskie dla 
uczniów II i III klas gimnazjalnych. 
W czasie, gdy adepci sztuki opera-
torskiej, montażu i grafiki zgłębiają 
jej arkana, inna grupa młodych lu-
dzi poznaje blaski i cienie zawodu 
dziennikarza. Uczniowie dowiadują 
się jak przygotować serwis informa-
cyjny, jak zaprezentować prognozę 
pogody, czy wiadomości sportowe? 
Na te pytania nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi - recepty. Ale kandydaci 

na dziennikarzy po każdych zaję-
ciach są coraz bliżsi jej poznania. 
Kilka osób buduje studio telewi-
zyjne wraz z jego pełną obsługą. 
Co tydzień, staje tu przed kamerą,  
w świetle lamp studyjnych, kolej-
nych kilka osób.  Wcielają się w rolę 
reporterów, prezenterów: serwisów 
informacyjnych, sportowych, pro-
gnozy pogody.  Nagrania realizują 
ich szkolni koledzy, którzy chwilę 
później na montażowym laptopie,  
w programie „Final Cut” zadbają  
o to, by wszystko było widać i sły-
chać, a całość przypominała praw-
dziwy serwis informacyjny, wywiad, 
czy prognozę pogody. Występy 
przed kamerą poprzedzają ćwicze-
nia logopedyczne, których zdaniem 
jest „rozruszanie aparatu mowy”. W 
jaki sposób? Oto przykłady: „Jola 
lojalna i Jola nielojalna. I cóż, że 
ze Szwecji. Szwed wszedł w drzwi. 
Czy trzy cytrzystki na Cyprze grają 
na cytrze? Z czeskich strzech szło 
Czechów trzech”. Łatwo nie jest, ale 
po kilku minutach takich ćwiczeń 
każdy dziennikarz mówi wyraźniej, 
a „Szwed”, „trzy cytrzystki” i „Cze-

chów trzech” wyraźnie poprawiają 
humory.  
Jak zachęcić do kupna zupełnie nie-
potrzebnej rzeczy, a jak zniechęcić 
do wyjątkowej okazji - to ćwiczenia 
ze sztuki argumentacji. W trakcie 
zajęć wszyscy poznają techniki au-
toprezentacji, uczą się publicznych 
wystąpień i nabierają niezbędnej  
w takich sytuacjach pewności siebie 
oraz wiary we własne umiejętności.  
Każdy ma jakieś zalety, trzeba je 
w sobie odkryć i umiejętnie wyeks-

ponować.  Gimnazjalna redakcja 
zajmuje się relacjonowaniem wy-
darzeń z życia szkoły. Warsztaty to 
również okazja do zapoznania się  
z mechanizmami funkcjonowania 
Unii Europejskiej.  Projekt „IV Wła-
dza” współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. (W 
tym roku szkolnym projekty realizo-
wano także w sąsiednich gminach).

Uczestnicy projektu „IV Władza”

W projekcie „IV Władza”, realizowanym w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich uczestniczą gminy Świerklaniec, Bobrowniki, Mierzęcice i Oża-
rowice. Projekt, w tym roku szkolnym, realizowany w ramach zawartej 
umowy partnerskiej z „Grupą N” sp. z o.o. skierowany jest do uczniów 
klas III gimnazjum. Projektem objęto grupę kilkudziesięciu uczniów sto-
jących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. W jego ramach pro-
wadzone są kursy i szkolenia m.in. z zawodu: reportera, prezentera, 
operatora kamery, montażysty, grafika komputerowego, a także techniki 
autoprezentacji i przekazu werbalnego.
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O KONSTYTUCJI 3 MAJA WIEDZIELI DUŻO
Anna Kołodziejczyk uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Sie-

wierzu oraz Juliusz Małek z Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół 
w Sławkowie okazali się najlepsi w konkursie historycznym „Wiwat 
król. Wiwat konstytucja”, który odbył się w GOK w Mierzęcicach.  

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu.

W piątek 27 kwietnia tego roku  
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Mierzęcicach odbył się konkurs 
historyczny „Wiwat król. Wiwat 
konstytucja” dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Kon-
kurs został poświęcony rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
w 1791 roku (pierwszej w nowożyt-
nej Europie i drugiej po amerykań-
skiej na świecie) oraz ustanowio-
nemu, dla jej uczczenia, w 1919 
roku świętu narodowemu. Konkurs 
zorganizowano pod patronatem 
Grzegorza Podlejskiego, wójta 
gminy Mierzęcice. Patronatem ho-
norowym - konkurs objął senator 
RP Zbigniew Meres. Na zaprosze-
nie organizatora (GOK w Mierzę-
cicach) w konkursie wzięli udział 
uczniowie z całego regionu. Na-
szą gminę reprezentowali ucznio-
wie: SP w Przeczycach, SP nr 1 i 2  
w Mierzęcicach, Szkoły Podstawo-
wej w Toporowicach, Gimnazjów w 
Mierzęcicach i Nowej Wsi.
Zmaganiom konkursowym uczest-
ników kibicowali: Grzegorz Podlej-
ski, wójt gminy Mierzęcice, Andrzej 
Cembrzyński, zastępca wójta gmi-
ny Mierzęcice, radni gminy, dyrek-
torzy gminnych placówek oświato-
wych oraz Janusz Żakowski, dy-

rektor Biura Senatora Zbigniewa 
Meresa. Zmagania młodych ludzi 
oceniała Komisja Konkursowa. 
Jej przewodniczącym był dr Ja-
cek Kurek, wykładowca Instytutu 
Historii  Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Młodzież zmierzyła 
się z testem pisemnym. Po zakoń-
czeniu zmagań konkursowych dr 
Kurek zaprezentował wykład, któ-
ry przybliżył słuchaczom postaci  
i wydarzenia czasów stanisławow-
skich. Zarówno goście jak i za-
proszeni do wysłuchania wykładu 
gimnazjaliści z Mierzęcic nie kryli 
zaciekawienia prezentacją, która 
była połączeniem słowa, obrazu  
i dźwięku. 
Następnie Komisja Konkursowa 
przedstawiła wyniki testu pisem-
nego i wręczyła nagrody. W grupie 
37 uczestników konkursu „Wiwat 
król. Wiwat konstytucja” w katego-
rii szkół podstawowych najlepszy-
mi okazali się: Anna Kołodziejczyk 
uczennica Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Siewierzu (I miejsce); Wero-
nika Domagała uczennica Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Wojkowicach 
Kościelnych (II miejsce); Szymon 
Landecki uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Wojkowicach Kościel-
nych (III miejsce). 
W kategorii szkół gimnazjalnych 
zwyciężył Juliusz Małek uczeń 
Gimnazjum Publicznego w Ze-
spole Szkół w Sławkowie, (laureat 
wojewódzkiego konkursu  z hi-
storii i zwycięzca etapu dekanal-
nego Wojewódzkiego Konkursu 
Biblijnego). II miejsce zajął Mate-
usz Machura uczeń Gimnazjum  
w Zespole Szkolno - Przedszkol-
nym w Żelisławicach. III miejsce 
zdobył Wojciech Kobiałka uczeń 
Gimnazjum w Mierzęcicach. 
Wśród pozostałych uczestników 
konkursu zostały rozlosowane 

nagrody dodatkowe. Wszystkie 
szkoły biorące udział w konkursie 
otrzymały okolicznościowe po-
dziękowania od senatora RP Zbi-
gniewa Meresa.
Dorota Marciniak, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury żegnając 
gości, podziękowała wszystkim za 
tak liczne przybycie i wysoki po-
ziom konkursowych zmagań. 
Kolejne spotkanie z historią  
w GOK w Mierzęcicach już za rok, 
w trakcie kolejnej edycji konkursu.

Red.

ROZŚPIEWANY FESTIWAL
25 kwietnia 2012roku  w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach odbył się III  festiwal piosenki polskiej pod hasłem „Piosenka jest dobra 

na wszystko”. W  konkursie udział wzięli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy.

