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Wszyscy nagrodzeni uczniowie oraz zaproszeni goście na wspólnej, pamiąt-
kowej fotografii.

W FINALE EURO ANGLIA I DANIA
Zwycięstwem Anglii czyli drużyny ze SP Kamieńskie Młyny  

i drugim miejscem dla Danii - drużyny ze SP Zendek zakończyły się 
rozgrywki „Brynica Euro Cup 2012” w Sączowie i Ożarowicach. Naj-
lepsza z gminy Mierzęcice SP w Przeczycach – Polska - była ósma.
(artykuł na str.6)

Młodzi ludzie podczas turnieju „Brynica Euro Cup” identyfikowali się z krajami, 
których stroje nosili.

W czwartek, 28 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach 
odbyła się uroczystość „Promocja ucznia zdolnego”. W jej ramach, wójt 
gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski uhonorował najbardziej utalento-
wanych uczniów, wręczając im podziękowania oraz nagrody rzeczowe.
(artykuł na str.6)

PROMOCJA UCZNIA ZDOLNEGO

Uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie nowej drogi Zjazdowej w Sadowiu.

27 czerwca tego roku została uroczyście otwarta nowo przygoto-
wana ul. Zjazdowa w Sadowiu, która pozwoli na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w tej części gminy. W spotkaniu brali udział miesz-
kańcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz gminy i powiatu.
(artykuł na str.4)

DROGA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Z okazji rozpoczynających się wkrótce 
letnich wakacji wszystkim młodym 

mieszkańcom naszej gminy Mierzęcice 
życzymy, by czas wypoczynku przyniósł wiele 
radości i dobrej zabawy, tak aby można było 

we wrześniu z pełnią sił rozpocząć 
nowy rok szkolny.

Grzegorz Podlejski
Wójt Gminy Mierzęcice

Tadeusz Twardoch
Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
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STRAŻACY Z POWOŁANIA

Ireneusz Bański z medalami, brązowym, srebrnym i złotym „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”.

Ireneusz Bański działa w OSP od 26 lat, służbę rozpoczął jed-
nocześnie z najstarszym synem Dariuszem. Wspólnie walczyli  
z podtopieniami, pożarami. Teraz również wnuczka pana Ireneusza, 
kilkuletnia Żanetka marzy o... strażackiej karierze.

70-letni Ireneusz Bański pochodzi 
z Mierzęcic – Niwisk. Stąd 26 lat 
temu wraz synem Dariuszm zo-
stali powołani przez naczelnika 
gminy Mierzęcice pana Hetmań-
czyka do służby strażackiej. Dla 
obydwu okazało się to wielkim  
i ważnym wydarzeniem w życiu. 
Wspólnie brali udział w akcjach 
gaśniczych, walce z powodzią, 
podtopieniami (np. kilka lat temu 
w sąsiednich Boguchwałowicach) 

Rozalia Bańska, druga od prawej, wraz z koleżankami z KGW i księdzem w cza-
sie pielgrzymki do bazyliki NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. 

Żanetka, wnuczka państwa Bańskich w czapce strażackiej.

bez dumy Ireneusz Bański.
Dla pana Ireneusza liczy się moż-
liwość aktywnego działania. Teraz 
kiedy dzieci założyły własne ro-
dziny, (wspólnie  z żoną Rozalią 
mają troje dzieci: Dariusza, Beatę 
i Rafała, oraz sześcioro wnucząt, 
dwoje wnuków i cztery wnuczki) 
ma więcej czasu, by prowadzić 
działalność społeczną. Dlatego 
tak ucieszyło go założenie kil-
ka lat temu jednostki Mierzęcice 

i akcjach ratunkowych w czasie 
innych zagrożeń lokalnych. (Za 
udział w akcjach ratowniczych w 
Kuźni Raciborskiej Dariusz Bański 
otrzymał odznakę „Strażak Wzo-
rowy”). Nieśli pomoc mieszkań-
com swojej miejscowości, gminy  
i całego regionu. Także w ramach 
działań profilaktycznych brali 
udział w sprawdzaniu, czy miesz-
kańcy przestrzegają przepisów 
przeciwpożarowych. Pan Ireneusz 
ma brązowy, srebrny i złoty medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zło-
ty medal otrzymał w czasie tego-
rocznych obchodów powiatowych 
Dnia Strażaka w Siewierzu. Irene-
usz Bański obecnie jest związany  
z jednostką OSP Mierzęcice II, 
jego syn działa w Psarach Ślą-
skich, do których się przeprowa-
dził. 
-Miłość do straży przekazaliśmy 
młodemu pokoleniu, teraz moja 
wnuczka, córka Darka, kilkuletnia 
Żanetka interesuje się tą działal-
nością. Dowód? Proszę, jak mała 
pięknie wygląda w strażackiej 
czapce swojego taty – mówi nie 

II dla Zadnia, Niwisk i Łubnego. 
Wcześniej jednostka działała tylko  
w Mierzęcicach. W OSP Mierzę-
cice II Ireneusz Bański pełni teraz 
funkcję sekretarza Komisji Rewi-
zyjnej. 
-Kiedy ktoś prosił mnie o pomoc, 
nigdy nie odmawiałem. Lubię 
pracować, a działalność w stra-
ży sprawia mi naprawdę wielką 
przyjemność. Teraz moim najwięk-
szym marzeniem jest, by zdrowie 
pozwoliło mi na realizowanie pracy 
społecznej. Kilka lat temu przesze-
dłem na emeryturę, pracowałem 
przez prawie 30 lat jako operator 
w KGH „Orzeł Biały” w Brzezinach 
Śląskich, więc mogę straży po-
święcić jeszcze więcej czasu i sił 
– dodaje.
Pani Rozalia też lubi działal-
ność społeczną. Od 35 lat działa  
w Kole Gospodyń Wiejskich (za-
wodowo prowadziła gospodarstwo 
rolne), teraz jest członkiem koła 
Mierzęcice II, które tworzą panie 
mieszkające w Zadniu, Łubnem  
i Niwiskach. Koło tworzy ok. 40 
pań, które wspólnie pracują na 

rzecz miejscowości. 
Państwo Bańscy z wielką pa-
sją hodują zwierzęta i uprawiają 
ogród. Gospodarstwo rolne prze-
kazali dzieciom. Natomiast oto-
czenie domu to ich duma. Tuż przy 
wejściu na posesję, jest smok, wy-
konany z pnia drzewa, posadzone 
ładne iglaki, świerki, jodły, modrze-
wie, które zastąpiły drzewka owo-
cowe. Posesja państwa Bańskich 
została nagrodzona w czasie jed-
nego z gminnych konkursów na 
najpiękniejszy ogród. Na posesji 

mieszka 30 królików, 20 gołębi 
pocztowych, (ptaki hodowane są 
dla ozdoby, choć wcześniej gołę-
bie pana Ireneusza brały udział  
w zawodach lotowych), 12 bażan-
tów i 3 kozy.
Także Żanetka pokochała zwierza-
ki. Niedawno rozmawiając z bab-
cią przez telefon, rozpłakała się, 
bo tak bardzo chciała ją zobaczyć, 
no i oczywiście kózki też...

Agnieszka Zielińska

Samiec bażanta srebrnego prezentuje się bardzo okazale.
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PLAN DLA SOŁECTWA PRZECZYCE
W terminie od 29 maja do 27 czerwca jest wyłożony ponownie - do publicznego wglądu - projekt planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Przeczyce. Uwagi do treści dokumentu można składać do 11 lipca. Dyskusja publiczna na jego temat odbyła się 22 czerwca tego roku.

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

29 grudnia 2009 r. uchwałą  
nr XXXIX/257/2009 Rady Gminy 
Mierzęcice przystąpiono do spo-
rządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mierzęcice do-
tyczącej miejscowości Przeczy-
ce (w obszarze pomiędzy drogą 
krajową DK 78, ul. 21 Stycznia,  
ul. Tysiąclecia i drogą ekspresową 
S1). Zaopiniowany i uzgodniony 
przez właściwe organy projekt pla-
nu miejscowego, został wyłożony 
do publicznego wglądu w terminie 

od 2 stycznia do 31 stycznia 2012 
r. W ramach wyłożenia do 14 lu-
tego 2012 r., każdy mógł wnieść 
pisemną uwagę do projektu planu. 
W wyznaczonym terminie wpłynę-
ło 37 uwag. Jedna ze złożonych 
uwag została odrzucona, gdyż 
dotyczyła gruntów znajdujących 
się poza obszarem opracowania 
projektu. Zatem faktycznie wpły-
nęło 36 uwag w tym 3 zbiorowe 
(dotyczące m.in. usunięcia zapro-
jektowanej drogi, czy wprowadze-
nia zapisu umożliwiającego roz-
budowę, nadbudowę istniejących 

budynków mieszkalnych zlokali-
zowanych w strefie uciążliwości 
akustycznej drogi ekspresowej 
S1). 4 uwagi nie zostały uwzględ-
nione, z powodu braku zgodności 
z ustaleniami wcześniej przyjętego 
studium. Pozostałe uwagi zostały 
częściowo lub całkowicie uwzględ-
nione.
Po wprowadzeniu korekty do pla-
nu - 18 maja 2012 r. Wójt Gminy 
Mierzęcice zawiadomił poprzez 
obwieszczenie o ponownym wyło-
żeniu projektu planu miejscowego 
do publicznego wglądu w terminie 

od 29 maja do 27 czerwca 2012 
r., jednocześnie wskazując termin 
składania uwag. Można je skła-
dać do 11 lipca 2012 r. Dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie planu odbyła 
się 22 czerwca 2012 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Mierzęcice (sala 
posiedzeń).
Projekt planu dostępny jest w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Referacie 
Gospodarki (pok. nr 3) oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
Mierzęcice. 

A.Z

NAJAKTYWNIEJSI DRUHOWIE W POWIECIE
Sześciu najbardziej aktywnych druhów z terenu gminy Mierzęcice zostało wyróżnionych złotymi,  

srebrnymi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” podczas obchodów Powiatowego Dnia 
Strażaka, który odbył się w Siewierzu 19 maja tego roku.
Obchody Powiatowego Dnia Stra-
żaka rozpoczęła uroczysta msza 
święta w intencji strażaków i ich 
rodzin koncelebrowana przez ks. 
kanonika Janusza Rakoczego – ka-
pelana strażaków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w powiecie będzińskim 
i proboszcza parafii św. Mikołaja  
w Targoszycach. Uroczystość odby-
ła się 19 maja tego roku w Siewie-
rzu. W czasie homilii ks. Rakoczy 
przypomniał, że bycie strażakiem to 
misja i służba, która powinna wyra-
żać się codzienną wzorową posta-
wą, szacunkiem do munduru i for-
macji, którą strażacy reprezentują;  
a przede wszystkim to powinność 
wobec ludzi i Boga, którą należy 
po chrześcijańsku, z sercem wy-
konywać. Następnie w uroczystym 
korowodzie zebrani przeszli do 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości.
W obchodach brali udział druho-
wie z terenu powiatu będzińskiego 
i mieszkańcy. Naszą gminę repre-
zentowali przedstawiciele 7 jedno-
stek – OSP w Boguchwałowicach, 
Mierzęcicach, Mierzęcicach II, 

