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

PANORAMA
GMINY MIERZĘCICE

www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

IS
SN

 2
0

8
3

-0
1

1
4

Numer 8/2019



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 8/2019 - strona 2

INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA W TWOJEJ KOMÓRCE (RSO)

KONTROLE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH BUDYNKÓW

Szanowni Państwo. Przypomina-
my, że Regionalny System Ostrze-
gania, czyli usługa powiadamiania 
obywateli o lokalnych zagroże-
niach, w tym o jakości powietrza, 

jest dostępna również w wersji na 
telefon komórkowy.
 
Komunikaty przekazywane przez 
aplikację dotyczą różnego rodzaju 
zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe, 
sytuacje na drogach czy warunki 
meteorologiczne, w tym zagroże-
nia związane z przekroczeniami 
szkodliwych substancji w powie-
trzu.

Aplikacja zawiera również porad-

niki postępowania w sytuacjach 
kryzysowych.

Można ją znaleźć w sklepach z apli-
kacjami na poszczególne platfor-
my (Google Play, Apple App Store, 
Windows Phone Store). Aplikację 
można wyszukać w sklepach po 
słowach kluczowych „RSO” oraz 
„Regionalny System Ostrzegania”.

Zachęcamy do zainstalowania apli-
kacji i korzystania!

Przypominamy wszystkim Miesz-
kańcom Gminy Mierzęcice, że 
obowiązuje ustawowy ZAKAZ 
SPALANIA ODPADÓW na terenie 
nieruchomości oraz w urządze-
niach grzewczych budynków. 

Spalanie odpadów przyczynia się 
do emisji trujących gazów i pyłów. 
Powstające zanieczyszczenia nega-
tywnie wpływają na środowisko, a 
przede wszystkim na zdrowie lu-
dzi.

Nie wolno spalać:
wszelkich przedmiotów z two-• 
rzyw sztucznych, butelek, po-
jemników, toreb foliowych, zu-
żytych opon i innych odpadów 
z gumy, odzieży, obuwia; 

elementów drewnianych po-• 
krytych lakierem lub impre-
gnowanych, trocin, wiór, ścin-
ków pochodzących z obróbki 
płyt wiórowych czy forniru; 

sztucznej skóry, opakowań po • 
farbach, lakierach, opakowań 
po rozpuszczalnikach czy środ-
kach ochrony roślin;

papieru bielonego związkami • 
chloru z nadrukiem farb kolo-
rowych;

węgla brunatnego oraz paliw • 
stałych produkowanych z wy-
korzystaniem tego węgla, mu-
łów i flotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek pro-
dukowanych z ich wykorzysta-
niem, paliw, w których udział 

masowy węgla kamiennego o 
uziarnieniu poniżej 3 mm wy-
nosi więcej niż 15 %, biomasy 
stałej, której wilgotność w sta-
nie roboczym przekracza 20 % 
(zgodnie z zapisami uchwały 
antysmogowej obowiązującej  
na terenie województwa ślą-
skiego od 1 września 2017 
roku). 

Ponadto informujemy, że w Planie 
Działań Krótkoterminowych (PDK) 
stanowiącym część „Programu 
ochrony powietrza dla wojewódz-
twa śląskiego mającego na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczal-
nych substancji w powietrzu oraz 
pułapu stężeń ekspozycji” przyję-
tego uchwałą nr V/47/5/2017 Sej-
miku Województwa Śląskiego z 
dnia 18 grudnia 2017r., określone 
zostały trzy poziomy ostrzegania 
ze względu na występujące stany 
jakości powietrza.
  
Gmina otrzymuje powiadomienia 
o jakości powietrza ze wskazaniem 
m.in. II lub III poziomu ostrzegania 
(czyli tzw. alarmu smogowego).  

Powiadomienia te zamieszczane 
są na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Mierzęcice oraz przekazy-
wane do placówek oświatowych                                 
i opiekuńczych, w celu podjęcia 
działań zmierzających do ograni-
czenia przekroczeń. 

W tym czasie przeprowadzane są 
na terenie gminy kontrole instala-
cji spalania paliw stałych, pod ką-
tem spalania odpadów. Kontrole 
takie mogą być prowadzone przy 
asyście funkcjonariusza Policji. 

W czasie trwania tzw. alarmu smo-
gowego zaleca się aby: osoby cho-
re, osoby starsze, kobiety w ciąży 
oraz małe dzieci unikały przeby-
wania na wolnym powietrzu; po-
zostałe osoby ograniczyły do mini-
mum wszelką aktywność fizyczną 
na wolnym powietrzu. 

Informacje o stanie jakości i po-
ziomie zanieczyszczenia powietrza 
znajdują się na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Mierzęcice  
w zakładce „Jakość powietrza”.
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM RATOWNICTWA 112
POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

POGOTOWIE GAZOWE 992
URZĄD GMINY (32) 288 79 00 fax 32 288 70 55

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI 
WODNEJ I KOMUNALNEJ (32) 288 70 53

NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia)  (32) 288 70 45

„AKCJA ZIMA” NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE W SEZONIE 2019 - 2020

W związku z trwającym okresem 
zimowym przekazujemy Państwu 
informację o prowadzeniu „Akcji 
Zima” na terenie Gminy.
 