Na  uroczystości gminnego festi-
walu przybyli  zaproszeni goście, 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, Dorota Marciniak, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Wszystkich zebranych gości 
i uczestników  powitała Urszula 
Sołtysik, dyrektor szkoły słowami 
„…idź tam gdzie słychać śpiew, 
bo  tam są dobrzy ludzie”.  Dzięki 
pięknym piosenkom wykonanym 
przez uczestników festiwalu  oraz 
programowi artystycznemu przy-
gotowanemu przez uczniów,  całą 
szkołę przepełniła muzyka, taniec i 
śpiew.  Młodzi artyści  zaprezento-
wali  wielki talent, zaangażowanie 
oraz wiarę  we własne  umiejętno-
ści wokalne.
Komisja konkursowa oceniła 

uczestników festiwalu następują-
co:
I miejsca   w poszczególnych gru-
pach wiekowych zdobyli: Kacper 
Tarnawczyk, Krzysztof Kurzeja, 
Julia Filipczyk, Martyna Wałęsa, 
Anna Wojdas.
II miejsca  w poszczególnych gru-
pach wiekowych zdobyli: Szymon 
Koziorowski, Marcjan Zawadzki, 
Karolina Filipczyk, Patryk Krze-
myk, Karolina Gwóźdź.
III miejsca  w poszczególnych 
grupach wiekowych zdobyli: Laura 
Bartkowiak, Patrycja Krzykawska, 
Wiktoria Czapla, Kamila Dróżdż.
Jury przyznało również Grand Prix 
festiwalu, które wywalczyła  Pauli-
na Słowińska.
Zwycięscy festiwalu otrzyma-

li  złote  statuetki muzyczne oraz 
dyplomy, które wręczał   Grzegorz 
Podlejski,  wójt gminy Mierzęcice .
Po wielu emocjach i wrażeniach, 

wszyscy uczestnicy festiwalu  zo-
stali zaproszeni na słodki poczę-
stunek oraz do ponownego udzia-
łu w naszym festiwalu za rok.

Najmłodsi ładnie prezentowali się na scenie.
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PROJEKT „EUROPEJSKIE IDEE” 

CHEMIA JĄ FASCYNUJE
Rozmowa z Sandrą Frączek - laureatką Konkursu Przedmiotowe-

go z Chemii, uczennicą Gimnazjum w Nowej Wsi

Uczniowie Gimnazjum w Nowej Wsi wraz z kolegami z Polski i innych krajów europejskich uczestniczyli w projekcie „Europejskie idee”. 
Gimnazjaliści np., wcielili się  w role reporterów i głów państw, inscenizując wywiady z osobistościami ze świata polityki.
Uczniowie Gimnazjum im. Janu-
sza Kusocińskiego w Nowej Wsi 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu  
i pracy Moniki Naglik, nauczyciela 
języka niemieckiego, mieli okazję 
uczestniczyć w międzynarodo-
wym projekcie „Europejskie idee” 
współorganizowanym z Gimna-
zjum im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Siemioni, Gimnazjum 
Johanneum w Wadersloh w Niem-
czech oraz Gimnazjum w Aalten w 
Holandii. Tematem projektu były 
historia i sztuka. 
Projekt miał charakter wymiany 
uczniowskiej. Gimnazjaliści z Nie-
miec i Holandii mieszkali w czasie 
pobytu w naszym kraju w domach 
uczniów. 
W czasie trwania projektu ucznio-
wie aktywnie spędzali czas pod-
czas wycieczek do Katowic i 
Krakowa. Uczestnicy już w dru-

gim dniu wyruszyli do Katowic, 
gdzie „mogli zasmakować historii”  
w Pracowni Teatralno – Filmo-
wej, Muzeum Barbary i Stanisła-
wa Ptaków. W tym emanującym 
niezwykłą atmosferą miejscu 
przybliżono zwiedzającym twór-
czość pary wybitnych osobowości.  
W filii Muzeum Historii Katowic, 
która niewątpliwie stworzona zo-
stała z prawdziwą pasją, młodzież 
podziwiała pamiątki życia codzien-
nego i twórczości artystów.  
Podczas pobytu w Katowicach 
młodzież podążała śladami histo-
rii i kultury, które to wspaniale wi-
doczne są w Nikiszowcu – zabyt-
kowym śląskim osiedlu górniczym. 
W czasie spaceru ulicami katowic-
kiego „pomnika historii” wsłuchali 
się w opowieść o dziejach Niki-
szowca, po czym wszyscy zasma-
kowali w śląskiej kuchni, kosztując 

tradycyjny deser – szpajzę. 
Niezapomnianych przeżyć dostar-
czyła uczniom wyprawa do Kra-
kowa, w którym zwiedzili Wawel 
oraz udali się śladami europejskiej 
tożsamości miasta przechodząc 
szlakiem turystycznym po podzie-
miach Rynku Głównego. 
Uczestnictwo w międzynarodo-
wym przedsięwzięciu wiązało się 
nie tylko z wycieczkami i zwie-
dzaniem, ale również z pracami 
nad zadaniami w ramach projek-
tu. Uczniowie niezwykle aktyw-
nie spędzali czas w Gimnazjum  
w Siemoni i w Nowej Wsi. Rezul-
tatem ich wysiłku była prezentacja 
dokonanych osiągnięć na forum 
szkoły. Gimnazjaliści zaprezento-
wali i omówili plakaty „Europejskie 
idee” oraz zainscenizowali wymy-
śloną przez siebie legendę o Ni-
kiszowcu. Wykonali też wspólnie 

stworzoną piosenkę i wcielili się  
w role reporterów i głów państw, 
inscenizując wywiady z osobisto-
ściami ze świata polityki. Należy tu 
wspomnieć, że młodzi ludzie wy-
kazali się sporymi umiejętnościami 
i kreatywnością. 
Bez wątpienia uczestnictwo w pro-
jekcie przyczyniło się do rozwoju 
i edukacji młodych ludzi. Wymier-
nym efektem stała się integracja 
młodzieży z trzech krajów, do-
skonalenie umiejętności języko-
wych oraz poznanie obcych kultur  
i obyczajów. Wielu z nich nawią-
zało trwałe przyjaźnie, a słuchając 
wspomnień o chwilach spędzo-
nych podczas projektu nie sposób 
nie zauważyć pozytywnych emocji 
u naszych wychowanków.  

Gimnazjum w Nowej Wsi

Redaktor: Na początku naszej 
rozmowy w imieniu całej szkoły 
składamy ci serdeczne gratulacje 
za zdobycie tak ważnego wyróż-
nienia...
Sandra Frączek: Dziękuję bar-
dzo.
R.: Ile czasu zajęły ci przygotowa-
nia do konkursu?
S.F.: Miałam kilka miesięcy dodat-
kowych zajęć z moją nauczycielką 

chemii panią Marzeną Wałęsą.
R.: To sporo czasu. Czy nie zanie-
dbałaś w tym czasie innych przed-
miotów?
S.F.: Nie wydaje mi się. Miałam 
czas także, by przygotować się 
do pozostałych zajęć. Poza tym 
inni nauczyciele byli bardzo wyro-
zumiali. Wszyscy mnie wspierali  
i pomagali mi.
R.: Co zyskałaś dzięki udziałowi  
w tym konkursie?
S.F.: Wiedzę, wiele satysfakcji. 
No i oczywiście jestem zwolniona 
z pisania części matematyczno 
– przyrodniczej egzaminu gimna-
zjalnego. 
R.: Dlaczego wybrałaś akurat che-
mię?
S.F.: Dzięki mojej nauczycielce, 
która zainteresowała mnie tym 
przedmiotem. W szkole podstawo-
wej, gdzie poznaliśmy podstawy 
chemii nie przepadałam za tymi 
zajęciami. Po przyjściu do gimna-

zjum to się zmieniło. Pani Marzena 
Wałęsa tak naprawdę zaintereso-
wała mnie chemią. 
R.: Co czułaś, kiedy dowiedziałaś 
się o zwycięstwie? 
S.F.: Byłam bardzo zaskoczona, 
no i... szczęśliwa. 
R.: Czy poczułaś ulgę, kiedy po-
znałaś wyniki?
S.F.: Z jednej strony tak, ale z dru-
giej trochę byłam zawiedziona, 
że to już koniec mojej przygody  
z konkursem. 
R.: Jak uczciłaś zwycięstwo?
S.F.: Ze znajomymi poszłam do 
pizzerii.
R.: Jakie miałaś sposoby „na od-
stresowanie” się podczas przygo-
towań do konkursu?    
S.F.: Rozmowy z przyjaciółmi, ro-
dzicami i nauczycielką, gra na gi-
tarze oraz słuchanie muzyki. 
R.: Jaką muzykę grasz?
S.F.: Rock, metal i trochę popu. 
R.: Czy uczyłaś się gry na tym in-
strumencie np. w szkole muzycz-
nej? 