Nowej Wsi, Przeczycach, Sado-
wiu, Toporowicach. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
powiatu i gmin, które go tworzą. 
Byli to: Zdzisław Banaś, burmistrz 
miasta i gminy Siewierz i jednocze-
śnie wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP; 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mie-
rzęcice; Tomasz Sadłoń, wójt gminy 
Psary; Marian Kozieł, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Będzińskie-
go i jednocześnie prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w gminie 
Psary; Mariusz Król, sekretarz mia-
sta Będzin; Barbara Bochenek, 
przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Siewierzu. Nie zabrakło parla-
mentarzystów. W spotkaniu uczest-
niczył Waldemar Andzel,  poseł na 
Sejm RP, Janusz Żakowski dyrektor 
Biura Senatora Zbigniewa Meresa. 
Komendę Powiatową PSP w Będzi-
nie reprezentował mł. bryg. Marek 
Woźniak, zastępca komendanta 
PSP w Będzinie.
Powiatowy Dzień Strażaka był rów-
nież okazją do uhonorowania naj-
bardziej zasłużonych dla pożarnic-
twa. W tym roku odznaczenia otrzy-

mało kilkudziesięciu druhów. Z tere-
nu naszej gminy złote medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali 
Ireneusz Bański, Marcin Dobrowol-
ski, Dariusz Wesołek. Srebrny me-
dal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymał Grzegorz Cembrzyński. 
Brązowym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
Iwona Dyraga i Adam Jastrząb.
- Ochotnicze Straże Pożarne to or-
ganizacje nie tylko niosące pomoc 
mieszkańcom w przypadku poża-
rów i katastrof, to także współtwórcy 
jakże pięknych tradycji i obyczajów, 
wokół których kształtuje się i rozwija 
lokalna tożsamość. Wszystkim ży-
czę satysfakcji z pełnionej społecz-
nie służby. Niech Wasz patron, św. 
Florian sprawi, by każdy ratujący 
ludzkie życie wyjazd zakończył się 
szczęśliwym i bezpiecznym powro-
tem – podkreślał w serdecznym 
liście skierowanym do strażaków 
Krzysztof Malczewski, starosta bę-
dziński.
Po części oficjalnej wszystkich ze-
branych zaproszono na występ arty-
styczny zespołu wokalnego „Clipsy” 
oraz na poczęstunek.

A.Z
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ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH

DROGA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
(dokończenie ze str.1)
27 czerwca tego roku została uro-
czyście otwarta nowo przygotowa-
na ul. Zjazdowa w Sadowiu, która 
pozwoli na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w tej części gmi-
ny. W spotkaniu brali udział miesz-
kańcy, parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz gminy i powiatu. 
Otwarcie ul. Zjazdowej w Sadowiu 
– 27 czerwca tego roku, miało bar-
dzo uroczysty charakter. W uro-
czystości brali udział mieszkańcy, 
parlamentarzyści, reprezentanci 
władz  gminy i powiatu będzińskie-
go. W spotkaniu wzięli udział: Zbi-
gniew Meres, senator RP, Krzysz-
tof Malczewski, starosta będziński, 
Stanisław Paks, radny powiatu 
będzińskiego. Gminę Mierzęcice 
reprezentowali m.in.: Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice, 
Andrzej Cembrzyński, zastępca 
wójta gminy Mierzęcice, Bogumi-
ła Szymończyk, sekretarz gminy, 
Agnieszka Frączek, skarbnik gmi-
ny, Tadeusz Twardoch, przewod-
niczący Rady Gminy Mierzęcice 
oraz radni Rady Gminy Mierzęci-
ce. W obchodach brał udział tak-
że ks. kanonik Janusz Rakoczy, 
proboszcz parafii św. Mikołaja  
w Targoszycach. Nie zabrakło też 
przedstawicieli KGW, OSP, dy-
rektorów i pracowników placówek 
oświatowych oraz zwierzchników 
jednostek gminnych.  GOK w Mie-

rzęcicach reprezentowała Ewa 
Kuczera, dyrektor ośrodka, a GBP 
dyrektor Grażyna Czapla. 
-Poprawa jakości dróg ma dla nas 
bardzo duże znaczenie. Wyrazem 
tej troski jest wykonany pierwszy 
etap drogi Zjazdowej w sołectwie 
Sadowie. Myślę, że jest to waż-
ny krok w kierunku połączenia 
sołectw Sadowie i Mierzęcice. W 
2010 r. wystąpiliśmy z wnioskiem 
o dofinansowanie zadania pod na-
zwą 
„I etap budowy ulicy Zjazdowej  
w Sadowiu” do Urzędu Marszał-
kowskiego 
w Katowicach. Projekt ten opiewał 
na kwotę ok. 1,2 mln zł, otrzyma-
liśmy 85 proc. dofinansowania w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego priorytet VII Transport, 
Podziałanie 7.1.2 Modernizacja  
i Rozbudowa infrastruktury uzupeł-
niającej kluczową sieć drogową. 
Droga umożliwi dojazd do nowych 
działek budowlanych, a docelowo 
lepiej skomunikuje tę część gminy 
z centrum i umożliwi powstanie 
terenów inwestycyjnych. Trasa 
docelowo będzie łączyć drogę 
powiatową z DK7. Problemów 
związanych z realizacją zadania 
było jednak nie mało – powiedział 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice. 
Problemy dotyczyły nierzetel-

nego wykonawcy, który porzucił 
inwestycję. Dopiero wyłoniony w 
kolejnym przetargu kontrahent 
zrealizował ją w sposób prawidło-
wy. Ostatecznie wykonawcą drogi 
była firma „Sebano”, która wyko-
nała prace solidnie i terminowo. 
Ostatecznie oszacowany koszt 
robót to ok. 600 tys. zł. Droga ta 
ma długość 320 m, szerokość 4,5 
m, chodnik ma 1,5 . Trasę zamyka 
plac manewrowy. Wykonano tu też 
system kanalizacji.
Otwarcia drogi i przecięcia wstę-
gi dokonali: Zbigniew Meres, 
starosta Krzysztof Malczewski, 
Grzegorz Podlejski i Tadeusz 
Twardoch, Sebastian Nokielski, 
właściciel firmy „Sebano”, który był 
wykonawcą drogi. 
-Reprezentuję dziś nie tylko siebie, 
ale również posłanki Beatę Liberę 
- Małecką  i Annę Nemś, które nie 
mogły przybyć na tę uroczystość 
– powiedział senator Meres. –Po-
wstanie nowej drogi, poprawa ko-
munikacji – krwioobiegu naszych 
gmin jest niezwykle ważną kwe-
stią, dlatego tym bardziej gratuluję 
gminie Mierzęcice. Jej przykład to 
też kolejny argument przy zmianie 
prawa dotyczącego prawa zamó-
wień publicznych, gdy wyłoniony 
w drodze przetargu kontrahent 
okazuje się nierzetelny. Już trwa-
ją prace sejmowe nad tą kwestią, 
m.in. pod kierownictwem prof. An-

toniego Motyczki.
Także starosta Krzysztof Malczew-
ski, pogratulował gminie realizacji 
inwestycji, zwracając uwagę jak 
ważny to krok do rozwoju i gminy 
Mierzęcice, i całego powiatu. Po-
wstanie drogi pozwoli bowiem na 
rozwój terenu i lokalizację tu bu-
downictwa mieszkaniowego. Se-
bastian Nokielski, właściciel firmy 
„Sebano”, który był wykonawcą 
drogi, podziękował za możliwość 
zaprezentowania przemówienia,  
powiedział że nie trzeba tu wielu 
słów, w jego imieniu powinna mó-
wić droga… 
O nowej drodze mówił również 
ks. kanonik Janusz Rakoczy, pro-
boszcz parafii w Targoszycach.
-Podróżowanie jest wpisane w los 
człowieka w sposób metaforyczny 
i rzeczywisty. Życzę wszystkim 
mieszkańcom, by była to budow-
la trwała, i aby można było z niej 
korzystać w sposób w pełni bez-
pieczny – podkreślił ks. Rakoczy.
Ks. Janusz Rakoczy dokonał  
w sposób uroczysty poświęcenia 
drogi. 
Następnie zebrani w uroczystym 
pochodzie przemaszerowali nowo 
otwartą drogą, na znajdujący się 
na jej końcu plac manewrowy, 
gdzie przygotowano dla zebra-
nych poczęstunek.

Agnieszka Zielińska
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SPOŁECZNIK Z MIERZĘCIC WYRÓŻNIONY

STAWIA NA OTWARTOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ
Ewa Kuczera, nowy dyrektor GOK w Mierzęcicach, jest absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej 
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Zawodowo bliskie są jej oświata  
i kultura. Była związana ze SP nr 8 w Dąbrowie Górniczej i SP nr 1 w Mierzęcicach. Zajmowała się 
też promocją kultury w Agencji Promocyjno - Reklamowej „Vectra”. Lubi pracę z ludźmi. Za swoje 
atuty obok doświadczenia zawodowego i wykształcenia uznaje też dobrą umiejętność nawiązywa-
nia kontaktów z ludźmi, wrażliwość i odpowiedzialność.

W czasie eliminacji do „Brynica Euro Cup 2012” w Mierzęcicach państwo 
Serwecińscy przygotowali dla zebranych pyszną grochówkę. Nie tylko sami ją 

ufundowali, ale i częstowali nią osobiście uczestników turnieju.

Przedsiębiorca i społecznik 
Henryk Serweciński, mieszkaniec 
naszej gminy, podczas Inwesty-
tury Orderu  św. Stanisława w 
Warszawie został odznaczony 
Orderem kl. III nadanym mu przez 
Kapitułę Narodową Orderu św. 
Stanisława.
Uroczystość odbyła się 12 maja br. 
w Warszawie, w kościele Środowisk 
Twórczych pw. św. Brata Alberta i An-
drzeja Apostoła w trakcie obchodów 
ku czci św. Stanisława. 
-Wielka Narodowa Kapituła Or-
deru Świętego Stanisława w Pol-
sce, kontynuując jego tradycję  
i szczytne cele, nagradza oso-
by zasłużone dla kultury narodo-
wej oraz zaangażowane w dzieła 
charytatywne, tak bliskie sercom 
Polaków. Wśród takich właśnie 
zasłużonych osób znalazł się pan 
Henryk Serweciński, przedsiębiorca,  
a jednocześnie społecznik, którego 
działalność została zauważona i do-
ceniona przez Kapitułę Narodową 
Orderu św. Stanisława - tłumaczy 
Czesław Banaś, wicekomandor Ko-

podkreśla Henryk Serweciński. 
Były to m.in. pomoc placówkom 
oświatowym, współorganizowanie 
Międzygminnego Turnieju Piłkarskie-
go o Puchar Komandorii Zagłębiow-
skiej Orderu św. Stanisława, współ-
organizowanie Biesiady Górniczej  
w Mierzęcicach. 
-Szczególne jednak zasługi wniósł 
pan Serweciński  w działalność  
i rozwój OSP Mierzęcice II. Bycie 
społecznikiem łączy na co dzień 
z prowadzeniem dużej firmy. Pan 
Henryk zawsze potrafi znaleźć czas, 
by pomóc zrealizować szlachetne 
przedsięwzięcie – dodaje Czesław 
Banaś. -Jest przy tym uśmiechnięty, 
życzliwy i pełen optymizmu.
W uroczystościach w Warszawie 
wzięło udział w tym roku szesna-
stu członków Stowarzyszenia Dam  
i Kawalerów Orderu św. Stanisła-
wa z Komandorii Zagłębiowskiej. 
Ordery klasy III otrzymali również: 
prof. Mirosław Ponczek, Broni-
sław Lejczyk, Celina Petromichelis  
i Stefan Wojnowski.