Drogi Krajowe:

odcinek drogi krajowej nr 78 • 
położony w granicach admini-
stracyjnych gminy Mierzęcice 
(ul. Wolności w Mierzęcicach, 
ul. 21 Stycznia w Przeczycach 
oraz ul. Niepodległości w Bo-
guchwałowicach), 
odcinek drogi ekspresowej S1 • 
położony w granicach admini-
stracyjnych gminy Mierzęcice 
(Pyrzowice Lotnisko - Podwar-
pie).

Jednostką odpowiedzialną za zi-
mowe utrzymanie tych dróg jest 
GDDKiA - Obwód Drogowy w Woj-
kowicach Kościelnych, nr tel. (32) 
67 41 050.
Interwencje kierować można rów-
nież do Rejonu GDDKiA w Zawier-
ciu, nr tel. (32) 67 234 27.

Drogi Powiatowe:

Boguchwałowice: ul. Buczka, • 
Jana Pawła II, Biwakowa;
Mierzęcice: ul. Gminna, Wspól-• 
na, Leśna, Kolejowa, Szkolna, 
Widokowa, Głowackiego, Ko-
ściuszki;
Najdziszów: ul. Topolowa; • 
Nowa Wieś: ul. Aleksandra Za-• 
wadzkiego, Wojska Polskiego; 
Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycz-• 
nia, Targowa, Zarzeczna, Pod-
górna, Tysiąclecia;
Sadowie I: ul. Dworska; • 
Sadowie II: ul. Daleka, Krótka; • 
Targoszyce: ul. Kościelna;• 
Toporowice: ul. Czerwonego • 
Zagłębia, Źródlana, Mostowa, 
Dąbrowska;
Zawada: ul. Nowowiejska.• 

Jednostką odpowiedzialną za zi-
mowe utrzymanie tych dróg jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzi-
nie z siedzibą w Rogoźniku. 

Wszelkie uwagi zgłaszać można 
pod numerami telefonów: (32) 
287 75 19, (32) 287 78 72 (całą 
dobę).

Drogi gminne i wewnętrzne:

Boguchwałowice: ul. Sokołów, • 
Nadbrzeżna, Biała, Parkowa, 
Poprzeczna, Górna, Jastrzębia, 
Nasturcjowa, Krokusów, Brat-
ków, Tulipanów, droga przez 
małą tamę, Wakacyjna;
Mierzęcice: ul. Sosnowa, Bocz-• 
na, Bankowa, Walentego Ku-
czery, prof. Tomasza Strzembo-
sza;
Mierzęcice Osiedle: droga • 
główna przez Osiedle do drogi 
powiatowej koło Szkoły Pod-
stawowej nr 2, ulice boczne: 
blok nr 29; 30; 31 i droga do-
okoła bloku Nr 171, blok nr 83 
i 89 oraz drogi dojazdowe do 
zespołów garaży;
Przeczyce: ul. Polna, Spokojna, • 
Młyńska, Stawowa, Zielona; 
Sadowie I: ul. Zjazdowa;• 
Sadowie II: ul. Daleka (od skrzy-• 
żowania z ul. Krótką); 
Targoszyce: ul. Kościelna, Księ-• 
dza Władysława Zasadzina;
Toporowice: ul. Łąkowa, bocz-• 
na od Mostowej;
Zawada: ul. Nowowiejska, ul. • 
Tylna.

Interwencje w sprawie złych wa-
runków drogowych panujących na 
drogach gminnych należy zgłaszać 
do koordynatorów akcji zima:

Pani Iwona Kłys  - Zastępca Wójta 
Gminy Mierzęcice - w godzinach 

pracy Urzędu Gminy Mierzęcice  
tel. (32) 288 79 00, po godzinach 
pracy  tel. 504 264 260.

Pan Sebastian Siudyka - Pracow-
nik Urzędu Gminy Mierzęcice - w 
godzinach pracy Urzędu Gminy 
Mierzęcice, tel. (32) 288 79 00 
wew. 215, po godzinach pracy tel. 
504 264 260.

Obowiązek usuwania błota, śnie-
gu, lodu przed posesją:

Przypominamy, iż zgodnie z §4 pkt 
1 regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy 
Mierzęcice przyjętego uchwałą 
nr XXII/169/2016 Rady Gmi-
ny Mierzęcice z dnia 22 czerw-
ca 2016r., zmienioną uchwałą 
nr XXVII/263/2017 Rady Gminy 
Mierzęcice z dnia 27 września 
2017r.  właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do niezwłocznego 
usuwania błota, śniegu, lodu z po-
wierzchni chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości.

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczysz-
czenia, uprzątnięte z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości 
należy gromadzić na skraju chod-
nika od strony jezdni z zachowa-
niem możliwości odpływu wody 
do kanalizacji deszczowej.