S.F.: Nie sama uczę się gry na 
gitarze, korzystam z pomocy In-
ternetu.
R.: Czym interesujesz się poza 
chemią?
S.F.: Interesuję się oczywiście grą 
na gitarze, fotografią, a także lubię 
czytać książki. 
R.: Czy wybierasz się do liceum  
o profilu chemicznym?
S.F.: Tak. Myślę o profilu biologicz-
no-chemicznym, ale jeszcze nie 
wiem, którą szkołę wybiorę. 
R.: Czy twoja przyszłość zawodo-
wa będzie związana z chemią?
S.F.: Wydaje mi się, że tak, ale 
wszystko okaże się w przyszłości. 
R.: Dziękuję za rozmowę i życzę 
kolejnych sukcesów.

Gimnazjum im.J.Kusocińskiego 
w Nowej Wsi

MARZY O KARIERZE WOJSKOWEJ
Piotr Szczepańczyk ma 13 lat  
i pochodzi z Mierzęcic – Osiedla. 
Obecnie jest uczniem Gimnazjum 
w Nowej Wsi. Uczęszcza na kół-
ko matematyczne, pasjonuje się 

historią, uczestniczył w historycz-
nych konkursach przedmiotowych. 
Lubi nowożytność, I i II wojnę 
światową. Brał udział – z sukce-
sami – także w innych konkursach 

przedmiotowych Zdobył II miejsce 
w ogólnopolskim konkursie poloni-
stycznym. Dużo czyta, lubi zwłasz-
cza książki historyczne. Chętnie 
spędza czas z rówieśnikami, czę-

sto grają z kolegami w gry kom-
pueterowe, rozmawiają na „Gadu 
– gadu”. W przyszłości chce skoń-
czyć technikum, a potem Wojsko-
wą Akademię Techniczną.
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MŁODZI O BEZPIECZEŃSTWIE

Jedna z konkurencji turnieju.
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Po raz ósmy na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie w Ruchu Drogowym. Naszą gminę reprezentowały: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach oraz Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza w Mierzęcicach.
12 kwietnia 2012 r. na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach odbyły się, już po raz 
ósmy, powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeństwie w Ruchu Dro-
gowym, w którym udział wzięło  
5 drużyn ze szkół podstawowych 
i 5 drużyn gimnazjalnych z po-
wiatu będzińskiego, wyłonionych 
we wcześniejszych eliminacjach 
gminnych i miejskich. Uczestników 
turnieju powitali: Bożena Jach, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mierzęcicach, Beata Fryc, dy-
rektor Gimnazjum w Mierzęcicach, 
oraz przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji w Będzinie. 
Uczniowie rywalizowali w 3 kon-
kurencjach, które pozwoliły spraw-
dzić ich wiedzę teoretyczną z za-
kresu znajomości przepisów ruchu 
drogowego, znaków drogowych  
i umiejętności praktyczne w poko-
nywaniu rowerowego toru prze-
szkód oraz udzielaniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Naszą gminę reprezentowały: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach oraz Gimnazjum im. 
Czesława Miłosza w Mierzęci-
cach. W kategorii szkół podstawo-
wych bezkonkurencyjni okazali się 
gospodarze w składzie: Patrycja 
Bar, Igor Opara, Łukasz Głuszak. 
Indywidualnie, po raz pierwszy  
w historii konkursu w powiecie bę-
dzińskim, zwyciężyła uczennica: 
Patrycja Bar, która okazała się naj-
lepsza na bardzo trudnym rowero-
wym torze przeszkód. Drugie miej-
sce indywidualnie wywalczył Igor 
Opara (najlepszy w teście wie-
dzowym) uzyskując maksymalną 
liczbę punktów. Do kolegów z dru-
żyny na podium dołączył Łukasz 
Głuszak, zajmując indywidualnie 
miejsce trzecie. W kategorii szkół 
podstawowych do etapu okręgo-
wego zakwalifikowała się Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach 
oraz Szkoła Podstawowa nr 2  
w Czeladzi.
W kategorii szkół gimnazjalnych 

zwyciężyła drużyna Publiczne-
go Gimnazjum w Siemoni, która 
okazała się najlepsza zarówno 
na torze przeszkód, jak również 
w teście wiedzowym. Uczniowie 
Gimnazjum w Siemoni będą re-
prezentować powiat będziński  
w rozgrywkach okręgowych. Gim-
nazjum z Mierzęcic zajęło II miej-
sce. Indywidualnie na podium 
stanęło trzech uczniów, zajmując 
ex aequo I miejsce: Oskar Ożóg  
i Marcin Dudała z Siemoni oraz 
Kamil Kozieł z Mierzęcic.
Nagrody zwycięzcom zarówno 
w eliminacjach grupowych jak  

i indywidualnych, ufundował or-
ganizator powiatowego etapu 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie w Ruchu Dro-
gowym, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mierzęcicach. Za przygotowanie 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
do turnieju jak i samego turnieju 
odpowiedzialni byli nauczyciele: 
Anna Studentkowska - Tokarska, 
Renata Lebiocka i Agata Psonka.

SP nr 1 w Mierzęcicach

CO SŁYCHAĆ W ŚWIECIE POEZJI...
W SP w Toporowicach odbył się X Gminny Konkurs Recytatorski „Co słychać w świecie poezji”... I miejsca w swoich grupach wieko-

wych  zajęli: Paweł Jasic, Aleksandra Dobrowolska, Dawid Hyla, Marcjan Zawadzki, Marta Góra, Dominika Sroka, Paulina Słowińska.
19 kwietnia br. w Szkole Podsta-
wowej w Toporowicach odbył się 
jubileuszowy X Gminny Konkurs 
Recytatorski „Co słychać w świecie 
poezji”... Konkurs objęła patrona-
tem honorowym Grażyna Czapla, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Mierzęcicach. Do Szko-
ły Podstawowej do Toporowicach 
już po raz dziesiąty przybyły dzieci  
z przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych i szkół podstawowych 
gminy Mierzęcice - uczestnicy 
konkursu. Na zaproszenie orga-

nizatorów w uroczystości udział 
wzięli goście: Grzegorz Podlejski, 
wójt gminy Mierzęcice, Andrzej 
Cembrzyński, zastępca wójta gmi-
ny Mierzęcice, Dorota Marciniak, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz przedstawiciele lokalnych 
organizacji społecznych, rodzice, 
dziadkowie i przyjaciele szkoły. 
Konkurs otworzyła Izabela Dziuro-
wicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Toporowicach. Dzięki popisom 
uczestników oraz programowi arty-
stycznemu przygotowanemu przez 

uczniów Szkoły Podstawowej  
w Toporowicach, słuchacze mogli 
na chwilę oderwać się od codzien-
ności i przenieść do krainy dziecię-
cych marzeń. Młodzi artyści, mimo 
tremy, z ogromnym zaangażowa-
niem prezentowali przygotowane 
utwory. I miejsca w poszczególnych 
grupach wiekowych zajęli: Paweł 
Jasic, Aleksandra Dobrowolska, 
Dawid Hyla, Marcjan Zawadzki, 
Marta Góra, Dominika Sroka, Pau-
lina Słowińska. II miejsca przypa-
dły: Wiktorii Nowak, Kamili Latos, 

Zuzannie Cichoń, Patrycji Madej, 
Weronice Wojdas, Wiktorii Cza-
pli, Aleksandrze Wojdas, Kindze 
Kozłowskiej. III miejsca otrzymali: 
Malwina Jędrasik, Paweł Kozieł, 
Eryka Strama, Wiktoria Juszczyk. 
Zwycięzcom wręczono dyplo-
my oraz nagrody książkowe. Po 
zmaganiach konkursowych dyrek-
tor Izabela Dziurowicz zaprosiła 
wszystkich uczestników i gości na 
słodki poczęstunek.