A.Z

mandorii Zagłębiowskiej i mieszka-
niec gminy Mierzęcice.
Państwo Teresa i Henryk Serweciń-
scy są na co dzień związani z branżą 
transportu ciężkiego. Także z rolnic-
twem. W ub. roku pani Teresa wraz z 
Jackiem Barą była starostą Dożynek 
Powiatowo – Diecezjalnych w Targo-
szycach. Oboje od lat angażują się 

w pracę społeczną na rzecz gminy 
Mierzęcice, współpracują z KGW  
i OSP Mierzęcice II. Są sponsorami 
wielu inicjatyw kulturalnych i sporto-
wych.
-Początkowo to żona zaangażowała 
się w pracę na rzecz Koła Gospodyń 
Wiejskich, i to ona zachęciła mnie do 
pracy na rzecz naszej społeczności – 

-Chcę żeby Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach miał jak 
najbardziej otwarty charakter dla 
mieszkańców, by oferta była do-
stępna dla każdego i różnorodna. 
Tu każdy powinien znaleźć coś 
dla siebie. Zarówno najmłodsi 
jak i seniorzy oraz osoby w śred-
nim wieku. Dlatego stawiamy na 
zajęcia warsztatowe i otwarte 

uroczystości, pikniki, festiwale  
i konkursy. Będziemy też zwra-
cać uwagę na zachowanie trady-
cji i folkloru, by mieszkańcy także 
na co dzień identyfikowali się  
np. z działalnością kapeli „Mie-
rzęcice”, czy Zespołem Śpiewa-
czym „Mierzęcanki” i mogli doce-
niać ich działalność – tłumaczy 
dyrektor Kuczera.

Ewa Kuczera mieszka w Mie-
rzęcicach, jest mężatką. Matką 
dwóch synów 9-letniego Kacper-
ka i 2-letniego Aleksandra, mąż 
Maciej jest związany z branżą 
budowlaną. W czasie wolnym 
lubi dobrą książkę (np. z zakresu 
psychologii) i film (komedie).

A.Z
Ewa Kuczera, nowy dyrektor GOK chce, 

by ośrodek był otwarty dla każdego.

„MIERZĘCANKI” W SOSNOWCU
Panie z Zespołu Śpiewaczego „Mierzęcanki” były gwiazdą Festynu Rodzinnego w Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II  

w Sosnowcu. Promowały tradycję i folklor Ziemi Zagłębiowskiej. Występ spodobał się zebranym.

18 maja br. w Gimnazjum nr 9 im. 
Jana Pawła II w Sosnowcu odbył 
się Festyn Rodzinny. Na uczest-
ników czekało wiele atrakcji. Nie-
których przyciągnęła skoczna 
muzyka, innych - zapach wspa-
niałych dań z grilla lub tych po-
dawanych w ”Kąciku głodomora”, 
także osoby preferujące słod-
kości, znalazły dla siebie wiele 

wspaniałych smakołyków.
Festyn przede wszystkim bawił 
jednak ducha. W programie zna-
lazły się pokaz clownów i prezen-
tacja umiejętności psa pracują-
cego na co dzień w izbie celnej.
Festyn utrzymano w klimacie 
folk, o jego charakterze zdecydo-
wał występ Zespołu Śpiewacze-
go „Mierzęcanki”, działającego 

przy GOK w Mierzęcicach. Wy-
stęp podobał się zebranym.
-Impreza była fantastycznym 
przeżyciem zarówno dla orga-
nizatorów, jak i dla przybyłych 
gości. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku spotkamy się ponow-
nie i będziemy bawić się równie 
dobrze – napisali uczniowie gim-
nazjum na swojej stronie interne-

towej.
W festynie uczestniczyli,  
m.in. wiceprezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński, Wilhelm 
Zych, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sosnowcu i poseł RP 
Ewa Malik.

A.Z
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W FINALE EURO ANGLIA I DANIA

- Przygotowywałem się do biegu, mu-
siałem przebiec 1 kilometr. Regularnie 
jeżdżę na rowerze, biegam, gram w 
gry zespołowe. Ale tu nie chodziło 
o wygraną tylko o dobrą zabawę. 
Zresztą moi koledzy i koleżanki też 
pobiegli. Za rok też pobiegnę i moi 
koledzy też chcą wziąć udział w zawo-
dach. Dziś kibicowali mi mama, ciocia 
z kilkuletnim kuzynem Mateuszem  
i dziadkowie – mówi Łukasz Głuszak, 
zdobywca III miejsca w kategorii klas 
4 - 6, na co dzień uczeń IV klasy SP  
w Mierzęcicach.
Start Łukasza był bardzo ważny dla 
jego mamy Ewy, która bacznie obser-
wowała syna w trakcie biegu. Także 
dla jego dziadków było to duże wyda-
rzenie.
- Trzymaliśmy kciuki, denerwowaliśmy 
się. My chyba bardziej niż wnuk. Łu-
kasz lubi sport, jak jego dziadek, teraz 
marzą już o igrzyskach olimpijskich, 
to będzie prawdziwe emocjonujące 
święto dla kibiców – tłumaczy Krystyna 
Majewska z Boguchwałowic, babcia 

Łukasza Głuszaka.
VII Memoriał Janusza Kusocińskiego, 
który odbył się w ramach ogólnopol-
skiej akcji „Polska biega” rozegrano 
pod patronatem Wójta Gminy Mie-
rzęcice. Zawody odbyły się na terenie 
leśnym przy placu zabaw dla dzieci 
w Mierzęcicach II 20 maja tego roku. 
Zmagania obserwowali licznie zgro-
madzeni mieszkańcy. Młodych ludzi 
dopingowali koledzy, rodzice, dziadko-
wie. W czasie spotkania nie zabrakło 
przedstawicieli władz gminy. Byli to 
m.in. Grzegorz Podlejski, wójt gminy 
Mierzęcice, Andrzej Cembrzyński, za-
stępca wójta gminy Mierzęcice i radni 
Rady Gminy Mierzęcice. Organizatora-
mi byli Urząd Gminy Mierzęcice, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach  
i Gimnazjum w Nowej Wsi.
Walczono w kilku kategoriach wie-
kowych. Na zwycięzców czekały 
medale, statuetki (I miejsca) i dyplo-
my. Przedszkolaki musiały przebiec 
dystans 150 m. Pierwszy na mecie 
był Piotr Wojdas, (zdobył okaza-

ły puchar), zdobywcy II i III miejsca  
w tej kategorii to Jakub Trefon i Mi-
kołaj Wacławczyk. W grupie klas  
1 – 3, dziewczęta biegły na dystansie 
200, a chłopcy 300 m. Tu najlepsze 
okazały się: Ania Wojdas (I miejsce), 
Martyna Kusaj (II miejsce), Angelika 
Bartos (III miejsce). W grupie chłopców 
zwyciężył Kacper Kucharczak, drugi był 
Kacper Kuczera, trzeci Bartłomiej Bar.  
W grupie klas 4 – 6 dziewczęta 
musiały pokonać dystans 600 m,  
a chłopcy 1000 m. Tu najlepsze okaza-
ły się: Aldona Glegoła (I miejsce), Wik-
toria Kucharczak (II miejsce), Patrycja 
Bar (III miejsce). W grupie chłopców 
zwyciężył Dawid Szymański, drugi był 
Konrad Klusa, trzeci Łukasz Głuszak. 
Gimnazjaliści mieli do pokonania dy-
stans 800 m – dziewczęta i 1000 m 
– chłopcy. Zwyciężyła Afrodyta Białas, 
druga była Paulina Borówka, trzecia 
Julia Nowak. W grupie chłopców naj-
lepszy był Bartosz Borówka, druga 
lokata przypadła Mikołajowi Grzegor-
czykowi, trzecia Pawłowi Fiutakowi.

POBIEGLI DLA...DOBREJ ZABAWY

(dokończenie ze str.1)
Związek Stowarzyszeń Lokalna 
Grupa Działania „Brynica to nie gra-
nica” oraz jego gminy członkowskie: 
Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowi-
ce, Psary, Siewierz, Świerklaniec 
i Woźniki 5 i 6 czerwca tego roku 
po raz pierwszy zorganizowały tur-
niej piłkarski pn. „Euro Cup Brynica 
2012”. Impreza była przedsmakiem 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
2012 w Polsce i na Ukrainie. Odbyła 
się w dwóch etapach. Najpierw prze-
prowadzono eliminacje w siedmiu 
gminach członkowskich Związku 
Stowarzyszeń LGD. W trakcie roz-
grywek wewnątrz gmin wyłoniono 16 
zespołów piłkarskich, po dwa z każ-
dej gminy oraz po trzy z dwóch gmin 
gospodarzy. Potem odbyły się loso-
wania do czterech grup turnieju. Lo-
sowania zostały tak przeprowadzo-
ne, aby z jednej gminy reprezentacje 
były w różnych grupach, a każda  
z nich reprezentowała barwy jednego 
z krajów biorących udział w Mistrzo-
stwach Europy w Piłce Nożnej 2012. 
Nasze drużyny, SP nr 1 w Mierzęci-
cach i SP w Przeczycach były Ukra-
iną i Polską. Drugim etapem imprezy 
było przeprowadzenie turnieju 5 i 6 

czerwca. 5 czerwca odbyły się roz-
grywki w grupach systemem „każ-
dy z każdym” na dwóch boiskach  
w Sączowie i Ożarowicach. Nato-
miast 6 czerwca w Ożarowicach od-
były się ćwierćfinały, półfinały i finały.
-Turniej to jedno z wielu zadań re-
alizowanych w ramach działalności 
związku na rzecz rozwoju obszaru, 
na którym działa od 2006 roku. Tur-
niej był imprezą dla uczniów szkół 
podstawowych. To promocja sportu, 
zdrowego stylu życia oraz rywaliza-
cji fair play. „Euro Cup Brynica 2012” 
to przedsięwzięcie, które powstało z 
myślą o dzieciach. Dzięki tej impre-
zie młodzi chłopcy i dziewczęta mogli 
przeżyć wspaniałą sportową przygo-
dę, która na długo pozostanie w ich 
pamięci. Rozgrywki nie tylko uczyły 
aktywnego spędzania wolnego cza-
su, ale także postępowania zgodnie 
z zasadami zdrowej rywalizacji, za-
równo na boisku, jak i na co dzień 
– podkreśla Jerzy Jóźwik, przewod-
niczący LGD „Brynica to nie grani-
ca”.- To nie tylko święto sportu, ale 
także promocja krajów europejskich  
i Polski, powiatów i gmin Związku 
Stowarzyszeń LGD oraz pozosta-
łych organizacji działających na ob-

W kategorii „open” panie miały do 
pokonania dystans 1500 m, panowie 
3000 m. W kategorii pań (wystartowały 
trzy osoby, ukończyły bieg dwie panie) 
pierwsza była Joanna Bara, druga 
Ania Kucharczak. W kategorii męż-
czyzn, (wszyscy ukończyli bieg) choć 
trzeba było pokonać 6 pętli, pierwszy 
był Kacper Klimczyk, drugi był Mate-
usz Dyraga, trzeci ex aequo Piotr Ba-
naś i Damian Dyraga.
- Bardzo się cieszę, że bieganie jest 
tak lubianą dyscypliną sportu, zwłasz-
cza przez najmłodszych. Serdecznie 
gratuluję zwycięzcom, choć wszyscy 
uczestnicy wykazali się duchem walki, 
zachowaniem zasad fair play i spor-
tową rywalizacją i zapraszamy za rok 
– powiedział Grzegorz Podlejski, wójt 
gminy Mierzęcice.
Zwycięzcom gratulowali także Te-
resa Banaś, dyrektor Gimnazjum 
w Nowej Wsi im. J.Kusocińskiego  
i Mateusz Mańdok, gminny koordyna-
tor ds. sportu.