Właściciele i zarządcy  nierucho-
mości zobowiązani są do usu-
wania sopli lodowych i nawisów 
śniegu z dachów i parapetów, któ-
re mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 
Czynność tą należy wykonać nie-
zwłocznie po pojawieniu się ww. 
zagrożeń.
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UWAGA NA CHŁODY! NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS POTRZEBUJĄCYCH

BADANIA ANKIETOWE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH W GRUDNIU 2019 R. 

Nadchodząca pora roku, cha-
rakteryzująca się odczuwalnymi 
spadkami temperatur, stwarza 
potencjalne zagrożenie dla życia 
i zdrowia osób bezdomnych, w 
podeszłym wieku i samotnych. 
Zagrożenie utraty życia dotyczy 
w bieżącym okresie także osób 
nietrzeźwych, przebywających na 
wolnym powietrzu, bądź w po-
mieszczeniach opuszczonych i nie-
ogrzewanych. Nie bądźmy obojęt-
ni dla tych osób, być może nasza 
pomoc przyczyni się do tego, że 
uratujemy komuś życie! 

Zbliżająca się pora to najgorszy 
okres w roku dla osób nie posia-
dających dachu nad głową. Często 
bezdomni nie mają świadomości 
zagrożenia, jakie czeka ich, kiedy 
zostaną w swoich koczowiskach. 
Osoby bezdomne często z udzie-
lanej pomocy nie chcą korzystać. 
Nie chcą na przykład spędzać 

nocy w noclegowniach, głównie, 
dlatego, że nie można pić tam al-
koholu. Taki stan rzeczy stanowi 
poważne zagrożenie dla zdrowie 
i życia tych ludzi. Statystyki wska-
zują, że pomimo podejmowanych 
przez wiele instytucji, w tym także 
przez Policję, działań ochronnych 
w tym zakresie, każdego roku od-
notowywane są przypadki zgonów 
spowodowanych wychłodzeniem 
organizmu. 

W nadchodzącym okresie policjan-
ci z większą uwagą kontrolować 
będą między innymi klatki scho-
dowe, piwnice, działkowe altanki, 
oraz bunkry – czyli miejsca gdzie 
najczęściej koczują bezdomni. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo i opiekę 
osobom bez dachu nad głową po-
licjanci współpracują między inny-
mi z administracją samorządową, 
gminnymi i miejskimi ośrodkami 
pomocy społecznej oraz strażą 

miejską. Policjanci informują oso-
by bez dachu nad głową, gdzie 
mogą znaleźć pomoc. Świadkowie 
czy też osoby posiadające wiedzę 
o osobach narażonych na wychło-
dzenie organizmu również nie po-
winni pozostać bierni na ich los.

Policjanci apelują do wszystkich 
mieszkańców powiatu będzińskie-
go o informowanie Policji o każ-
dej zauważonej osobie leżącej lub 
siedzącej na ziemi, ławkach, przy-
stankach, w altanach ogrodowych, 
która mogłaby być narażona na wy-
ziębienie. Nie bądźmy obojętni dla 
tych osób, być może nasza pomoc 
przyczyni się do tego, że uratujemy 
komuś życie. Informacje można 
przekazywać na numer telefonu 
(32) 36 80 255 , 36 80 266 lub nu-
mer pogotowia policyjnego 997. 

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniach ankietowych pt. „Badanie pogłowia bydła, owiec, 
drobiu oraz produkcji zwierzęcej” i „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” przepro-
wadzanych w dniach od 1-23 grudnia 2019 r.

Źródło: strona www KPP Będzin
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WYŁONIONO ZWYCIĘZCÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIERZĘCICKI GOK

W ostatnim czasie Gminny Ośro-
dek Kultury w Mierzęcicach był 
organizatorem dwóch konkursów: 
plastycznego oraz fotograficzne-
go. Oba konkursy oceniało jury w 
składzie: Grzegorz Podlejski - wójt 
Gminy Mierzęcice, Iwona Kłys- za-
stępca wójta Gminy Mierzęcice, 
Józef Kotuła-instruktor plastyki, 
Anna Kuśpiel - absolwentka ASP 
oraz instruktorka warsztatów ce-
ramicznych w GOK.

Adresatami I Gminnego Konkursu 
Fotograficznego, pod patronatem 
wójta Gminy Mierzęcice Grzego-
rza Podlejskiego, pt. „Gmina Mie-
rzęcice w obiektywie” były dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe z te-
renu Gminy Mierzęcice. 

W tym przypadku, prace były 
oceniane w czterech kategoriach 
wiekowych:

I kategoria wiekowa – ucznio-• 
wie klas I – IV,
II kategoria wiekowa – ucznio-• 
wie klas V – VIII,
III kategoria wiekowa – ucznio-• 
wie szkół średnich,
IV kategoria wiekowa – osoby • 
dorosłe.

Konkurs trwał od 17 października 
2019r. do 21 listopada 2019r. Na 
konkurs wpłynęło 81 prac.  

Ostatecznie, w kategorii klas I-IV 
zwyciężyła Karolina Bednarczyk, II 
miejsce zajęła Alicja Goździewska, 
III- Maria Strama, zaś wyróżnienie 
przyznano Janowi Urbańskiemu. 