SP w Toporowicach

DYPLOMY DLA LAUREATEK
W Gimnazjum nr 3 w Zawierciu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom Wojewódzkich Konkursów Przed-

miotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Mierzęcice reprezentowały Sandra Frączek i Aleksandra Kozieł.
19 kwietnia 2012 r. w Gimnazjum  
nr 3 w Zawierciu odbyła się uroczy-
stość wręczenia dyplomów i podzię-
kowań tegorocznym laureatom Wo-
jewódzkich Konkursów Przedmioto-
wych organizowanych przez Śląskie-
go Kuratora Oświaty w Katowicach.

Około trzystu laureatów z Delegatury 
Sosnowiec z rąk Dariusza Wilczaka, 
wicekuratora Śląskiego Kuratorium 
Oświaty w Katowicach oraz Miro-
sławy Jędruch, zastępcy dyrekto-
ra Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Sosnowcu odebrało dyplomy i 

podziękowania. Wśród laureatów  
w gronie najzdolniejszych i najlep-
szych uczniów znalazły się dwie 
uczennice z naszej gminy: Aleksan-
dra Kozieł uczennica Gimnazjum 
w Mierzęcicach - laureatka z fizyki; 
Sandra Frączek uczennica Gim-

nazjum w Nowej Wsi - laureatka  
z chemii. W uroczystości uczestni-
czył Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, który wręczył laureatkom 
listy gratulacyjne oraz nagrody ży-
cząc dalszych wspaniałych sukce-
sów i osiągnięć w nauce. 
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DNI OTWARTE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W SP nr 2 w Mierzęcicach i w SP w Przeczycach odbyły się Dni Otwarte szkół. Z tej okazji przedszkolaki – przyszli uczniowie - i rodzice 

najmłodszych mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach i prezentacjach pokazujących placówkę. 

KONKURS ORTOGRAFICZNY PO RAZ VII
W rozegranym w Szkole Podstawowej w Przeczycach VII Gminnym Konkursie Ortograficznym „Supermistrz ortografii” uczestniczyli 

uczniowie klas trzecich z terenu całej gminy. Zwycięzcy otrzymali tytuły „Supermistrza” i „Mistrza ortografii”.

PAMIĘCI NOBLISTY
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Wspaniała zabawa i wiele atrakcji 
czekało dzieci z Przedszkola w No-
wej Wsi, które 20 kwietnia 2012 r. 
przekroczyły progi Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mierzęcicach. Pod-
czas Dnia Otwartego przedszko-
laki oraz ich rodzice mieli okazję 
poznać naszą placówkę. Przybyli 
goście po przywitaniu przez Ur-
szulę Sołtysik, dyrektora placówki 
obejrzeli inscenizację pt. „Nasza 
wesoła szkoła” przygotowaną 
przez uczniów i wychowawczynie 
klas od 0 do 3. Dzieci śledziły ją 
z zapartym tchem. Następnie naj-
młodsi zostali zaproszeni do „Za-
czarowanej Krainy”, czyli naszej 
Szkolnej Świetlicy. Tam pod opie-

ką „Tosi” - bohaterki książki „Pla-
stusiowy pamiętnik” pokonywały 
na czas - kolorowy tor przeszkód. 
Przez cały czas trwania zabaw ru-
chowych, naszych najmłodszych 
wspierały dwie pacynki – „Smok 
wawelski” oraz „Czerwony Kaptu-
rek”. W świetlicy czekało na miłych 
gości również to, co najmłodsi 
lubią najbardziej, czyli słodki po-
częstunek. „Tosia” oprowadziła 
dzieci, rodziców i opiekunów po 
naszej szkole. Przyszli uczniowie 
mogli zajrzeć do wszystkich zaka-
marków budynku, obejrzeli m.in. 
sekretariat, salę gimnastyczną, 
gabinet „Pani pielęgniarki”, sale 
lekcyjne, bibliotekę. Najbardziej 

podobały się klasy: informatyczna 
oraz matematyczna.
Na zakończenie goście udali się 
do szkolnej „zerówki”, gdzie odby-
ły się warsztaty plastyczne.
Przyszli uczniowie wykonali pięk-
ne różnobarwne motyle wykorzy-
stując kolorowy papier oraz mie-
szankę makaronów. Rezultat mo-
zolnej, ale jakże efektownej pracy 
najmłodszych można obejrzeć 
na szkolnej tablicy informacyjnej. 
Na zakończenie dyrektor Sołtysik 
wręczyła gościom upominki – pa-
pierowe kwiaty ze zdjęciem naszej 
szkoły.
Dzień Otwarty niestety szybko 
dobiegł końca… jednak drzwi  

SP nr 2 oraz serca wszystkich pra-
cowników i uczniów są cały czas 
otwarte dla nowych wychowan-
ków, którzy już we wrześniu będą 
mogli przekonać się, że nasza 
szkoła jest bezpieczna, przyjazna 
i wesoła.
Także Szkoła Podstawowa  
im. M.Konopnickiej w Przeczycach 
zaprosiła najmłodszych i ich rodzi-
ców na Dzień Otwarty, który odbył 
się 26 kwietnia 2012 r. W progra-
mie znalazły się ciekawe zajęcia  
i prezentacje.

SP nr w Mierzęcicach

27 kwietnia 2012 r.  w Szkole 
Podstawowej im. M. Konopnic-
kiej w Przeczycach odbył się VII 
Gminny Konkurs Ortograficzny 
„Supermistrz ortografii” dla klas 
III, pod patronatem Tadeusza 
Twardocha, przewodniczącego 
Rady Gminy w Mierzęcicach. 
Celem konkursu było sprawdze-
nie opanowania zasad popraw-
nej pisowni grup wyrazów oraz 

podniesienie poziomu kompe-
tencji ortograficznych na szcze-
blu kształcenia zintegrowanego. 
Wszystkie placówki z terenu gmi-
ny zgłosiły swoich przedstawicieli 
do udziału w konkursie.
Zmagania konkursowe składały 
się tradycyjnie z dwóch etapów. 
Pierwszym z nich było dyktan-
do, którego treść dotyczyła bez-
pieczeństwa dzieci. W drugim 

etapie uczestnicy wypełniali 
test ortograficzny. Zawodnicy  
w swoich pracach zaprezentowa-
li wysoki poziom wiedzy i umie-
jętności z zakresu ortografii. Ko-
misja sprawdzająca i oceniająca 
prace uczniów wyłoniła „Super-
mistrzów” i „Mistrzów ortografii”. 
Tytuły „Supermistrzów ortogra-
fii” zdobyli”: Martyna Sobczyk, 
Noemi Polewiak, Julia Białas, 

Damian Nowak. „Mistrzami orto-
grafii” zostali: Patrycja Charkot, 
Hanna Nabrdalik, Noemi Białas, 
Wojciech Sarnik, Eryka Strama.
Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy.

SP w Przeczycach

W Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach odbyła się sesja naukowa pod hasłem „Miłosz bliżej nas”. W jej trakcie wystąpili 
m.in. dr hab. Joanna Zach-Rońda, dr Piotr Kulas i Barbara Gruszka-Zych.