Agnieszka Zielińska

szarze grupy.
Otwarcie turnieju 5 czerwca miało 
miejsce na „Orliku”, jego zakoń-
czenie odbyło się na stadionie przy 
Gimnazjum w Ożarowicach. Uczest-
niczyli w nim mieszkańcy, młodzież, 
przedstawiciele wszystkich 7 gmin 
działających w LGD, m.in. Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice, 
Grzegorz Czapla, wójt gminy Oża-
rowice, Alojzy Cichowski, burmistrz 
Woźnik.
-Drużyny walczyły wręcz profesjo-
nalnie. Najmłodsi mieli wiele zapału 
i naprawdę zaprezentowali spore 
umiejętności. To była dobra zabawa 
i sport w wydaniu fair play – tłuma-
czy Mateusz Mańdok, koordynator  
ds. sportu gminy Mierzęcice.
Drużyny uhonorowano dyplomami, 
medalami, pucharami i nagrodami 
rzeczowymi. I miejsce zdobyła An-
glia, czyli SP z Kamieńskich Młynów, 
druga była Dania czyli SP z Zendka, 
trzecia Portugalia – SP w Sączowie, 
czwarta – Irlandia – SP Tąpkowice; 
piąte Czechy – SP Świerklaniec; 
szóste Włochy – SP Rogoźnik; siód-
ma – Szwecja – SP Orzech; ósma 
Polska czyli SP w Przeczycach. 
(Zawodnicy z Przeczyc – Kacper 

Kucharczak i Aldona Glegoła otrzy-
mali też puchary indywidualnie dla 
najmłodszego zawodnika turnieju  
i dla jedynej w rozgrywkach przed-
stawicielki płci pięknej). Druga  
z drużyn z naszej gminy – SP nr 1 nie 
wyszła z grupy. (Młodzi ludzie grali  
w barwach drużyn narodowych, któ-
re reprezentowali).
-To naprawdę udane przedsięwzię-
cie, jednocześnie lekcja na żywo 
geografii, historii sportu i dobrze 
rozumianych zasad rywalizacji. Dla 
młodych ludzi już sama możliwość 
reprezentowania poszczególnych 
krajów europejskich była wielkim 
przeżyciem, jeśli do tego dołączymy 
sportowe emocje to składa się to na 
naprawdę udaną całość – tłumaczy 
Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mie-
rzęcice.-I co bardzo cenne, ważniej-
sze było też uczestnictwo w turnieju  
i emocje sportowe niż zwycięstwo.
Zebrani byli zgodni, w przyszłym 
roku zostaną zrealizowane kolejne 
rozgrywki „Brynica Euro Cup”.

Agnieszka Zielińska

Sporym zainteresowaniem cieszył się VII Memoriał Janusza Kusocińskiego, który odbył się na terenie leśnym w Mierzęcicach II  
w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, za rok – pobiegną znowu, bo to świetna zabawa.
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JAK DOBRZE BYĆ DZIECKIEM
Skeczem „Najpiękniejsza”, piosenką „Nie ma jak u mamy” i zabawną prezentacją kabaretową uświetnili III Gminny Dzień Dziecka w Mierzę-

cicach młodzi artyści, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Występy śledzili licznie zgromadzeni widzowie.

- Lubię Dzień Dziecka, jest sympa-
tycznie, wszyscy składają mi życze-
nia i gratulacje. Co roku dostaję też 
prezenty od rodziców i dziadków 
– mówi Patrycja Czyrny z V klasy 
SP nr 2 w Mierzęcicach, która na 
scenie wraz z Zosią Nabrdalik, Julią 
Olszewską i Kacprem Tarnawczy-
kiem zatańczyła utwór „Koko Euro 
spoko” hymn Euro 2012. Jej kole-
żanka Zosia Nabrdalik już nie czuje 
się dzieckiem i za Dniem Dziecka 
nie przepada, za to lubi występować 
na scenie.
- Jeśli jednak obchody Dnia Dziecka 

to spektakl teatralny, czy przegląd 
kabaretowy, to tak, jest to sympa-
tyczne – tłumaczy Zosia.
 Grupa ze SP nr 2 zaprezentowała 
się na scenie w biało – czerwonych, 
patriotycznych strojach. Występ po-
dobał się zebranym.
III Gminny Dzień Dziecka odbył się 
na wolnym powietrzu przy SP nr 2  
w Mierzęcicach 1 czerwca tego 
roku. Jego organizatorami byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzę-
cicach, sołectwo Mierzęcice Osiedle 
i SP nr 2 w Mierzęcicach. Spotkanie 
prowadziła Anna Dyńska, nauczy-

ciel SP nr 2 w Mierzęcicach. Na 
widowni zasiedli najmłodsi, ich ro-
dzice, nie zabrakło przedstawicieli 
władz gminy m.in. Grzegorza Pod-
lejskiego, wójta gminy Mierzęcice, 
Tadeusza Twardocha, przewodni-
czącego Rady Gminy Mierzęcice, 
radnych Rady Gminy Mierzęcice, 
dyrektorów i pracowników placówek 
oświatowych, przedstawicieli stowa-
rzyszeń i gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.
Na scenie zaprezentowali się 
uczniowie Gimnazjów w Nowej Wsi 
i Mierzęcicach, SP nr 2 w Mierzęci-
cach i SP w Toporowicach. Zebra-
nym przedstawiono skecze kaba-
retowe np. „Najpiękniejsza” (wybory 
miss), „Polacy w niebie” (popular-
ny skecz kabaretu „Neo-Nówka”  
w zupełnie nowej odsłonie), piosen-

ki m.in. „Nie ma jak u mamy”, czy 
Ewy Farny „Modelka”. Były też po-
kazy break dance.
Obchodzącym swoje święto naj-
młodszym składano serdeczne ży-
czenia. Przygotowano także smacz-
ny poczęstunek, kiełbaski z grilla, 
słodkości, napoje. Dzieci doskonale 
się bawiły zjeżdżając ze zjeżdżal-
ni dmuchanego zamku. Nie obyło 
się też bez konkursów i zabaw na 
świeżym powietrzu oraz rozgrywek 
sportowych. Agencja artystyczna 
„Kagart” zaprezentowała pokazy 
kuglarskie, występy clownów oraz 
zajęcia warsztatowe – magiczne 
talerzyki.

Agnieszka Zielińska

Występy najmłodszych podobały się zebranym.

MAJ - ŚWĘTO BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK
Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało wielką akcję popularyzującą książkę i czytelnictwo czyli Tydzień 

Bibliotek. Święto Bibliotek rozpoczyna się co roku 8 maja Dniem Bibliotekarza i trwa do 15 maja.  

Co roku akcja przebiega pod in-
nym hasłem wiodącym, które 
wskazuje jakie obszary działal-
ności bibliotek są eksponowane  
i upowszechniane w świadomości 
społecznej. Hasło wiodące Tygo-
dnia Bibliotek 2012 r. to: „Bibliote-
ka ciągle w grze”.
Nasza biblioteka jak co roku ak-
tywnie włączyła się w akcję Ty-
godnia Bibliotek organizując spo-
tkania dla naszych czytelników. 
Tradycyjnie uczniowie klas I Szkół 
Podstawowych oraz najstarsze 
przedszkolaki z Nowej Wsi zo-
stali zaproszeni na spotkania,  
w trakcie których zostali uroczy-
ście „Pasowani na Czytelników 
Biblioteki”. Uroczystości te odbyły 

się w Bibliotece w Mierzęcicach 
oraz filiach w Przeczycach, Topo-
rowicach, Nowej Wsi oraz w Mie-
rzęcicach - Osiedlu. Na początku 
młodzi czytelnicy zapoznali się  
z podstawowymi zasadami panu-
jącymi w bibliotece. Wysłuchali jak 
ważne jest poszanowanie książek. 
Do tego posłużyły dwa domki: we-
soły – w którym mieszkają ładne, 
czyste i zadbane książki, oraz do-
mek smutny – w którym mieszkają 
książki brzydkie, zniszczone przez 
czytelników. Młodzi czytelnicy  
z dużą uwagą słuchali o drodze 
jaką musi przebyć książka zanim 
trafi na biblioteczną półkę. Wszy-
scy byli również niezwykle zainte-
resowani pierwszą księgą inwen-

tarzową zbiorów oraz najstarszymi 
książkami jakie posiada biblioteka. 
Dzieci miały również okazję wyka-
zać się wiedzą, gdyż przygotowa-
no dla nich wiele zagadek związa-
nych z ich ulubionymi  książkami. 
W dalszej części spotkania dzieci 
złożyły uroczyste przyrzeczenie: 
„Książko przyrzekamy, że szano-
wać Cię będziemy, krzywdy zro-
bić Ci nie damy”. Po tych słowach 
dzieci zostały pasowane na czytel-
nika poprzez dotknięcie książką, 
którą później otrzymały na pamiąt-
kę. Do książki dołączona została 
zakładka, pamiątkowy dyplom 
oraz „coś słodkiego”. Po pasowa-
niu wszyscy nowi czytelnicy osobi-
ście wpisali się do „Księgi Pamiąt-

kowej Nowej Braci Czytelniczej”. 
Tego dnia nowi czytelnicy mogli 
już wypożyczyć dla siebie książkę, 
na własną kartę czytelnika, co bar-
dzo chętnie uczynili.  
Przez cały okres Tygodnia Biblio-
tek jak i w pozostałe dni maja we 
wszystkich placówkach bibliotecz-
nych odbyły się lekcje biblioteczne 
i spotkania z czytelnikami, które 
miały na celu przedstawienie zbio-
rów bibliotecznych oraz populary-
zację czytelnictwa.

M. Bijak

III Gminny Dzień Dziecka był okazją do dobrej zabawy.
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EUROPA BEZ GRANIC

IV PIKNIK RODZINNY W NOWEJ WSI
Wiele atrakcji czekało na uczestników IV Pikniku Rodzinnego, który zorganizowano na terenach przy Gimnazjum w Nowej Wsi. W pro-

gramie był profesjonalny pokaz tańca towarzyskiego, konkursy z nagrodami, rozgrywki sportowe i dużo dobrej zabawy.

W sobotę 12 maja 2012 r. zorganizowany został w Gimnazjum  
im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach Piknik Profilaktyczny pod ha-
słem „Europa bez granic”. W programie znalazły się m.in. rozgrywki 
sportowe i występy artystyczne. Nie zabrakło też poczęstunku.

W czasie zorganizowanego  
w Gimnazjum im. Czesława Mi-
łosza w Mierzęcicach - Pikniku 
Profilaktycznego pod hasłem „Eu-
ropa bez granic”, który odbył się 
12 maja 2012 r., jak co roku nie 
zabrakło humoru i dobrej zabawy. 
W programie znalazły się rozgryw-
ki sportowe, w których brali udział 
uczniowie i rodzice. Mogliśmy 
obejrzeć także naszą utalento-
waną młodzież w programie arty-
stycznym. Podczas całej imprezy 

działał kącik kulinarny, w którym 
można było się posilić kiełbaską  
z grilla oraz posmakować pysz-
nych ciast pieczonych przez rodzi-
ców oraz uczniów. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
sponsorom naszego pikniku,  
a szczególnie Jackowi Barze, za 
wspieranie nas co roku i pomoc 
naszej szkole. 

Gimnazjum im. Cz.Miłosza 
w Mierzęcicach

KOCHA MUZYKĘ POWAŻNĄ
Anna Górska (rocznik 1998) ukończyła SP w Mierzęcicach – Osiedlu, teraz jest uczennicą Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w No-

wej Wsi. Kocha muzykę poważną, gra na gitarze klasycznej. Jest uczennicą szkoły muzycznej im. Paderewskiego w Tarnowskich Górach.

-Bardzo lubię grać na gitarze, 
chociaż to trudny instrument, 
zwłaszcza  opanowanie techni-
ki i improwizacje, mam jednak 
świetnych nauczycieli. Wcześniej 
moim nauczycielem prowadzą-
cym był pan Jan Śnioch, teraz 
pan Dawid Bonk. Pan Bonk pro-
wadzi własny 8-osobowy zespół 
– tłumaczy Ania.
Ania ma na swoim koncie sporo 
sukcesów w konkursach arty-
stycznych. Zdobyła np. wyróż-

nienie w konkursie ogólnopol-
skim w Lublinie. Muzyka jednak 
to nie jedyna jej pasja. Ania 
lubi się uczyć. Lubi język pol-
ski, matematykę. Uczestniczy 
w konkursach przedmiotowych.  
Np. w konkursie matematycznym 
zdobyła III miejsce w gminie.