W kategorii klas V-VIII zwyciężył 
Krzysztof Gryta, II miejsce zaję-
ła Joanna Karcz, III miejsce jury 
przyznało Justynie Goździewskiej, 
z kolei wyróżnieniem uhonorowa-
ni zostali Liliana Bednarczyk oraz 
Teodor Babiuch.

W kategorii dorosłych I miej-
sce przypadło w udziale Marcie 
Szewczak, II miejsce zajęła Jolan-
ta Karcz, III miejsce- Magdalena 
Liszka. W tym przypadku wyróż-
nieniem uhonorowano Patrycję 
Ozgę.

Celem I Powiatowego Konkursu 
Plastycznego pt. „Śmieci segre-
guję i ziemię ratuję” - drugiego z 
organizowanych przez mierzęcicki 
GOK konkursów,  była popularyza-
cja idei racjonalnej gospodarki od-
padami oraz tematyki związanej z 
ochroną środowiska naturalnego. 

W tym przypadku konkurs adre-
sowany był do dzieci z placówek 
przedszkolnych oraz szkół podsta-
wowych z terenu powiatu będziń-
skiego. 

Uczestnicy podzieleni zostali na 
cztery kategorie wiekowe: 

I kategoria- dzieci w wieku • 
przedszkolnym,
II kategoria- uczniowie klas • 
I-III szkół podstawowych,
III kategoria- uczniowie klas IV• 
-VI szkół podstawowych,
IV kategoria- uczniowie klas • 
VII-VIII szkół podstawowych.

Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie było samodzielne wyko-
nanie pracy w dowolnej technice 
plastycznej (rysunek, farba, kolaż, 
wyklejanka, etc.). Każdy spośród 
uczestników konkursu plastycz-
nego mógł przedstawić tylko jed-
ną pracę. Na konkurs wpłynęło aż 
119 prac. 

W kategorii przedszkolaków zwy-
ciężyła Emilia Czapla, II miejsce 
zajęła Maria Tokarz, zaś III- Łucja 
Szczepanik. W tej kategorii wie-
kowej przyznano także dwa wy-
różnienia. Pierwsze spośród nich 
otrzymała Laura Kurzyńska, dru-
gie- Milena Gut. 

W kategorii klas I-III zwyciężyła 
Wiktoria Rubik, II miejsce zaję-
ła Marika Sędzik, III miejsce- Fi-
lip Latos. Wyróżnienie otrzymał 
Adam Bachacki.

W kategorii klas IV- VI zwycięstwo 
odniosła Magdalena Czarnota, II 
miejsce zajęła Zuzanna Bajer, zaś 
III- Joanna Surowiec. W tej kate-
gorii także przyznano dwa wyróż-
nienia. Otrzymali je: Konrad Au-
gustyniak i Emilia Babiuch.

W kategorii klas VII-VIII zwyciężył 
Teodor Babiuch. II miejsce zajęła 
Julia Gręda, a III- Zuzia Góral.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom obu konkursów za udział  
i gratulujemy ich laureatom. 

Zachęcamy do udziału w kolej-
nych inicjatywach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Mierzęcicach.
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WYWIAD Z PANIĄ CZESŁAWĄ WOJDAS

Wywiad z Panią Czesławą Woj-
das- wieloletnią prezes KGW w 
Mierzęcicach, kierownik Zespołu 
Śpiewaczego „Mierzęcanki”, któ-
ra 23 listopada świętowała 90. 
urodziny.

Aldona Węgrzynowicz: Pani Cze-
sławo, niedawno świętowała Pani 
swoje 90. urodziny. Wiem, że z tej 
okazji nie zabrakło kwiatów, pre-
zentów, życzeń i niespodzianek… 
Jak Pani zapamięta ten wspaniały 
jubileusz?

Czesława Wojdas: Świętowanie 
90. urodzin rozpoczęłam od udzia-
łu wraz z rodziną we Mszy św. od-
prawianej w mojej intencji na Ja-
snej Górze. Później, spędziłam ten 
dzień na przyjęciu urodzinowym  
w gronie najbliższych mi osób. 

Mam 2 wspaniałych synów, 2 wnu-
ków i 3 prawnuków. Miałam jeszcze 
trzeciego syna -Jerzego, ale zginął 
20 sierpnia 1971 r. w wypadku na 
motorze. Wracał wówczas z kolegą 
z Przeczyc. Zostali potrąceni przez 
samochód ciężarowy z przyczepą. 
Obaj zginęli na miejscu. Mój syn 
miał wówczas 20 lat… 

A wracając do obchodów 90. rocz-
nicy urodzin- bardzo wzruszyli 
mnie przyjaciele i znajomi z Ze-
społu Śpiewaczego „Mierzęcanki”, 
Pani Dyrektor i pracownicy mie-
rzęcickiego GOK, a nawet koleżan-
ki z Toporowic, którzy przybyli na   
przyjęcie- niespodziankę w GOK
-u, przygotowaną dla mnie przez 
Panią Prezes Kazimierę Siudykę 
wraz z członkiniami KGW Mierzę-
cice. Oni podstępem zwabili mnie 
na to spotkanie! Było bardzo miło  
i wzruszająco. Z serca im wszyst-
kim dziękuję za ich starania.