20 kwietnia br. w Gimnazjum  
im. Czesława Miłosza w Mierzę-
cicach odbyła się sesja naukowa 
pod hasłem „Miłosz bliżej nas”. 
Było to drugie spotkanie z życiem 
i twórczością noblisty w tym roku. 
Pierwsze miało miejsce 29 marca 
w GBP w Mierzęcicach. Kwietnio-
wą sesję rozpoczęła Beata Fryc, 
dyrektor Gimnazjum w Mierzęci-
cach, która serdecznie powitała 
zaproszonych gości, m.in. Andrzeja 
Cembrzyńskiego, zastępcę wójta 
gminy Mierzęcice, Pana, Tadeusza 
Twardocha przewodniczącego 
Rady Gminy oraz wszystkich dyrek-
torów jednostek organizacyjnych. 
Kolejnym punktem programu było 
rozstrzygnięcie międzyszkolnego 
konkursu plastycznego na portret 
Czesława Miłosza. Najwyższe lau-

ry zdobyli uczniowie Gimnazjum  
w Nowej Wsi oraz Gimnazjum w 
Siemoni. Dyplomy i nagrody przy-
jęli z rąk zastępcy wójta gminy An-
drzeja Cembrzyńskiego. Następnie 
uwaga publiczności skupiła się na 
występach uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fry-
deryka Chopina w Będzinie. Po nich 
głos zabrali uczniowie Gimnazjum  
w Mierzęcicach, którzy zaprezento-
wali montaż słowno-muzyczny, bę-
dący ilustracją twórczości Czesława 
Miłosza.
Właściwa sesja naukowa rozpoczę-
ła się jednak wraz z wystąpieniami 
zaproszonych gości. Wykłady przy-
bliżające postać Czesława Miłosza 
przedstawili kolejno: dr hab. Joanna 
Zach-Rońda, adiunkt Wydziału Po-
lonistyki Uniwersytetu Jagiellońskie-

go w Krakowie; dr Piotr Kulas, ad-
iunkt w Katedrze Socjologii Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej, wykładowca Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz Barbara Gruszka-Zych, 
poetka, reporterka i dziennikarka, 

m.in. „Gościa Niedzielnego”. Zarów-
no Joanna Zach-Rońda, jak i Bar-
bara Gruszka-Zych znały osobiście 
Miłosza. Na zakończenie głos za-
brali kolejno Andrzej Cembrzyński  
i Tadeusz Twardoch. 

W czasie uroczystości zaprezentowano utwory polskiego poety.
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ZIELONE ŚWIĄTKI I NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Majowe, chrześcijańskie święta Zesłania Ducha Świętego mają mocny rodowód ludowy, słowiański. Odwołują się do pochwały życia i wio-

sny. Widać w nich echa przypadających dopiero w czerwcu dawnych obchodów „Nocy Kupalnej”, które uosabia się z wigilią dnia św. Jana. 
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Chrześcijańskie Zesłanie Ducha 
Świętego przypada w kalendarzu 
liturgicznym w 50. dniu po Niedzie-
li Wielkanocnej. W tym roku 27 i 28 
maja. Mimo to Zielone Świątki jak 
nazywa się te obchody potocznie 
odwołują się do czerwcowej „so-
bótki” czyli „Nocy świętojańskiej”, 
(przypada w wigilię dnia św. Jana, 
a dokładniej w nocy z 23 na 24 
czerwca).
-„Zielone Świątki” to polska nazwa 
majowego święta. Mają one po-
dwójny i chrześcijański, i ludowy, 
słowiański rodowód. Pierwotnie te 
obchody były związane z przed-
chrześcijańskim świętem wiosny 
- z siłą drzew, zielonych gałęzi  
i wszelkiej płodności. W zależno-
ści od regionu nazywane są też 
„sobótkami” (południowa Polska) 
lub „palinockami” (Podlasie). Jest 
to prawdopodobnie konsekwencją 
tego, że w okresie chrystianizacji 
próbowano przenieść obchody 
„Nocy Kupalnej” na okres majo-
wych „Zielonych Świątek”. Do-
piero później przeniesiono je na 
termin pierwotnie bliższy temu po-
gańskiemu świętu, na specjalnie  
w tym celu ustanowioną wigilię  

św. Jana. Od 1931 roku Zielone 
Świątki stały się także świętem 
ruchu ludowego, do starych oby-
czajów dołączyły wiece i demon-
stracje - związane m.in. z postacią 
Wincentego Witosa – wylicza et-
nograf Józef Szczepka, w publika-
cji „Kalendarz polski”.
Zwyczajowo przed świętami wio-
sennymi domy strojono zielonymi 
gałązkami i majono tatarakiem.  
W wieńce z kwiatów i liści przy-
ozdabiano krzyże i kapliczki.  
W  drugi dzień świąt palono sobót-
ki. Sobótki były bardzo popularne, 
widok był niezwykły, gdy o zmroku 
jedne po drugich zapalały się na 
wzgórzach i pagórkach ogniska, 
rozbrzmiewały śpiewy, a wokół 
„sobótki” czyli ogniska tańczono. 
Zwyczaj ten miał korzenie pogań-
skie, w ten sposób żegnało się 
zimę, a witało wiosnę.
W drugim dniu obchodów, miało 
miejsce święto ognia i wody. Od-
powiednie powitanie lata miało 
zapewnić pomyślność zbiorów, 
dobrą pogodę i obfitość plonów. 
Wybierano najwyższe wzniesienie 
w okolicy zwożono tam gałęzie  
i stosy drewna, które podpalano. 

Młodzież świetnie się bawiła, wie-
rzono, że to czas czarów, skaka-
no przez ognisko, by odegnać 
„czarcie moce”. Ogień dodatkowo 
chronił przed uderzeniem pioruna 
i chorobami, gradem, pożarami  
i pozytywnie wpływało na płodność 
ziemi. Obrzędy rozpoczynały się w 
wigilię święta (stąd ich nazwa „so-
bótki”). Na Śląsku najwyższa góra 
Ślęża, na której palono ogniska 
otrzymała także nazwę „Sobótki”.
-Jan święty Chrzciciel przyszedł, 
więc palą sobótki, a koło nich śpie-
wając skaczą wiejskie młódki. Nie 
znoście tych zwyczajów. Co nas 
wiekiem doszło i wiekom się osta-
ło, trzeba by w wiek poszło – ape-
lował Jan Gawiński, XVII-wieczny 
poeta, autor m.in. „Sielanek nowo 
pisanych” (1668) i „Sielanek i in-
nych nagrobków” (1650).
Ludowe obyczaje związane  
z Zielonymi Świątkami mają swe 
źródła w obrzędowości pogań-
skiej. Wpisane są w rytm przyrody, 
oczekiwanie nadejścia lata. Ich 
archetypem są magiczne prak-
tyki, które miały oczyścić ziemię  
z demonów wodnych, odpowie-
dzialnych wiosną za proces wege-

tacji. Działania te miały zapewnić 
obfite plony. W tym celu palono 
ognie, domy przyozdabiano zie-
lonymi gałązkami, tatarakiem, 
kwiatami (przystrajanie domostw 
zielonymi gałęziami miało za-
pewnić urodzaj, a także ochronić 
przed urokami). Etnograf dr Bar-
bara Ogrodowska przypomina, że 
wspólne szukanie kwiatu paproci 
przez grupy dziewcząt i chłopców, 
owianego wieloma opowieściami 
oznaczało po prostu, że zakocha-
ne pary mogły zniknąć z oczu  ro-
dzicom i innym mieszkańcom wsi. 
Także jednak inne rośliny podczas 
„Nocy Świętojańskiej” nabierały 
szczególnego znaczenia. Takie 
szczególne właściwości przypisy-
wano bylicy, piołunowi, dziuraw-
cowi (nazywano go nawet świę-
tojańskim zielem), mięcie, rucie, 
biedrzeńcowi, czarnemu bzu, lesz-
czynie itd. najważniejszą jednak 
rośliną świętojańską była właśnie 
bylica. Przyniesione do domów 
rośliny miała odpędzać od nich 
złe moce. Bylicę zrywały i panny, 
i mężatki, zapewniała bowiem po-
wodzenie i płodność.