A.Z

W piątkowe popołudnie 25 maja 
br. na wolnym powietrzu przy 
Gimnazjum im. Janusza Kuso-
cińskiego w Nowej Wsi odbył się 
IV Piknik Rodzinny. Było gwarno 
i sympatycznie. Wydarzenie po 
raz kolejny zainicjowane zostało 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś 
i Okolice” oraz dyrektora gimna-
zjum - Teresę Banaś. W przygo-
towaniu spotkania uczestniczyło 
grono pedagogiczne, ucznio-
wie oraz ich rodzice. Na pikniku 
oprócz mieszkańców sołectwa  
i całej gminy, nie zabrakło przed-
stawicieli jej władz i wielu zapro-
szonych gości.
Organizatorzy imprezy przygoto-
wali, jak co roku, wiele atrakcji, 
występów, gier i pokazów. Były 

występy wokalne, taneczne oraz 
aktorskie. Największą atrakcją 
okazał się profesjonalny pokaz 
tańca towarzyskiego w wyko-
naniu Wojciecha Sara i Moniki 
Pasek, pary, która zajmuje fina-
łowe miejsca w wielu turniejach 
tańca towarzyskiego i posiada 
kl. A (najwyższą, krajową klasę 
taneczną). Wojtek jest absolwen-
tem nowowiejskiego gimnazjum.
W międzyczasie można było po-
dziwiać galerię zdjęć z zeszło-
rocznego pikniku oraz wpisać 
się do kroniki szkolnej. W trakcie 
zabawy można było skosztować 
smacznych kiełbasek z grilla 
oraz domowych ciast. Najmłodsi 
zaś mogli bawić się na dmucha-
nych zjeżdżalniach.
Podczas pikniku została zorgani-

zowana loteria fantowa z atrak-
cyjnymi nagrodami ufundowany-
mi przez sponsorów. Losowaniu 
nagród towarzyszyły ogromne 
emocje, podobnie jak licznym 
rozgrywkom sportowym. Uczest-
nicy mogli się zmierzyć w takich 
konkurencjach jak: przeciąganie 
liny, ubijanie piany, czy wyścig 
w workach. Część sportową za-
kończył mecz piłki nożnej. Na 
zwycięzców, którym serdecznie 
gratulowano, czekały puchary. 
Sportowe emocje poprzedził wy-
tęp uczniów, którzy odśpiewa-
li hymn Euro 2012 „Koko koko 
Euro spoko”.
Dyrekcja szkoły składa serdecz-
ne podziękowania przyjaciołom 
i dobroczyńcom, dzięki którym 
można było tak miło przyjąć 

wszystkich gości. Największe 
podziękowania kierowane są 
do: Mariana Musiała i Stanisła-
wa Gwoździa, którzy już kolejny 
raz wsparli piknik nieodpłatnym 
wypożyczeniem sceny i para-
soli; Zakładów Mięsnych „Gaik”  
w Najdziszowie, Sklepu spożyw-
czego Tomasza Pancerza, OSP 
w Nowej Wsi, KGW w Nowej Wsi, 
sponsorów wszystkich nagród lo-
terii fantowej.
Nowowiejski piknik rodzinny już 
po raz kolejny okazał się strza-
łem w dziesiątkę i okazją do zin-
tegrowania społeczności lokal-
nej. Czekamy na powtórkę!

Kamil Gwóźdź,
nauczyciel języka polskiego  
w Gimnazjum w Nowej Wsi

W czasie pikniku zaprezentowano poszczególne państwa europejskie.
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INWESTYCJA W EDUKACJĘ
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W gminie realizowany jest dofinansowywany z funduszów unij-
nych projekt polegający na wyrównywaniu szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szaniu różnic w jakości usług edukacyjnych.

PROMOCJA UCZNIA ZDOLNEGO
(dokończenie ze str.1)
„«Promocja ucznia zdolnego Mie-
rzęcice 2012» to uroczystość po-
siadająca kilkunastoletnią tradycję. 
Liczba nagradzanych uczniów, 
każdego roku oscyluje wokół 40 - 
50 osób - to bardzo dużo, biorąc 
pod uwagę całościową ilość mło-
dzieży uczących się w naszych 
szkołach” - powiedział wójt gminy 
Mierzęcice, Grzegorz Podlejski.
 W tym roku, osobiste podziękowa-
nia  z jego rąk odebrały 42 osoby. 
Byli to m.in. laureaci konkursów 
przedmiotowych, uczniowie którzy 
osiągnęli najwyższe średnie ocen 
w roku szkolnym 2011/2012, oraz 
laureaci Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go (na etapie województwa ślą-
skiego). 
Wśród uczniów szkół podstawo-
wych, na szczególne gratulacje 
zasłużyła Aleksandra Wojdas ze 
SP w Przeczycach, która osiągnę-
ła najwyższą średnią ocen (5,8). 
Średnią 5,5 lub wyższą zdobyli 
również: Paulina Słowińska ze SP 
w Toporowicach, Klaudia Madej  
i Igor Opania ze SP w Mierzęcicach 
i Wojciech Kukiela ze SP w Prze-

czycach. Inna uczennica SP w Mie-
rzęcicach - Patrycja Bar - zdobyła 
indywidualne I miejsce w kategorii 
dziewcząt w Ogólnopolskim Finale 
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Wśród uczniów gim-
nazjów, najlepsze wyniki w nauce 
osiągnęły: Natalia Tobolik (średnia 
ocen 5,56), Aleksandra Kozieł, która 
może poszczycić się m.in. tytułem 
laureata z fizyki w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym, czy ty-
tułem Kaona w polsko-ukraińskim 
konkursie „Lwiątko 2012”, oraz San-
dra Frączek, która może pochwalić 
się tytułem laureata z chemii, także 
w Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym. Na wyróżnienie zasłużyli 
również: Aleksandra Brudzińska, 
która wygrała Powiatowy Konkurs 
Języków Obcych, oraz drużyna - 
Łukasz Głuszak, Artur Skręt, Igor 
Opara i Patrycja Bar - która w tym 
składzie zdobyła I miejsce w woje-
wództwie śląskim w Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.
Rodzice nagradzanych uczniów 
nie muszą dodatkowo motywować 
swoich pociech do pracy - „Julia 
sama ciągnie do nauki. Jak tylko 

przychodzi do domu, od razu siada 
do książek, w ogóle nie trzeba jej 
do tego namawiać.” - powiedziała 
mama wyróżnionej Julii Wareckiej. 
Sama uczennica mówi, że lubi się 
uczyć, choć nie wie jeszcze, co 
chciałaby robić w przyszłości.
 Ola i Natalia Kocut, nagrodzone za 
wysoką średnią ocen, również nie 
mają jeszcze sprecyzowanych pla-
nów na przyszłość, jak mówią - „Na 
razie uczymy się wszystkiego po 
trochu, sprawia nam to dużo satys-
fakcji. Poza tym, co przewiduje plan 
zajęć, lubimy także poznawać języ-
ki obce. Mimo wielu obowiązków, 

w weekendy zawsze mamy dużo 
wolnego czasu dla siebie.”
Ogólna liczba uhonorowanych 
uczniów w poszczególnych szko-
łach: SP nr 1 w Mierzęcicach -  
10 osób, SP nr 2 w Mierzęcicach - 
5 osób, SP w Przeczycach - 8 osób, 
SP w Toporowicach - 2 osoby, Gim-
nazjum w Mierzęcicach - 10 osób, 
Gimnazjum w Nowej Wsi - 7 osób.
Wszystkim nagrodzonym uczniom 
serdecznie gratulujemy, oraz ży-
czymy dalszych sukcesów!

Kamil Morawiec

Od 1 stycznia 2011 roku w naszej 
gminie realizowany jest projekt 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionie, działa-
nie 9.1 – wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
poddziałanie 9.1.2 - wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.
Założeniami projektu było pro-
wadzenie zajęć wyrównawczych 
(rozwijających) oraz kół zainte-
resowań z matematyki, przyrody  
i informatyki. Działania nauczycieli 
pracujących innowacyjnymi meto-
dami nauczania przy użyciu nowo-
czesnych pomocy dydaktycznych 
przyniosły wiele pozytywnych 
efektów. O wysokiej jakości usług 
edukacyjnych może świadczyć to, 

że wielu uczniów ze szkół podsta-
wowych gminy Mierzęcice przygo-
towało prezentacje pt. „Zaintere-
sowało mnie”...
Chłopcy i dziewczęta mieli moż-
liwość przedstawienia koleżan-
kom i kolegom swoich własnych 
prezentacji na interesujące ich 
tematy. Okazuje się, że nauczy-
ciele skutecznie zainteresowali 
uczniów matematyką i przyrodą,  
a dzięki zajęciom z informatyki sta-
ło się możliwe przygotowanie pod 
kierunkiem nauczycieli prezentacji 
multimedialnych. Uczniowie klas 
młodszych przygotowali prezenta-
cje w postaci albumów, plakatów, 
rysunków, zdjęć. Tematyka zainte-
resowań uczniów była bardzo roz-
legła, a duża ilość przygotowanych 
prezentacji sprawiła, że w maju we 
wszystkich szkołach uczniowie 
mogli zaprezentować swoje prace.
W Szkole Podstawowej w Toporo-

wicach uczniowie klas I – III przy-
gotowali projekt na temat „Życie 
w lesie” oraz „Życie na łące”. Po-
wstały przepiękne prace plastycz-
ne. W klasach starszych uczniowie 
przygotowywali prezentacje mul-
timedialne, m.in.: Paulina Słowiń-
ska  - „Origami – czyli geometria 
inaczej”, Konrad Klusa – „Układ 
współrzędnych na przykładzie gry 
Bitwa Morska”.
W SP w Przeczycach prezenta-
cję przedstawiły m.in.: Kornelia  
Kaniowska - „Wielkie zakupy”, 
Klaudia Jaruszewska „Remont 
mieszkania”, Michał Chyla „Ukła-
danka shubitrix”, Marcelina Małota 
„Zdumiewające fakty”, „Rośliny na 
Ziemi”.
W Szkole Podstawowej nr 1  
w Mierzęcicach prace stworzyli: 
Zuzia Kłyszcz „Korale z figur geo-
metrycznych”, Weronika Ferdyn 
„Mieszkańcy mojego ogrodu”, Bar-

tłomiej Bar „Wiatr”.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Mie-
rzęcicach można było posłuchać  
o zainteresowaniach Filipa Koło-
myjca – materiał „Klasowy wróż-
bita”, Natalii Krytowskiej – materiał 
„Sudoku - sposób na nudę”.
Wszystkie przygotowane pre-
zentacje świadczą o niezwykłych  
i różnorodnych pasjach naszych 
wychowanków. Wyrazy uznania 
należą się też pedagogom, którzy 
potrafią przekazać wiedzę. Dzięki 
temu uczniowie mają możliwość 
ciągłego doskonalenia się.
Wykształcenie u młodych ludzi 
ciekawości otaczającego świata 
umożliwi im w przyszłości dokona-
nie trafnego wyboru kariery zawo-
dowej. 

Koordynator 
Pani Izabela Dziurowicz.

Wójt gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski składa gratulacje mamie nagrodzonej 
uczennicy.
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TALENTU IM NIE BRAKUJE
Podopieczni Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach zapre-

zentowali swoje umiejętności w czasie przeglądu, który odbył się 
29 maja w GOK w Mierzęcicach. Było kolorowo, muzycznie i z dużą 
dawką humoru. Młodzi ludzie pokazali, że talentu im nie brakuje.

ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI
Mali artyści w czasie XIII Przeglądu Piosenki Przedszkolnej  

w GOK w Mierzęcicach na scenie dali z siebie wszystko. Wystąpiło 
prawie 200 osób. Były np. występy „Pszczółek”, „Kibiców” i prezen-
tacja do hymnu Euro 2012 „Koko Euro spoko”. 
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Przegląd Piosenki Przedszkolnej 
odbył się w Mierzęcicach już po 
raz trzynasty. Na scenie Gminne-
go Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach pojawiło się ok. 200 małych 
artystów. Na scenie pojawiły się 
„Pszczółki”, czyli 3-latki z Przed-
szkola Publicznego w Mierzęcicach 
(opiekun Mariola Kaim), „Mali Kibi-
ce” czyli ich starsi koledzy w pięk-
nych biało - czerwonych strojach 
(opiekun Magdalena Bochenek) 
oraz dzieciaki w wielokolorowych 
przebraniach. Z Przedszkola Pu-
blicznego w Mierzęcicach wystąpiły 
także grupy pod opieką: Barbary 
Mańdok, Katarzyny Trefon, Kata-
rzyny Burczyk i Agaty Kozieł. Na 
scenie zaprezentowały się gru-
py: z Przedszkola Publicznego  
w Nowej Wsi (opiekunowie Syl-
wia Nowak i Magdalena Drabek),  
z Oddziału Przedszkolnego przy 
SP w Toporowicach (opiekun Joan-
na Górska), z Oddziału Przedszkol-
nego przy SP w Boguchwałowi-
cach (opiekun Aneta Krzykawska), 
z Oddziału Przedszkolnego przy 
SP nr 2 w Mierzęcicach, (opiekun 
Joanna Wziątek). Maluchy śpiewa-
ły i tańczyły. Uroczystość, bardzo 
profesjonalnie prowadziły uczen-
nice SP w Toporowicach – Karo-

lina Filipczyk i Weronika Wojdas. 
Zebranych powitały Małgorzata 
Rinkowska, dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Mierzęcicach i Ewa 
Kuczera, dyrektor GOK w Mierzęci-
cach, organizatorzy przeglądu.
-Celem przeglądów piosenki przed-
szkolnej jest zaprezentowanie 
zdolności i umiejętności najmłod-
szych mieszkańców naszej gmi-
ny. Tu wszyscy są zwycięzcami, 
zwłaszcza że maluchy są spon-
taniczne, pełne zapału i po prostu 
lubią prezentować się na scenie. 
To efekt całorocznej pracy dzieci  
i ich opiekunów. Chętnie pomagają 
rodzice dzieci, którzy przygotowali 
swoim pociechom piękne stroje – 
mówi Małgorzata Rinkowska.
Na widowni zasiedli rodzice naj-
młodszych, mieszkańcy gminy, 
a także przedstawiciele jej władz 
m.in. Grzegorz Podlejski, wójt gmi-
ny Mierzęcice, Andrzej Cembrzyń-
ski, zastępca wójta gminy Mierzęci-
ce, Tadeusz Twardoch, przewodni-
czący rady Gminy w Mierzęcicach, 
radni rady Gminy w Mierzęcicach, 
dyrektorzy i pracownicy placówek 
oświatowych, reprezentanci sto-
warzyszeń społecznych działają-
cych w gminie. W spotkaniu wzięli 
też udział Jan Kraśkiewicz, prezes 

Międzygminnego Oddziału ZNP 
oraz Izabela Blachlińska, inspektor 
ds. oświaty Urzędu Gminy w Mie-
rzęcicach.
-Jestem dumny z osiągnięć naj-
młodszych, którzy tak doskonale 
wcielają się rolę artystów. Gratuluję 
„Małym Kibicom” także zaintereso-
wania rozgrywkami Euro 2012, któ-
re są tak znaczące dla całego na-

szego kraju – powiedział Grzegorz 
Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.
Na pamiątkę uczestnictwa w prze-
glądzie opiekunowie dzieci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. Zebrani 
byli zgodni, obiecując sobie, że ni-
kogo z zebranych nie może zabrak-
nąć na kolejnym przeglądzie, który 
odbędzie się już za rok.

A.Z

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w 
Mierzęcicach swoje umiejętności 
artystyczne kształci spora grupa 
młodych ludzi. Zajęcia obejmują 
m.in. taniec, umiejętności wokalne 
i grę na instrumentach muzycz-
nych. To czego najmłodsi nauczyli 
się w placówce pod opieką instruk-
torów w trakcie kończącego się 
roku szkolnego zostało pokazane 
podczas Przeglądu Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej, który odbył się  
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Mierzęcicach 29 maja tego roku.
- Na scenie wystąpią wszystkie 
koła artystyczne szkół podstawo-
wych z naszej gminy działające 

w ramach ogniska. Koła pla-
styczne również przyczyniły się 
do przygotowania uroczystości, 
ponieważ wykonały zaproszenia 
i laurki. Przygotowały też konkurs 
plastyczny „Portret mojej mamy” – 
powiedziała Ewa Kuczera, dyrek-
tor GOK w Mierzęcicach rozpoczy-
nając uroczystość.
Spotkanie poprowadzili uczniowie 
z koła teatralno – kabaretowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy 
Gimnazjum w Mierzęcicach, któ-
rego opiekunem jest Marcin Gala.
Na widowni zasiedli rodzice  
i dziadkowie najmłodszych oraz 
ich koledzy. Nie zabrakło przed-

stawicieli władz gminy Mierzęci-
ce, m.in. Grzegorza Podlejskiego, 
wójta gminy Mierzęcice, Tadeusza 
Twardocha, przewodniczącego 
rady Gminy Mierzęcice i radnych 
Rady Gminy Mierzęcice, dyrek-
torów i pracowników placówek 

oświatowych, reprezentantów sto-
warzyszeń działających na terenie 
gminy. Wszyscy gromkimi brawa-
mi dopingowali młodych artystów.

A.Z
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AWANSOWALI DO FINAŁU
Uczniowie SP nr 1 w Mierzęcicach zwyciężyli podczas Zawodów Wojewódzkich i uzyskali awans do Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Młodzi ludzie Patrycja Bar, Łukasz Głuszak, Igor Opara dobrze wypadli też indywidualnie. W
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ZMAGANIA OGÓLNOPOLSKIE
32 drużyny z całego kraju, w tym reprezentanci SP nr 1 w Mierzęcicach, którzy ostatecznie wywalczyli miejsce 13, rywalizowali w czerw-

cu tego roku w XXXV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej rozegrano w Ustroniu, jego gościem był Kajetan Kajetanowicz.

-Staraliśmy się od dłuższego 
czasu o organizację tej imprezy 
w naszym województwie - przy-
znaje Dariusz Jajko, prezes Za-
rządu Okręgowego Polskiego 
Związku Motorowego w Katowi-
cach. -Choć mówiąc o związku 
motorowym, często ma się na 
myśli zawody związane z sa-
mochodami. Liczy się jednak 
nie tylko ten sport. Prowadzimy 
też wiele akcji edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. Patrząc na tę 
młodzież jestem pod wrażeniem. 
Gdyby cała nasza młodzież miała 
taką wiedzę i umiejętności tech-
niczne - byłbym spokojny, gdy 
korzystają z dróg publicznych.
Na XXXV Jubileuszowy Ogól-

nopolski Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych, 
który odbył się w terminie od  
4 do 6 czerwca 2012r. w Ustroniu 
zaprosił Zarząd Okręgowy PZM 
w Katowicach. Gospodarzem 
turnieju była Klimatyczna Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Ustroniu. 
Patronat Honorowy nad imprezą 
objął Adam Matusiewicz, mar-
szałek województwa śląskiego 
i Ireneusz Szarzec, burmistrz 
miasta Ustroń. W konkurencjach 
zmagały się 32 drużyny szkół 
podstawowych i gimnazjalnych  
z całej Polski, w tym drużyna  
SP nr 1 w Mierzęcicach. 
Rywalizacja rozpoczęła się te-

stem ze znajomości przepisów 
ruchu drogowego. We wtorek 
rano odbyło się uroczyste otwar-
cie na rynku w Ustroniu. Kaje-
tan Kajetanowicz rajdowy mistrz 
Polski, poprowadził uczestników 
turnieju z rynku do amfiteatru. 
Przy amfiteatrze odbył się pokaz 
umiejętności jazdy samocho-
dem w wydaniu Kajetana Kaje-
tanowicza. Następnie drużyny 
biorące udział w finale turnieju 
rozpoczęły rywalizację w konku-
rencji jazdy po torze przeszkód  
i w miasteczku ruchu drogowego. 
Pogoda nie rozpieszczała, i wie-
lu uczestników jazdę na terenie 
miasteczka wykonywało w stru-
gach deszczu. Młodym ludziom 

to jednak nie przeszkadzało. 
Trzeci dzień turnieju to konkuren-
cja udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej.
-Do zawodów przygotowywali-
śmy się prawie rok - przyznają 
młodzi uczestnicy turnieju. War-
to było, bo sam udział w etapie 
ogólnopolskim to już coś. Mu-
sieliśmy przebrnąć przez finały 
powiatowe, później regionalne  
i wojewódzkie. 
W klasyfikacji końcowej drużyna 
SP nr 1 w Mierzęcicach uplaso-
wała się na 13 pozycji.

Agnieszka Zielińska

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców turnieju.

12 maja 2012 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Czeladzi odbył się 
Wojewódzki Etap Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie w Ruchu Drogowym. Ucznio-
wie, wyłonieni we wcześniejszych 
etapach (gminnych lub miejskich, 
powiatowych, okręgowych) star-
towali w dwóch kategoriach wie-
kowych – szkół podstawowych  
i gimnazjów. 
Szkołę Podstawową nr 1 w Mie-
rzęcicach reprezentowali Patrycja 
Bar, Łukasz Głuszak i Igor Opara 
pod kierunkiem Anny Student-
kowskiej -Tokarskiej. Zawody roz-
poczęły się dość nietypowo ze 
względu na niesprzyjające warun-

ki pogodowe – padający deszcz  
i silny wiatr. Uczestnicy jako pierwsi 
rywalizowali na terenie miasteczka 
ruchu drogowego. Nasi reprezen-
tanci okazali się najlepsi wygry-
wając tę konkurencję. Następnie 
zawodnicy musieli się zmierzyć  
z bardzo trudnym rowerowym torem 
przeszkód. I tu kolejny raz okazało 
się, że przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mierzęcicach są 
znakomicie przygotowani. 
Drugie miejsce w tej konkurencji za-
jęła Patrycja Bar, a Łukasz Głuszak 
był trzeci. Po dwóch konkurencjach 
nasze szanse na podium znacznie 
wzrosły, do pełnego sukcesu brako-
wało jeszcze perfekcyjnie udzielonej 

pierwszej pomocy i tu nie zawiódł 
Igor Opara, który jako jedyny spo-
śród wszystkich zawodników uzy-
skał maksymalną liczbę punktów. 
Cała trójka dodatkowo zmobilizowa-
na dotychczasowymi osiągnięciami 
wykazała się też podczas ostatniej 
konkurencji, czyli testu wiedzy. 
Igor uzyskał maksymalny wynik 
punktowy, drugie miejsce przypa-
dło Patrycji, a Łukasz był trzeci. 
Takie wyniki nie mogły oznaczać 
niczego innego, jak tylko pierw-
szy w historii Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Mierzęcicach tytuł mistrzow-
ski (w trudnym, ale i cieszącym się  
z roku na rok coraz większą popu-
larnością i prestiżem) turnieju. 