Aldona Węgrzynowicz: Życie Pani 
nie oszczędzało... Żyła też Pani  
w trudnych czasach okupacji. Jak 
wspomina Pani ten okres w swo-
im życiu?

Czesława Wojdas: Podczas okupa-
cji, mając 13 lat, zostałam zabrana 
przez żandarmów do pracy w miej-
scowym posterunku. Posterunek 
ten znajdował się w domu Cesa-

rzów, a ich wysiedlili. Tam musia-
łam sprzątać pokoje i pomagać ku-
charce w kuchni, a także zajmować 
się uprawą warzyw w ogrodzie. 
Bardzo źle wspominam to miejsce. 
Często zdarzało się, że żandarmi 
przywozili tam mężczyzn, znęcali 
się tam nad nimi, a jednego nawet 
zastrzelili… Pamiętam, że wiecznie 
towarzyszyło mi w tym miejscu 
uczucie strachu. Pracowałam tam 
do nadejścia frontu. 

Po zakończeniu wojny i ukończeniu 
szkoły, w 1946 roku ukończyłam 
kurs bibliotekarski. Prowadziłam 
społecznie bibliotekę w swoim 
domu, choć nie było w jej zbiorach 
wiele książek. Potem została ona 
przeniesiona do budynku szkoły. 

Muszę się przyznać, że moja natu-
ra nie pozwalała mi siedzieć bez-
czynnie. Później wstąpiłam do or-
ganizacji społecznej „Wici”, gdzie 
zostałam wybrana przewodniczą-
cą. Gdy ówczesne władze uznały, 
że jest to organizacja działająca 
nielegalnie, wstąpiłam do Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Utworzono 
też wówczas Straż Żeńską, w której 
zostałam wybrana komendantką. 
Zajmowaliśmy się także działal-
nością kulturalną. Wystawialiśmy 
sztuki teatralne i występowaliśmy 
w okolicznych wioskach. 

Aldona Węgrzynowicz: Dużo dzia-
łała Pani wówczas społecznie. Czy  

poza tą działalnością był jeszcze 
czas na życie prywatne?

Czesława Wojdas: Tak. W 1948 
roku wyszłam za mąż za Stanisła-
wa Twardocha z Pyrzowic. Wstą-
piłam też do Koła Gospodyń Wiej-
skich. Cały czas się dokształca-
łam. Podjęłam pracę w Mleczarni  
w Zawierciu, której filia i skup mle-
ka był w Mierzęcicach. Pracowa-
łam tam jako kasjerka- wypłacałam 
ludziom pieniądze za dostarczone 
mleko. Jeździłam po całej gminie 
na rowerze. Do naszej gminy nale-
żał też wtedy Zendek. To były trud-
ne czasy… Pewnego dnia zabrała 
mnie do aresztu tymczasowego 
Milicja. Dopiero po 48 godzinach 
spędzonych w areszcie, na Komen-
dzie w Zawierciu dowiedziałam 
się, że zarzucano mi nadużycia fi-
nansowe. Poinformowano mnie 
także, że do wyjaśnienia sprawy 
muszę zostać w więzieniu! Byłam 
zrozpaczona. W domu czekał na 
mnie syn, który miał wtedy 2 lat-
ka. Poinformowałam Milicję, że 
jestem w ciąży i wówczas po bada-
niu lekarskim wypuszczono mnie 
na wolność. Musiałam się jednak 
codziennie meldować na miejsco-
wym posterunku Milicji. Po kilku 
miesiącach zostałam uniewinnio-
na, gdyż okazało się, że wcześniej 
w Mleczarni w Zawierciu zaistniała 
jakaś pomyłka!
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W 1956 r., w wieku 27 lat zostałam 
wdową. Mój mąż, który miał 31 lat 
został zamordowany. Ja zostałam 
samotną matką z trójką małych sy-
nów. W 1958 r. odbyły się wybory 
na prezesa KGW Mierzęcice. Ów-
czesna prezes - Cecylia Cesarz, zre-
zygnowała ze względu na chorobę.  
Zostałam wybrana na jej następcę. 
Nazywałam się wtedy Twardoch 
Czesława. W 1960 r. ponownie wy-
szłam za mąż i zmieniłam nazwisko 
na obecne-Wojdas. Koło działało 
bardzo prężnie. Organizowaliśmy 
różne kursy (np. gotowania, kroju 
i szycia), konkursy (np. na najład-
niejsze ogródki kwiatowe), wyda-
rzenia kulturalne. 

Aldona Węgrzynowicz: A jak się 
rozpoczęła Pani przygoda z Zespo-
łem Śpiewaczym „Mierzęcanki”?