Red.

WIOSNA, ACH TO TY
Maj zwyczajowo bywa nazywany miesiącem zakochanych. Dlatego o pięknie tego czasu najdoskonalej mówią właśnie poeci. Prezentu-

jemy teksty Zenona Dytki, regionalnego poety, które pochodzą z jego najnowszego tomiku „Ty i ja”. To czwarty tomik artysty, wydany po 
książkach pt. „Grymas O”, „D. I inni” oraz tomie „Prysznic”. Teksty są często prezentowane w cyklu poezji współczesnej znanego krytyka 
literackiego Macieja Szczawińskiego w Radiu „Katowice”.

jeszcze raz
widziałem jeszcze jedną bardzo piękną blondynkę
siedzę obok niej na przystanku i patrzę
jest sama uśmiecha się do mnie mówi: „myślałam
że pan chce o coś mnie spytać” ja też
uśmiecham się do niej potem śmiejemy się głośno
przyjeżdża tramwaj ja do niego zagaduje mnie
mężczyzna ja w strachu nie odpowiadam ona za mną
obok wpycha się mężczyzna młody ona ma jasny
meszek
na rękach jak lubię i rzymski nos jestem zły na
mężczyznę
tymczasem może uratował mi życie to mogło
skończyć się źle
żaden ze mnie przyjemniaczek więc nie wiem, czy
ksiądz 
dałby potem rozgrzeszenie

o pilnowaniu
X. mówi że jestem maminsynkiem
dużo w tym racji bo nie chcę
użerać się z jakąś kobietą choć
wiele mi się podoba wolę spokój
ten spokój ja preferuję chociaż nie wiem
dokąd on mnie może doprowadzić a jednak
mężczyźni powinni być w towarzystwie kobiet
bo jak są sami tylko głupie pomysły
przychodzą im do głowy to samo
z kobietami

o wybaczaniu
często mamy niezadowoloną twarz
nie dziwi to bo jesteśmy wykorzystywani
zarabiamy zbyt mało umieramy kobiety zaś u nas
piękne i zadbane ma rację A.J. gdy mówi
wspaniały naród Polacy choć
ja dodam nie zawsze do końca
proszę wybaczyć jestem tylko złośliwym
śmiesznym człowiekiem



Z PASJĄ PRACUJE SPOŁECZNIE
Janina Sabatowicz w Kole Gospodyń Wiejskich w Toporowicach 

działa od ponad 30 lat, od pięciu jest jego prezesem. Kilka lat temu wraz 
z koleżankami zaczęła występować w działającym przy KGW kabarecie 
jako „Głucha Marysia”. Występy zawsze podobają się słuchaczom.
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Obchody 75-lecia OSP w Toporowicach Janina Sabatowicz w I rzędzie, 
druga od lewej. 

W ub. roku Janina Sabatowicz otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Za-
służony dla rolnictwa”.

KGW w Toporowicach w pięknych strojach regionalnych, p. Janina 
pierwsza od prawej w I rzędzie.

Janina Sabatowicz jest rdzenną 
toporowianką, już jako 20-latka 
zaczęła działać w KGW w Topo-
rowicach. W 2007 roku została 
prezesem koła przejmując obo-
wiązki po paniach Irenie Twar-
doch i Czesławie Płaczek. Panie 
bardzo uroczyście obchodziły 
75-lecie koła, a za dwa lata będą 
świętować jego 80-lecie. W 2009 

także w Gródkowie, Przeczycach  
i Brzękowicach. Tytułowa boha-
terka kabaretu to starsza pani, 
która uczy się serfowania po In-
ternecie i poznaje tajniki interne-
towych randek. Na V Regional-
nym Przeglądzie Kabaretowym 
„Z uśmiechem przez życie, które 
odbyło się w Gródkowie 26 lu-
tego 2011 roku panie zdobyły w 

roku w spotkaniu wzięła udział 
jedna z założycielek naszego 
koła, a obecnie najstarsza zwią-
zana z nami pani – Bronisława 
Cembrzyńska z domu Filipczyk. 
Wraz z koleżankami Haliną Ha-
nak (przygotowanie tekstów), 
Wacławą Chrobak i Grażyną 
Ogorzałek - Janina Sabatowicz 
stworzyła kabaret „Głucha Ma-
rysia”. Panie występowały kil-
kakrotnie w Toporowicach, ale 

klasyfikacji ogólnej wyróżnienie, 
ale w grupie KGW zdobyły drugą 
nagrodę. Pani Janina za postać 
„Głuchej Marysi” otrzymała wy-
różnienie specjalne. (Wszystkie 
panie tworzące kabaret także 
są długoletnimi działaczkami 
Koła Gospodyń Wiejskich). Pa-
nie lubią się bawić, np. w 2009 w 
czasie dożynek w Mierzęcicach 
przygotowały obrzęd dożynkowy 
na wesoło. Występom towarzy-

szył stworzony m.in. z ziarna… 
konik jako wieniec dożynkowy.
-Kabaret to efekt naszej wspól-
nej pracy, zresztą w Toporowi-
cach w ogóle działamy na wielu 
polach wspólnie. Nasze KGW 
ściśle współpracuje z toporowic-
kim OSP, którego prezesem od 
prawie 15 lat jest mój mąż, Jerzy 
Sabatowicz. Także w Stowarzy-
szeniu Społeczno – Kulturalnym 
Przyjaciół Toporowic działamy 
wspólnie. Tutaj szczególnie wy-
różniłabym panią Barbarę Słanię, 
byłą dyrektor SP w Topowrowi-
cach i dobrego ducha miejsco-
wości – tłumaczy Janina Saba-
towicz.
Koło na wielu spotkaniach wy-
konuje pieśni i piosenki. (Panie 
bardzo lubią śpiewać, same pi-
szą teksty utworów). Piosenki są 
wykonywane podczas wielu uro-
czystości, także w czasie przy-
gotowywanych przez stowarzy-
szenie Dni Toporowic (najbliższe 
odbędą się 27 lipca tego roku). 
Paniom akompaniuje Leszek 
Kamiński związany z Zespołem 
Śpiewaczym „Brzękowianki”. 
Pani Janina do występów za-
chęciła także wnuczki Karolinkę 
i Julitkę Filipczyk. Dziewczynki 
uczęszczają też na kółko teatral-
ne w GOK-u w Mierzęcicach.
-Koło nie tylko sprawdza się  
w działalności artystycznej, pa-
nie także doskonale gotują, sma-
żą i pieką. Mamy tego dowody.  
W 2007 roku zdobyłyśmy trzecie 
miejsce w konkursie kulinarnym 
w Mierzęcicach przygotowując 
zupę selerową z zacierkami, kur-
czaka faszerowanego z surów-
ką pekińską i ciasto drożdżowe.  

W nagrodę wraz z Danutą Sar-
nik i Anną Kyrcz, pojechałyśmy 
na wycieczkę do Sejmu. Nato-
miast w ub. roku na I Biesiadzie 
w Będzinie zdobyłyśmy I miejsce 
– dodaje Janina Sabatowicz. -Co 
roku przygotowujemy także cia-
sta na Dni Toporowic. W ub. roku 
było 26 blaszek ciasta, każda  
z członkiń upiekła jeden placek.
Na co dzień Janina Sabatowicz 
prowadzi wraz z mężem gospo-
darstwo rolne. W ub. roku w trak-
cie Dożynek Powiatowo – Die-
cezjalnych otrzymała prestiżową 
odznakę „Zasłużony dla rolnic-
twa”. W gospodarstwie uprawia-
no zboża, ziemianki, a wcześniej 
państwo Sabatowiczowie hodo-
wali także trzodę chlewną. Teraz 
pani Janina zdecydowała o przej-
ściu na emeryturę, ziemię prze-
kazała dzieciom. To oznacza, że 
będzie mieć jeszcze więcej cza-
su na działalność społeczną…
-Musimy w KGW przygotować się 
do obchodów 80-lecia. Przydały-
by się nowe sukienki do strojów 
regionalnych. Chociaż te, które 
mamy są piękne. Kiedy je ubiera-
my wiele osób chętnie się z nami 
fotografuje. Stroje są już jednak 
wysłużone. Mamy już nowe far-
tuszki i bluzki – tłumaczy pani 
Janina.
Panie na bieżąco prowadzą kro-
nikę, w której dokumentują waż-
ne dla koła wydarzenia.