Podczas wręczania nagród wszy-
scy życzyli nam powodzenia  
w finale ogólnopolskim. Pierwsze 
miejsce drużynowo, ale także pierw-
sze miejsce indywidualnie Patrycji  
i drugie Łukasza oraz najlepiej na-
pisany test Igora – to musiało zrobić 
wrażenie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Mierzęcicach uzyskali awans 
do Finału Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie  
w Ruchu Drogowym, który odbył się  
w terminie od 4 do 6 czerwca  
2012 r. w Ustroniu.

Anna Studentkowska – Tokarska, 
nauczyciel SP nr 1 w Mierzęcicach

w XXXV Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 
kategorii szkół podstawowych SP nr 1 była pierwsza.



PATRIOTYZM TO WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW
Rozmowa z prof. dr hab. Czesławem Martyszem, prorektorem Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, konstytucjonalistąW
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-Euro sprawiło, że nasze ulice są 
biało – czerwone, a wszyscy sta-
liśmy się „drużyną narodową”. 
Czy Polacy są patriotami?
-To zależy jak będziemy rozumieć 
pojęcie patriotyzmu. Lansowanie 
tego pojęcia w telewizji, czy radiu 
jest dla mnie absolutnie nie do przy-
jęcia. Dla mnie ktoś kto kocha swoją 
ojczyznę, uczciwie i rzetelnie wypeł-
nia swoje obowiązki, oddaje otocze-
niu z siebie tyle ile może. Granicą 
takiego oddania byłoby dla mnie 
zagrożenie własnego życia i zdro-
wia. Choć i tu zdarzają się wyjątki 
na plus. Patriota nie demonstruje 
swoich uczuć za wszelką cenę. Pa-
triotyzm wymaga uczciwości zawo-
dowej, szacunku względem innych, 
np. podwładnych. Godnego zacho-
wania się publicznie. Patriotyzm to 
przestrzeganie prawa, obowiązują-
cych przepisów, nie dla innych dla 
siebie. To choćby codzienne zacho-
wania na drodze, nie wymuszanie 
pierwszeństwa, wciskanie się przed 
innych. Zachowanie kultury jazdy. 
Dalej to zachowanie sumienności 
i rzetelności w codziennym życiu. 
Wykonywanie swoich zadań, peł-
nienie służby publicznej. Do za-
chowań patriotycznych zaliczyłbym 
dbanie o nieruchomości, zgodnie 
z prawem. Kontrolowanie parame-
trów technicznych np. sprawdzanie 
przeglądów kominiarskich, sprząta-
nie posesji, dbanie o ich czystość, 
bezpieczeństwo. Proszę zwrócić 
uwagę jak szybko Japończycy 
podnieśli się po katastrofie, sprzą-
tali ścieżki wokół domów, starali się 
wywozić gruz. To także są przejawy 
patriotyzmu.
-Jeśli tak rozumiemy patriotyzm, 
osoby które wyjeżdżają z Polski 
za chlebem – nadal mocno ko-
chają swoją ojczyznę?
-Tak i nawet bardziej niż ludzie po-
zostający w kraju. Np. moja córka 
wyjechała do Niemiec na studia  
i tam odbywała staże zawodowe, 
potem gdy poznała swojego obec-
nego męża podjęła decyzję o tym, 
by pozostać za granicą. Nie utraciła 
patriotyzmu, mówi, pisze po pol-
sku, nie zrezygnowała z polskiego 
obywatelstwa. Jej biblioteka, ma 
kilka tysięcy książek, to w 95 proc. 
polskie woluminy. Dodatkowo re-

aguje na wszystkie zachowania 
antypolskie w życiu publicznym. 
Kiedy prasa niemiecka publikowała 
materiały antypolskie córka wysyła-
ła listy do redakcji ostro protestując 
i jej teksty - pisma publikowały już 
parokrotnie. Chodziło o obarczanie 
Polaków winą za wywołanie II woj-
ny światowej (teza głosi, że Polacy 
wywołali wojnę, by zdobyć korytarz 
dostępu do morza), czy propago-
wanie istnienia polskich obozów 
koncentracyjnych. Musi walczyć 
także z przedstawianiem wizerunku 
Polaka – nieroba, pijaka, z innymi 
rubaszno – wulgarnymi wizerun-
kami naszych rodaków. To bardzo 
ważna rola – prawdziwych Polaków 
wyjeżdżających za granicę – godne 
pokazywanie polskości.
-A pseudokibice? W tym roku 
przed rozgrywkami Euro najbar-
dziej obawiano się właśnie chu-
ligaństwa. 
-Wielokrotnie dyskutowałem na te-
mat postawy pseudokibiców. Posta-
wa patriotyczna to wywieszanie flagi 
w czasie świąt państwowych (regu-
luje to zresztą ustawa), ale w Polsce 
symbole narodowe są wykorzysty-
wane na wielu polach. Przypomnij-
my choćby wydarzenia z ub. roku 
w Kownie, podczas towarzyskiego 
meczu piłkarskiego Polski i Litwy, 
gdy doszło do bitwy na trybunach  
i obrzucania kibiców przeciwnej dru-
żyny kamieniami i kawałkami krze-
sełek, a kibice trzymali wówczas 
w dłoniach flagi. Takie zachowanie 
uważam za skandal.
-W swoich publikacjach zwracał 
Pan wielokrotnie uwagę, że udział 
w wyborach, głosowanie, to także 
przejawy patriotyzmu?
-Udział w wyborach, każdych, to 
podstawowa forma demokracji,  
a więc i demokratycznej, patriotycz-
nej postawy. Ci, którzy nie biorą w 
nich udziału nie mogą potem mieć 
pretensji, o to, że przy władzy zna-
lazły się osoby, które im nie odpo-
wiadają. To jednak smutna polska 
tradycja. Zazwyczaj głosuje zaled-
wie 30 – 40 procent uprawnionych. 
Pozostali dobrowolnie rezygnują  
z udziału w kształtowaniu się Sejmu, 
Senatu, czy choćby samorządów. 
Tymczasem malkontentów krytyku-
jących ciała kolegialne jest bardzo 

wielu. Oczywiście w dojrzałych de-
mokracjach głosuje 60 – 70 proc. 
osób, a nie jak w czasach PRL-u 
prawie 99 proc. Nie o to jednak cho-
dzi, by powielać niedobre wzorce. 
Byłoby dobrze, gdyby głosowała 
nieco ponad połowa uprawnionych.
-Jak to osiągnąć?
-Myślę, że niska frekwencja to efekt 
niewiary w polityków. Największym 
problemem jest tu niewypełnianie 
obietnic wyborczych. Gdyby doku-
mentować słowa padające w czasie 
kampanii i sprawdzać, czy zostały 
wypełnione, byłoby inaczej. Obec-
nie kampania zamienia się po prostu  
w igrzyska obietnic. Trzeba zachęcić 
polityków, by takie idee jak prawość, 
zaufanie, moralność naprawdę sta-
ły się znaczące. Wtedy osoby, któ-
re obecnie z niechęci czy lenistwa 
ignorują wybory naprawdę uwierzą, 
że ich głos się liczy. Bowiem wybory 
to ważne narzędzie rozliczenia wła-
dzy. Aktywnych postaw społecznych 
należy się uczyć już na poziomie 
działających obecnie rad osiedli, 
udziału w sesjach rad gminy. Obec-
nie w sesjach uczestniczą tylko po-
jedyncze osoby. Mimo że mają one 
otwarty charakter, a zapadające tam 
decyzje mają kardynalne znaczenie 
dla mieszkańców. Musi wymienić 
się kilka pokoleń, by ta sytuacja się 
zmieniła.
-Zmieńmy temat naszej rozmo-
wy, został Pan Panie profesorze 
odznaczony przez Prezydenta 
RP Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za stosowanie  
i przestrzeganie prawa. Jak je 
stosować np. w często wygląda-
jącej jak pole minowe - dziedzinie 
nieruchomości?

-W Europie Zachodniej sprawy roz-
wiązuje się poprzez tradycję, atutem 
jest tam wtedy stałość prawa. U nas, 
gdy prawo zmienia się co kilka tygo-
dni, czy miesięcy, i to w różne stro-
ny, wygląda to zupełnie inaczej. Np., 
w prawie budowlanym, w którym się 
także specjalizuję, kosztem uspraw-
nienia procesu inwestycyjnego nie 
może zostać zmniejszona ochro-
na osób trzecich. Choć oczywiście 
obecnie ta ochrona idzie bardzo da-
leko. Gdy właściciel na swojej dział-
ce, która ma 10 ha powierzchni, na 
środku, buduje dom,  stronami stają 
się sąsiedzi mieszkający w odległo-
ści 3 km... Ja byłbym za tym, by pra-
wo osób trzecich ograniczyć do sy-
tuacji, gdy naprawdę obiekt mocno 
oddziałuje na otoczenie. Gdy działki 
mają po 500 m i w granicy dział-
ki jeden z sąsiadów buduje dom, 
wiadomo, że drugiemu z właścicieli 
odetnie dostęp do światła zasłania-
jąc nowym budynkiem widok.  I na 
tym należałoby poprzestać. Także,  
np. lokalizacja inwestycji emitują-
cych promieniowanie elektroma-
gnetyczne (jak napowietrzne linie 
do przesyłu energii, transformatory, 
maszty radiowe, telewizyjne) musi 
mieć odpowiednio szeroki krąg osób 
trzecich. Wyznaczenie kręgu osób, 
które odczuwają skutki sąsiedztwa 
danej inwestycji wymaga dokład-
nej analizy, by nie wylać dziecka   
z kąpielą. Uprościć procedury moż-
na tam - gdzie jest to możliwe.
 -Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Zielińska



Mszę św. celebrował ks. biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji 
sosnowieckiej.
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MARZY, BY KOŚCIOŁY BYŁY ZAWSZE PEŁNE
Ks. kanonik Emil Ilków, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu i kaplicy pw. Wniebowzięcia NMP w Bogu-

chwałowicach mimo że wywodzi się z woj. zachodniopomorskiego całym sercem związał się z naszym regionem. 

W obchodach jubileuszu 35-lecia święceń kapłańskich ks. Emila Ilkowa 
i 25-lecia parafii wzięło udział liczne grono osób.

Ks. kanonik Emil Ilków urodził się 
w 1942 roku, pochodzi z woj. za-
chodniopomorskiego. Ukończył 
seminarium w Krakowie. Święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1977  
w Częstochowie. Posługę kapłań-
ską rozpoczął w Lgocie Wielkiej  
k. Radomska, potem był związany  
z Rędzinami k. Częstochowy, na-
stępnie trafił jako wikariusz do parafii 
św. Macieja Ap. w Siewierzu. Tu od 
początku opiekował się terenem Sie-
wierza – Osiedla i Boguchwałowic. 
Gdy została erygowana parafia pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Siewierzu – Osiedlu - 6 czerwca 
1987 roku został jej proboszczem. 
Nowa parafia została ustanowiona 
przez biskupa częstochowskiego 
Stanisława Nowaka. Terytorial-
nie wydzielona została z parafii  
pw. św. Macieja Ap. w Siewierzu. 
Do momentu wybudowania obec-
nego kościoła kult sprawowano  
w tymczasowej kaplicy wzniesio-
nej na terenie budowy przyszłych 
budynków parafialnych. Parafia 
pobłogosławiona została 21 listo-
pada 1987 r. W latach 1983-1991 
wybudowano kaplicę pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Boguchwałowi-

dów zebrani przemaszerowali pod 
kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Siewierzu, w któ-
rym odbyła się uroczysta msza św. 
Mszę celebrował ks. biskup Grze-
gorz Kaszak, ordynariusz diecezji 
sosnowieckiej. W czasie homilii bi-
skup Grzegorz Kaszak mówił o roli 
kapłanów w działalności lokalnych 
kościołów i ich odpowiedzialności 
wobec wspólnoty wiernych na przy-
kładzie ks. Ilkowa. Biskup Kaszak 
podziękował również jubilatowi za 
dotychczasowe osiągnięcia i wzo-
rową posługę. Także inni zebrani  
z wdzięcznością mówili o posłudze 
kapłańskiej ks. Emila Ilkowa.
W uroczystości brali udział m.in.: 
posłowie na Sejm RP: Anna Nemś, 
Ewa Malik, Waldemar Andzel, Zbi-
gniew Meres, senator RP, Krzysz-
tof Malczewski, starosta będziński, 
Zdzisław Banaś, burmistrz miasta  
i gminy Siewierz, Barbara Boche-
nek, przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Siewierzu, mł. bryg. Marek 
Woźniak, zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Będzinie.  
W obchodach nie zabrakło przed-
stawicieli gminy Mierzęcice, której 
ważną częścią jest boguchwało-
wicka wspólnota parafialna. Naszą 
gminę reprezentował m.in. Grze-
gorz Podlejski, wójt gminy Mierzę-
cice,
W części artystycznej uroczystości 
wystąpili na scenie przy kościele: 
Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Si-
lesianie” z Katowic, Zespół Wokalny 
„Ale Babki” oraz młodzież. Publicz-
ność mogła w tym czasie korzystać 
z poczęstunku przygotowanego na 
tę okazję. W tym samym czasie ba-
wiono się też przy remizie OSP przy 
ul. Bema.