Czesława Wojdas: Zespół istnieje 
już 45 lat. Założyliśmy go, gdy by-
łam prezesem KGW Mierzęcice. 
Na początku jego istnienia wystę-
powaliśmy na różnych uroczysto-
ściach państwowych, lokalnych, 
regionalnych. Nasz zespół wciąż 
się powiększał. My- kobiety, do-
brałyśmy do zespołu naszych mę-
żów. Warto też dodać, że istotne 
miejsce w historii Zespołu Regio-
nalnego „Mierzęcanki” odegra-
ła uzdolniona muzycznie rodzina 
Paszewskich- tata i jego trzy córki. 
Kierownikiem kapeli był Szczepan 
Jakóbczyk. Z kapelą Paszewskich 
(niestety już po śmierci seniora 
rodu- Pana Paszewskiego) nagry-
waliśmy audycje dla Polskiego 
Radia w Katowicach. Muszę się 
pochwalić, że  wieloletni dorobek 
zespołu jest imponujący. Niezliczo-
na ilość występów na terenie całej 
Polski m.in. na Placu Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie w 1978 
roku i w Łazienkach Królewskich, 
dziesiątki nagród i wyróżnień  
w różnych krajowych przeglądach 
i festiwalach m.in. w Kazimierzu 
Dolnym nad  Wisłą, trzy koncerty w 
TVP Katowice (m.in. w 1979 roku). 
Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” 
jest także laureatem „Kasztelanki”, 
statuetki przyznanej w 2004 roku 
za szczególne zasługi dla kultu-
ry powiatu będzińskiego. Dodam 
jeszcze, że od 2003 roku do 2008 
roku nasz zespół występował aż 60 
razy! „Mierzęcanki” nagrały także 
płytę z 22 utworami pochodzący-
mi z naszego regionu. Posiadają  

one archaiczne gwarowe teksty 
oraz tradycyjne linie melodyczne. 
Warto dodać, że pieśni, które były 
śpiewane i tańce, które tańczyli-
śmy przekazali nam w większości 
moi rodzice Tyrałowie, moja cio-
cia oraz Machura Józefa i Pośpiech 
Władysław.

Aldona Węgrzynowicz: Działal-
ność w KGW „Mierzęcice”,  wie-
loletnie kierowanie Zespołem 
Śpiewaczym „Mierzęcanki” to 
nie jedyna działalność społeczna,  
w którą się Pani angażowała...

Czesława Wojdas: To prawda. 
Przez 5 kadencji byłam radną Rady 
Gminy w Mierzęcicach. Od 1972 
roku, przez 10 kolejnych lat, peł-
niłam też funkcję sołtysa w naszej 
wsi.  W 1976 roku zostałam wybra-
na na funkcję radnej w Urzędzie 
Wojewódzkim. W 1980 roku odby-
ły się wybory do Sejmu. Zostałam 
wówczas wytypowana na posła 
z ramienia Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego. Okazało się 
jednak, że mojej kandydatury nie 
zatwierdził Komitet PZPR. W 1980 
roku zostałam drugi raz wybrana 
na radną Wojewódzką. Pełniłam 
tę funkcję do 1984 roku.  Cały ten 
czas pracowałam społecznie. Od 
1988 roku jestem też członkiem 
Rady Parafialnej.  Co istotne, od 
1982 r. pracowałam  w klubie RSW 
„Ruch” w Mierzęcicach. Klub znaj-
dował się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mierzęcicach. W klubie 
tym pracowałam jako kierownik 
i sprzedawca oraz prowadziłam 
działalność kulturalną, a także gry 
i zabawy dla dzieci i młodzieży. 

W 1984 roku zostałam wysłana 
przez klub na kurs Uniwersytetu 
Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej, 
celem prowadzenia zajęć kultural-
nych. Kurs ukończyłam z bardzo 
dobrymi wynikami. W klubie pra-
cowałam przez kolejne 10 lat. 

Aldona Węgrzynowicz: Przez te 
wszystkie lata była też Pani wielo-
krotnie nagradzana i honorowana 
za swoją działalność. Jakie odzna-
czenia Pani otrzymała?

Czesława Wojdas: W 1974 roku zo-
stałam odznaczona Złotą Odznaką, 
w 1976 roku otrzymałam Srebrny 
Krzyż Zasługi, w 1980 roku- Złoty 
Krzyż Zasługi. W tym samym roku  
otrzymałam także odznakę Zasłu-
żonego Działacza Kółek Rolniczych. 
Trzy lata później, w 1983 roku- 
Zasłużonego Działacza Kultury.  
W 1988 roku otrzymałam Krzyż Ka-
walerski.  W 2015r. zostałam tak-
że nagrodzona przez Wójta Gminy 
Mierzęcice Grzegorza Podlejskie-
go- Orderem Serca Matkom Wsi.