Red.
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ŚWIAT ROŚLIN I ZWIERZĄT ZMIENIA SIĘ NA NASZYCH OCZACH
Mówi zoolog Andrzej Malec, kierownik działu hodowlanego Ślą-

skiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, związany z nim od bli-
sko 30 lat.
-Działalność człowieka nie po-
zostaje bez wpływu na środowi-
sko naturalne.
-Wpływamy przede wszystkim na 
klimat Ziemi, pośrednio i bezpo-
średnio. Choćby poprzez zwięk-
szenie emisji dwutlenku węgla, 
którego efektem są susze, poża-
ry, cofanie się czapy lodowej i na 
Północy i na Południu, zmiany prą-
dów oceanicznych. Globalnie tem-
peratura już wzrosła o 0,1 stopnia 
Celsjusza, a w ciągu najbliższych 
lat ma wzrosnąć nawet do 2 - 3 
stopni. To oznacza bardzo wielkie 
zmiany, których do końca nawet 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. 
Zmiany klimatu zachodzą przecież 
na przestrzeni tysięcy lat. Amery-
kańscy naukowcy, którzy badali - 
za zgodą władz - faunę zaledwie 
kilku drzew z lasów na Borneo 
katalogowali żyjące tam stworze-
nia przez... 3 lata. Dlatego nawet 
trudno oszacować ilu gatunków  
w ogóle nie poznamy, zanim prze-
staną istnieć. Już teraz codziennie 
giną miliony żywych form, i winą za 
to należy obciążyć globalne ocie-
plenie.  
-Ekolodzy przeciwstawiają się 
temu. Dowodem zainteresowa-
nia środowiskiem jest choćby 
protokół z Kioto.
-Protokół z Kioto - pierwszy świa-
towy dokument, w którym społecz-
ność międzynarodowa przyznała, 
że za zmiany klimatu odpowiada 
człowiek - zakłada, że aby prze-
ciwdziałać efektowi cieplarnia-
nemu trzeba ograniczyć emisję 
do atmosfery dwutlenku węgla  
i innych szkodliwych substancji. 
Inne grzechy wobec natury to 
brak dostatecznej ochrony gatun-
ków ginących, kłusownictwo, czy 
nadmierna eksploatacja drewna, 
która objawia się bezmyślnym 
wycinaniem całych połaci lasów 
deszczowych Amazonki. Np., 
efektem zmian klimatycznych jest, 
że bledną i zanikają rafy koralowe 
w Australii, gdzie w przybliżeniu 
żyje prawie milion gatunków roślin 
i zwierząt. Na ich stan wpływają 
także nielegalne polowania, czy 
szkodliwe pestycydy pochodzące 
z Południowej Azji. Innym nega-
tywnym zjawiskiem jest zanikanie 

wielu gatunków owadów - czego 
konsekwencją jest m.in. wymiera-
nie gatunków roślin, które powinny 
być przez nie zapylane. W Arkty-
ce pocienienie pokrywy lodowej 
sprawia, że morsy tracą miejsce 
do życia. Ocieplenie wód powodu-
je zmiany prądów oceanicznych, 
a to oznacza że ryby przenoszą 
się na północ, bo tam jest więcej 
pokarmu. Oczywiście łowiska są 
też bardzo mocno eksploatowane. 
Stąd narzekania polskich rybaków 
na brak śledzi, które żywią się 
skorupiakami i podążają za nimi 
- opuszczając wody przybrzeżne.  
W rejonach polarnych z tego po-
wodu zagrożona jest foka Weddel-
la, czy pingwiny białobrewe. Zanik 
lasów mangrowych – niszczy je 
działalność przemysłowa człowie-
ka - powoduje, że giną tygrysy 
bengalskie. W afrykańskich jezio-
rach Tanganika i Malawi maleje 
liczebność ryb słodkowodnych, 
które są jedynym źródłem białka 
dla mieszkańców tej części świa-
ta. W basenie Morza Śródziemne-
go ginie żółw grecki, szkodzą mu 
susze, a w ich konsekwencji po-
żary obejmujące znaczne części 
lądu. Z tego samego powodu giną 
afrykańskie orangutany. Zagrożo-
ne są morskie żółwie szylkretowy 
i skórzasty, aligatory. Klasycznym 
przykładem gatunku, który jest za-
grożony wyginięciem wskutek wie-
lorakiej działalności człowieka jest 
również australijski coala.
-Podobne zmiany flory i fauny 
obserwujemy także na obszarze 
Polski?
-Zmienia się szata roślinna, zanika 
część łąkowa w wyższych partiach 
gór, wyparta przez las świerkowy. 
A to oznacza brak miejsca do życia 
dla wielu gatunków zwierząt. Jest 
mniej lasów bukowych, więc nie 
mają gdzie gniazdować związane 
z buczynami - ptaki. Właściwie na 
naszych oczach z miejskich osie-
dli zniknęły stada popularnych nie-
gdyś wróbli. Ptaki nie mają gdzie 
zakładać gniazd, bo zmalała liczba 
podmiejskich parków i zagajników. 
„Zieloną otulinę” zastąpiły osie-
dla mieszkaniowe rozrastających 
się metropolii. W Polsce ofiara-
mi działalności człowieka są też 

żółwie błotne, które mają w kraju 
coraz mniej siedlisk. Reintroduk-
cje tych gadów nie sprawdziły się. 
Wypierają je żółwie czerwonolice, 
wpuszczane do zbiorników wod-
nych przez znudzonych zwierzęta-
mi hodowców. Czerwonolice mimo 
że pochodzą z ciepłej Kalifornii do-
skonale adaptują się do naszych 
warunków, niszcząc polską faunę.
-Czy zmiany w świecie roślin  
i zwierząt są nieodwracalne? 
-To bardzo skomplikowany model 
wzajemnych zależności. Trudno 
zatem jednoznacznie stwierdzić 
jakie konsekwencje będzie mieć 

to, że zabraknie w nim określo-
nych gatunków. Oczywiście ludzie 
mogą i powinni próbować chronić 
naturę. Zmniejszanie negatyw-
nych skutków działalności czło-
wieka zawsze ma sens i każdy  
z nas powinien wziąć w tym udział. 
Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie 
tego zrozumieć, bo mamy na to 
zbyt mało czasu w ciągu życia jed-
nego pokolenia. 
-Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Zielińska

W Polsce żółw czerwonolicy pochodzący z Kalifornii to popularny domowy pupil. 
Niestety często bywa wypuszczany do rzek i jezior.

Działalność człowieka sprawia, że zwierzęta zmieniają swój tryb życia.
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PASJONACI TENISA STOŁOWEGO
UKS „Ikar” uczestniczy w programie ogłoszonym przez Urząd Gminy w Mierzęcicach – „Przeciwdziałanie patologiom społecznym po-

przez organizację zajęć sportowo – ruchowych”. W ramach programu prowadzone są m.in. otwarte zajęcia dla mieszkańców.

Ojczysty - dodaj do ulubionych
Głównym celem akcji „Ojczysty - dodaj do ulubionych” jest ochrona różnorodności języków kulturowych jako dziedzictwa międzynaro-

dowego. 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.