Agnieszka Zielińska
Autorzy zdjęć 

UMiG Siewierz

cach. Do parafii, w której mieszka 
obecnie ok. 2,2 tys. osób, należą: 
Boguchwałowie i Siewierz - Za-
chód. Święto patronalne parafii 
przypada w dniu obchodów Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 
w Boguchwałowicach odpust pa-
rafialny odbywa się 15 sierpnia –  
w dniu Wniebowzięcia NMP. Z pa-
rafii pochodzą ks.: Zdzisław Wójcik, 
Jan Kubisa, Jarosław Sroka.
16 czerwca tego roku w Siewierzu 
- Osiedlu odbyły się uroczystości 
poświęcone aż trzem jubileuszom: 

25-leciu Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Siewierzu - Osiedlu, 25-leciu 
parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Siewierzu oraz 
35-leciu kapłaństwa ks. kanonika 
Emila Ilkowa.
-Czego życzę parafii z okazji jubile-
uszu? By kościoły w Boguchwałowi-
cach i Siewierzu, były zawsze pełne, 
tak jak podczas uroczystości Boże-
go Ciała, Niedzieli Palmowej, Świąt 
Wielkanocnych, Bożego Narodze-
nia, czy podczas jubileuszu 25-lecia 
naszej parafii. Parafianie są bardzo 
aktywni, chcą się integrować ze 
sobą wzajemnie i z naszą wspólnotą 
parafialną. Dowód? To choćby wy-
budowanie tak okazałych świątyń. 
To ich zasługa, parafian, przecież 
nie mógłbym zrobić tego sam. A so-
bie z okazji jubileuszu życzę zdrowia  
i błogosławieństwa Bożego, tak jak 
dotąd – mówi dostojny jubilat.
Uroczystości 16 czerwca tego roku 
rozpoczęły się obchodami strażac-
kiego jubileuszu przy remizie OSP 
Siewierz-Osiedle. W ich trakcie wrę-
czono pamiątkowe medale i wyróż-
nienia. Druh ks. Emil Ilków otrzymał 
srebrną odznakę „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Po tej części obcho-

Apteka „GALLENA” Mierzęcice ul. Wolności 125 informuje, 
że w niedziele i dni świąteczne apteka czynna jest od 9.30 do 14.00, 

a w dni pozostałe: od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 20.00, 
w soboty od 8.00 do 16.00

Informacja
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PO RUNDZIE WIOSENNEJ
Zawodnicy „Strażaka” Mierzęcice zakończyli sezon rozgrywek w lidze okręgowej na wysokiej 4 pozycji w tabeli z 52 punktami na koncie. 

Drużyna „Zapory” Przeczyce znalazła się na 9 miejscu tabeli „B” klasy, ale zapowiada od września ostrą walkę o wzmocnienie pozycji.

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.

W JĘZYKU GOETHEGO

Białogłowa - pospolita dawniej na-
zwa niewiasty, kobiety (zwłaszcza 
zamężnej). Pochodzi od białego na-
krycia głowy, powszechnie stosowa-
nego w dawnych wiekach przez ko-
biety. Wyraz kobieta,  równie dawny, 
a może dawniejszy niż białogłowa, 
był niegdyś obelgą, bo znaczył tyle 
co samica. Wyraz białogłowa znaj-

dował się w użyciu do końca XVIII 
wieku, po czym wyszedł z obiegu. 
Wcześniej z użycia wyszła skrócona 
forma tego słowa białka.

Barbara Kyrcz
Dziewka – w przeszłości słowo 
to oznaczało teraźniejszą pannę, 
dziewczynę, córkę. W jeszcze star-
szym znaczeniu określało także  

służącą. W wieku XVIII-m utarło 
się nazywanie dziewką każdej sługi 
niezamężnej. Dawniej jednak wyraz 
ten nie oznaczał prostej dziewczyny 
z ludu. 

Alicja Twardoch
Niewiasta – jest to archaizm, któ-
ry w języku staropolskim oznaczał 
kobietę dorosłą, ale nie zamężną; 

mówiono także niewiesta. Z cza-
sem pojęcie zmieniało znaczenie na 
najniższą kobietę w statusie rodziny 
(np. szwagierkę). W języku cze-
skim wyraz oznaczał osobę szcze-
rą, dobrą i zaradną, mającą zmysł 
twórczy,  posiadającą uzdolnienia 
handlowe.

Mateusz Płatek

W czasie 30. kolejki „Strażak” Mie-
rzęcice rozegrał czerwcowe spotka-
nie z KS „Orzeł Biały” Piekary Ślą-
skie , z wynikiem 6:5. 
-Dzisiaj obydwie drużyny zagrały 
dla kibiców. Mecz zdecydowanie już 
„wakacyjny”, z grą tylko do przodu. 
11 bramek, do tego 3 poprzeczki, 
słupek, przestrzelony karny i jesz-
cze kilka okazji bramkowych dla obu 
drużyn! Kto był dzisiaj na meczu na 
pewno nie żałował i się nie nudził. 
Warto odnotować pierwszego gola 
w seniorskiej piłce 17-letniego Mało-
ty, cieszy to tym bardziej, że jest to 
nasz wychowanek. Mimo, że mecz 

obfitował w bardzo dużą ilość błę-
dów, zwłaszcza w grze obronnej, 
myślę, że był dla naszych kibiców 
wisienką na torcie w tym świetnym 
sezonie dla klubu. Osiągnęliśmy 
najlepszy wynik sportowy w historii 
„Strażaka”. Jest to nasz wspólny 
wielki sukces, mam tutaj na myśli 
zarząd z prezesem na czele i za-
wodników, którzy w tym sezonie 
grali, a przez boisko przewinęło ich 
się dokładnie 29 – ocenia grający 
trener Mateusz Mańdok.
Drużyna „Strażaka” zakończyła  
w lidze okręgowej sezon na wy-
sokiej 4 pozycji, z 52 punktami na 

koncie wyprzedzając KS „Unia” 
Dąbrowa Górnicza 4 punktami  
i GKS „Wawel” Wirek 7 punktami, ze 
stratą 10 punktów do zajmującego 
trzecią lokatę AKS „Niwka” Sosno-
wiec (62 punkty na koncie). Tabelę 
otwiera TS „Gwarek” Tarnowskie 
Góry z 81 punktami na koncie oraz 
KS „Unia” Ząbkowice (75 punktów). 
 „Zapora” Przeczyce („B” klasa pod-
okręg Sosnowiec) uplasowała się   
w tabeli na 9 miejscu z 15 punktami 
na koncie.
-Ten wynik nas nie zadowala, dla-
tego rozpoczynamy ostrą walkę  
o umocnienie się w tabeli. Od wrze-

śnia będziemy mieć zupełnie nową 
drużynę, stawiamy na młodych 
zawodników. W naszej gminie jest 
wielu młodych, pełnych zapału 
do gry i dobrych zawodników, np.  
w Mierzęcicach, Boguchwałowi-
cach, czy Przeczycach – podkre-
śla Łukasz Białas, prezes „Zapory” 
Przeczyce.
To właśnie ci młodzi zawodnicy 
będą nadzieją drużyny w czasie 
rundy jesiennej sezonu rozgrywek 
2012/2013.

A.Z

W kończącym się roku szkolnym w GOK w Mierzęcicach odby-
wały się zajęcia z języka niemieckiego, dla nastolatków i osób do-
rosłych. Prowadziła je nauczyciel niemieckiego i tłumacz tego języ-
ka, Barbara Kotulska - Kornafel. W języku Goethego kształciło się  
ok. 15 osób, które na zakończenie zostały uhonorowane dyplomami.

A.Z

Młodzież chętnie poznaje tajniki języka Goethego.

LATO Z GOK

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach serdecznie zaprasza 
dzieci i młodzież na wakacyjne wycieczki:
04.07.2012 - Szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego
08.08.2012 - Park dinozaurów w Ustroniu
21.08.2012 - Park miniatur w Ogrodzieńcu (dzieci od 5 do 10 lat)

Regulamin i karta zgody rodziców dostępne na 
www.mierzecice.pl oraz w GOK-u, cena biletu 10 zł ilość 

miejsc ograniczona

Wójt Gminy Mierzęcice zaprasza wszystkich mieszkańców 
do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Posesję

Termin zgłoszenia do konkursu upływa w dniu 01.08.2012
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas 
Dożynek Gminno - Parafialnych 09.09.2012

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna na stronie
www.mierzecice.pl
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OFERUJE
WĘGIEL NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W SORTYMENTACH:

KOSTKA, ORZECH
GROSZEK, EKO-GROSZEK

EKO-GROSZEK WORKOWANY
MIAŁ WĘGLOWY, SÓL DROGOWA

oraz WĘGIEL BRUNATNY

RATY LUKAS BANK

Zapewniamy transport !!
SKŁAD: (32) 389-14-91, (32) 389-15-05

www.delfinradzionkow.pl

42-460 Mierzęcice, ul. Kolejowa 31
(obok Stacja Paliw RSP ŁUBNE)
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I KOMUNIA ŚWIĘTA
Kilkudziesięciu najmłodszych mieszkańców naszej gminy po raz pierwszy przyjęło sakrament Eucharystii pod postacią Hostii podczas 
mszy świętej w kościołach pw. św. Mikołaja w Targoszycach, św. Antoniego Padewskiego w Nowej Wsi i w kaplicy Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny w Boguchwałowicach, filii kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu. Uroczystości miały miejsce 
w Targoszycach i Boguchwałowicach - 3 czerwca, w Nowej Wsi - 27 maja. 

Dzieci ubrane w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne) były bardzo przejęte tą doniosłą uroczy-
stością. Dzieciom, które przygotowywały się do tej wyjątkowej chwili przez cały rok towarzyszyli oprócz ich najbliższych również kapłani, ks. Adam 
Mordalski, proboszcz parafii św. Antoniego z Nowej Wsi, ks. kanonik Janusz Rakoczy, proboszcz parafii w Targoszycach i ks. kanonik Emil Ilków, 

opiekun boguchwałowickiej filii parafii w Siewierzu.

Pamiątkowa fotografia dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej w kościele Nowej Wsi.

Uroczystość I Komunii Świętej w kaplicy  Wniebowzięcia NMP w Boguchwałowicach.

Pamiątkowa fotografia dzieci po I Komunii Świętej z parafii w Targoszycach.