Aldona Węgrzynowicz: Wspania-
le Pani opowiada o swoim życiu. 
Rzeczywiście jest ono tak barw-
ne, że można by o nim nakręcić 
film, jak sama Pani mówi…  Za-
tem na setne urodziny spotkamy 
się znowu i jeśli Pani się zgodzi, 
opowie nam Pani, co Pani robiła 
przez ostatnie dziesięć lat. O tym, 
że będzie Pani wciąż aktywna, 
jestem przekonana. Życzę Pani 
dużo zdrowia na kolejne lata oraz 
wszelkiej pomyślności. Dziękuję 
za rozmowę. 
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GMINNY DZIEŃ SENIORA 

16 listopada br., w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęci-
cach obchodzono Dzień Senio-
ra. W uroczystości udział wzięli: 
wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski, zastępca wójta Gminy 
Mierzęcice Iwona Kłys, przewod-
nicząca Rady Gminy Monika Dy-
raga wraz z radnymi, sołtysi oraz 
przede wszystkim licznie zgroma-
dzeni seniorzy.
 
Ogólnopolski Dzień Seniora obcho-
dzony jest corocznie 14 listopada. 
To szczególne święto  ludzi, którym 
należy się szacunek i uznanie za 
bezinteresowną miłość i mądrość, 
jakimi obdarowują  młodsze po-
kolenia. To seniorzy są w naszych 
domach piewcami tradycji. Niosą 
ciepło i zrozumienie. Kultywują 
stare obrzędy i zwyczaje, przez co 

wzbogacają i przekazują unikalną 
kulturę i obyczaje naszego regio-
nu. Dzień Seniora stanowi zatem 
szczególną okazję, by podziękować 
im za to wszystko, co  robią dla 
swoich rodzin, otoczenia i społecz-
ności lokalnej.

Na początku uroczystych obcho-
dów Dnia Seniora  głos zabrał wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski. W słowach skierowanych do 
seniorów nie zabrakło słów uzna-
nia oraz serdecznych życzeń.  Po 
okolicznościowym przemówieniu 
wójta, Karolina Dymarska - dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mierzęcicach, zaprosiła wszyst-
kich uczestników uroczystości na 
część artystyczną wydarzenia.

Jako pierwszy  na scenie zapre-

zentował się Zespół Śpiewaczy To-
porowianki. Tuż po nim wystąpiły 
Mierzęcanki. Uroczystość uświet-
nił także występ Zespołu Śpiewa-
czego Jezioranki oraz  Orkiestry 
Dętej im. Władysława Juszczy-
ka. Jako ostatni  na scenie gościł 
znany  artysta kabaretowy, aktor, 
piosenkarz, człowiek wielu talen-
tów- Krzysztof Respondek.   Jego  
wizyta na deskach mierzęcickie-
go Domu Kultury zapisała się pod 
znakiem wspaniałej zabawy pu-
bliczności, wspólnego śpiewania 
i ogromnej porcji dobrego humo-
ru. Część publiczności dosłownie 
płakała ze śmiechu wysłuchawszy 
żartów tego znanego artysty. Rzec 
by można, że Pan Krzysztof Re-
spondek  swoim pięknym głosem  
i talentem aktorskim zauroczył 
mierzęcicką publiczność! 
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Dobre humory okazały się nieza-
stąpione podczas ostatniego punk-
tu programu obchodów gminne-
go świętowania Dnia Seniora w 
Mierzęcicach, jakim była zabawa 
taneczna prowadzona przez Pana 
Grzegorza Zimnika. Sądząc po 
energii, z jaką mierzęciccy senio-
rzy ruszyli do tańca- seniorami są 
tylko z nazwy, gdyż na parkiecie 
wszyscy wyglądali tak, jakby kilka 
dni temu odebrali swój pierwszy 
dowód osobisty! 

Do organizacji  Gminnego Dnia 
Seniora obchodzonego w Mierzę-
cicach przyłączył się sponsor  Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM. 

Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM jest spółką 
odpowiedzialną za przesył gazu 
ziemnego oraz zarządzanie naj-
ważniejszymi gazociągami w Pol-
sce. Na terenie gminy Mierzęcice 
GAZ-SYSTEM realizuje kluczową 
inwestycję, tj. gazociąg Tworóg – 
Tworzeń. 

Ważną korzyścią dla gminy będzie 
odprowadzany corocznie podatek 
od nieruchomości. Będzie to kwota 
regularnie wpływająca do budże-
tu, którą można przeznaczyć na 
potrzeby mieszkańców i społecz-
ności lokalnych. 

Inwestycja jest dofinansowana ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. 
Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM 
są prowadzone z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i syste-
mów zabezpieczeń oraz z poszano-
waniem środowiska naturalnego  
i praw wszystkich interesariuszy. 

Wszystkim seniorom życzymy 
wszelkiej pomyślności, niesłabną-
cego zdrowia oraz tego, by przez 
cały rok na ich twarzach gościł 
uśmiech taki, jak podczas gmin-
nego świętowania Dnia Seniora.
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
(środa godz. 17:30)

DATA PROWADZĄCY TEMAT WYKŁADU

18.12.2019 r. not. Klaudia Adamczyk Jak samemu napisać testament.

08.01.2020 r. Paweł Dusza
Fotografie, które zmieniły świat. 

Od Talbota i Daguerr’a do współczesności.

19.02.2020 r. Dominik Penar
Od telefonu komórkowego do lotu na Marsa.

Innowacje dla Seniorów.

18.03.2020 r. prof. Dariusz Rott Pozytywizm w literaturze i kulturze polskiej.