-Rosnąca popularność tenisa 
stołowego w naszej gminie za-
owocowała udziałem UKS „Ikar” 
w programie ogłoszonym przez 
Urząd Gminy – „Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym poprzez 
organizację zajęć sportowo – ru-
chowych”. W ramach realizacji 
programu zorganizowaliśmy dni 
otwarte dla mieszkańców gmi-
ny Mierzęcice, w trakcie których 
wszyscy chętni mogli spróbo-
wać swoich sił w czasie prowa-

dzonych zajęć treningowych. 
Wystarczyły tylko dobre chęci” 
- mówi Krzysztof Kozieł, kie-
rownik sekcji tenisa stołowego.  
–W ramach projektu zaplanowa-
liśmy też rozegranie młodzieżo-
wego turnieju indywidualnego, 
a także dwóch turniejów rozgry-
wanych parami, podczas których 
grająca para składać się będzie  
z osoby dorosłej (rodzica) oraz 
niepełnoletniego zawodnika. 
Informacje dotyczące rozgry-

„STRAŻAK” CORAZ LEPIEJ
-Gratulacje - świetny mecz kto nie był niech żałuje. Oby tak dalej – napisał internauta „lolo82” po zwycięstwie 3:2 „Strażaka” Mierzęcice 

nad wiceliderem tabeli AKS „Niwka” Sosnowiec. „Strażak” po ubiegłorocznym awansie do ligi okręgowej pnie się w górę tabeli.

-Jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Kontynuujemy serię bez poraż-
ki, no i oczywiście pokonaliśmy 
drużynę aspirującą do gry w IV 
lidze.  Radość jest tym większa, 
że pałaliśmy chęcią rewanżu za 
„lanie” z tamtej rundy. Pierwsza 
połowa to w zasadzie wymiana 
błędów,.My popełniliśmy o jeden 
mniej i prowadziliśmy do przerwy 
3-2. Druga połowa to optyczna 
przewaga „Niwki” i w zasadzie 
tylko trzy groźne sytuacje gości, 
my jednak groźnie kontratakowa-
liśmy. Nie wykorzystaliśmy tych 
sytuacji i zapewniliśmy sobie 
trochę nerwową końcówkę, jed-
nak wynik dowieźliśmy do końca 

– skomentował po wygranym me-
czu z AKS „Niwką” Sosnowiec, 
który odbył się 3 maja, grający 
trener „Strażaka” Mierzęcice – 
Mateusz Mańdok.
W trakcie meczu bramki zdoby-
li dla „Strażaka”: Jarosław Luty  
i Michał Goryczka.
Po 23 kolejce „Strażak” (37 punk-
tów) zajmuje 6 lokatę z minimal-
ną stratą 1 punktu do zajmują-
cych 5 i 4 miejsce, LKS „Orzeł” 
Nakło Śląskie i KS „Unia” Dąbro-
wa Górnicza, oraz sporą prze-
wagą nad zajmującą 7 miejsce 
drużyną GKS „Wawel” Wirek (32 
punkty). Prowadzi TS „Gwarek” 
Tarnowskie Góry z 59 punktami 

„powała” – archaizm, który nie tak 
dawno wyszedł z użycia. Ma on wie-
le znaczeń, lecz najbardziej znanym 
jest drewniany sufit. Synonimami 
słowa powała są pułap, sklepienie, 
strop. Ciekawa jest polska termino-
logia związana z budownictwem. 
Słowo ściana sugeruje ciętą piono-
wo warstwę ziemi w ziemiance ste-
powej; podłoga opisuje podkładanie 
powierzchni wnętrza jako podłogi; 
powała powalanie u szczytu zie-
mianki powierzchni służącej jako 
dach; schody w dół do ziemianki 
określają obecnie wszystkie schody 
w klatce schodowej, wszystko jedno 
czy idzie się nimi w górę czy w dół.

Alicja Twardoch

„smalić cholewki do kogoś” – 
zalecać się do kogoś, np. Wczo-
raj Tomek był w parku z Kingą, 
a dziś smali cholewki do Kasi. 
Powiedzenie to pojawiło się kil-
ka wieków temu. Ten związek 
frazeologiczny odnosi się do sy-
tuacji, w której chłopak zabiega  
o względy dziewczyny. Dzisiaj  na 
randkę ubieramy się elegancko, 
natomiast w dawnych czasach 
najważniejszy był połysk  butów. 
Najczęściej pastowano  cholew-
ki sadzą lub też opalano nad 
ogniem. To właśnie było smale-
nie, które jest w dzisiejszych cza-
sach archaizmem.

Mateusz Płatek

„akuszerka” - położna, czyli ko-
bieta, która pomaga przy poro-
dzie, wykonuje czynności do któ-
rych potrzebne jest odpowiednie 
wykształcenie. Kiedyś akuszerkę 
nazywano również „babką”. Była 
to zwykle starsza kobieta, która 
sama miała co najmniej kilkoro 
dzieci. Poza własną wiedzą ko-
rzystała także z doświadczeń 
przekazywanych ustnie z pokole-
nia na pokolenie. Akuszerstwem 
zajmowały się wyłącznie kobiety, 
jednak nazwą akuszer określano 
także w przeszłości lekarza, któ-
ry był wyspecjalizowany w gine-
kologii i położnictwie. Wyraz aku-
szerka powstał na bazie francu-

skiego rzeczownika accoucheur 
używanego w znaczeniu ‘lekarz, 
położnik’ oraz czasownika ac-
coucher – ‘układać do porodu; 
zlec do porodu’. To francuskoję-
zyczne zapożyczenie notowane 
w polszczyźnie od drugiej poło-
wy XVIII wieku także pochodzi  
z łaciny, a ściślej – od łacińskie-
go czasownika collocare ‘razem/
obok ustawić; ułożyć; umieścić’, 
który – znowu za pośrednictwem 
języka francuskiego – stał się 
podstawą słowa kuszetka.

Agata Cybuchowska

wanych turniejów ukażą się na 
stronie klubu oraz Urzędu Gminy  
w Mierzęcicach.
Dzięki udziałowi w programie 
„Ikar” otrzymał dotację na zakup 
nowych stołów do gry. Sprzęt 
firmy „Cornilleau” jest już do 
dyspozycji zawodników „Ikar”  
i uczestników programu. Wartość 
zakupionego sprzętu w ramach 
programu to 4800 zł. Zakupiony 
sprzęt będzie służyć wszystkim 
korzystającym z zajęć w ciągu 

najbliższych lat. 
Otwarte zajęcia odbywają się 
we wtorki i czwartki, w godz. od 
17. do 19. w hali Gimnazjum im. 
Janusza Kusocińskiego w Nowej 
Wsi. Więcej informacji na temat 
prowadzonych zajęć można uzy-
skać pod numerem telefonu: 512 
273 726. Klub serdecznie zapra-
sza.

Red.

na koncie, AKS Niwka” Sosno-
wiec jest druga z 56. punktami na 
koncie.

Red. 



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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NA SCENIE BARWNIE I ŻYWIOŁOWO
Związane z GOK w Mierzęcicach „Mierzęcanki” i „Mierzęcice” zaprezentowały się szerokiej publiczności podczas Międzynarodowego 

Przeglądu Zespołów Regionalnych w Zebrzydowicach „Złoty Kłos” i na VIII Przeglądzie Nadwarciańśkich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych.

VIII Przegląd Nadwarciańskich 
Wiejskich Zespołów Śpiewaczych 
odbył się w Brzegu, 29 kwietnia 
tego roku. Zaprezentowały się w 
jego trakcie zespoły z woj. łódz-
kiego, wielkopolskiego, śląskiego 
i lubelskiego. Naszą gminę re-
prezentowały: Zespół Śpiewaczy 
„Mierzęcanki” i Kapela Regionalna 
„Mierzęcice”. Występy podobały 
się publiczności.

W Brzegu zespół „Mierzęcanki” zdobył wyróżnienie.

Publiczności podobają się barwne i żywiołowe występy zespołów.

Natomiast w terminie od 1 do 3 
maja tego roku odbywał się w Ze-
brzydowicach Międzynarodowy 
Przegląd Zespołów Regionalnych 
„Złoty Kłos”. Zespół „Mierzęcanki” 
otrzymał wyróżnienie na 129 grup 
biorących udział w tym prestiżo-
wym przeglądzie.

Podczas przeglądu w Zebrzydowicach wystąpiły „Mierzęcanki” i kapela „Mierzęcice”.