22.04.2020 r.
Kancelaria Prawno-Finansowa

Lex Investmenst

Edukacja prawno-finansowa dla osób starszych

- BEZPIECZNY SENIOR.

20.05.2020 r. Łukasz Szubski - Piano Solo
Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020.

Koncert fortepianowy.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

WARSZTATY TWORZENIA ŚWIECZEK ŻELOWYCH

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Mierzęcicach powstał Dysku-
syjny Klub Książki. 

Zapraszamy wszystkich, którzy lu-
bią czytać i chcą podyskutować o 
literaturze i o przeczytanych książ-
kach. 

Najbliższe spotkanie zaplanowa-
no na 18.12.2019 r. o godz. 16:00 
w centrali Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej  w Mierzęcicach  ul. Wol-

ności 62 a. Będziemy rozmawiać 
o książce Elżbiety Dzikowskiej pt. 
„Tam, gdzie byłam”.

Więcej informacji: 
p. Dominika Latos tel. 
(32) 288 70 35

Dyr. GBP
Grażyna Czapla

28 listopada br.  Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach zorgani-
zował w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Mierzęcicach warsztaty 
tworzenia świeczek żelowych. 

W wydarzeniu uczestniczyło 30 
dzieci. Każdy z uczestników przy 
pomocy instruktorów wykonał 
po dwie niepowtarzalne świeczki, 
które ozdobione były kolorowymi 
kamieniami, piaskiem, brokatem  
i innymi materiałami dekoracyjny-
mi.  Jako, że wielkimi krokami zbli-
żają się Święta Bożego Narodze-
nia, z pewnością wykonane dzieła 
stanowić będą niezapomniane 
prezenty świąteczne dla najbliż-
szych uczestników warsztatów. 
Co istotne, udział w tego rodzaju 
warsztatach kreatywnych  wyra-
bia w dzieciach zmysł estetyczny, 
rozwija ich zdolności manualne, 
pobudza wyobraźnię i inspiruje 
do kreatywnego myślenia oraz 
rozwija umiejętności komunikacji 
i pracy w zespole. Zachęcamy do 
licznego udziału w kolejnych tego 
rodzaju inicjatywach organizowa-
nych przez  mierzęcicki GOK.



WYCIECZKA GOK DO RADIA KATOWICE

Z SZEROKĄ OFERTĄ PROGRAMOWĄ DLA CZŁONKÓW KOŁA MIERZĘCICE II

Uczestnicy Powiatowego Konkur-
su Dziennikarskiego „Współcze-
sny patriotyzm” organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach oraz członkowie 
Koła Dziennikarskiego mierzęcic-
kiego GOK odwiedzili 29 paździer-
nika br. redakcję Polskiego Radia 
Katowice.
 
Członkowie Koła Dziennikarskiego 
na co dzień są uczniami SP nr 1 i 2 
w Mierzęcicach, SP w Przeczycach 
oraz szkół średnich. Goście spoza 
naszej gminy uczęszczają do SP nr 
3 w Wojkowicach i ZSP nr 2 w Sar-
nowie (gm. Psary). 

Radio Katowice zrobiło wrażenie 
na młodych dziennikarzach. O po-
nad 90-letniej historii rozgłośni 
(powstała w 1927 r., jest jedną z 
najstarszych w kraju) oraz tajni-
kach pracy w radiu ciekawie opo-
wiedziała redaktor Ewelina Ko-
sałka-Passia (nagradzana w wielu 
konkursach reportażystka, dzien-
nikarka od blisko 15 lat związana  

z rozgłośnią). Inni dziennikarze 
zwracali uwagę, że to radio jest 
medium, które jest nieśmiertel-
ne, bo nawet wtedy, gdy zawodzi  
wszystko inne (choćby podczas 
działań wojennych) rozgłośnie ra-
diowe wspierają mieszkańców. 

Dziennikarze tłumaczyli, że naj-
trudniej przekazać w sposób pro-
fesjonalny, bez emocji, informacje 
o tragediach. Pokazywali też, jak 
wpłynęła technika na rozwój dzien-
nikarstwa radiowego. Młodzi adep- 

ci dziennikarstwa obejrzeli new-
sroom czyli serce redakcji, studia 
nagraniowe i emisyjne, pomiesz-
czenia reżyserskie oraz archiwum  
i muzeum radiowe. Nie zabrakło 
też pamiątkowych fotografii, selfie 
w profesjonalnym studiu nagranio-
wym, czy z „odpoczywającym na 
ławeczce” Stanisławem Ligoniem 
(pseudonim „Karlik z Kocyndra”), 
patriotą, pisarzem, dziennikarzem 
i patronem katowickiej redakcji. 

Agnieszka Zielińska-Taborek

W kolejnym roku działalności śro-
dowiskowej Koło Mierzęcice II 
Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Tarnowskie Góry nie 
spoczywało na przysłowiowych 
laurach.

Po wcześniejszym zaplanowaniu 
w terminarzu spotkań i przedsię-
wzięć, przystąpiono z dużą staran-
nością do ich realizacji, w rytmie 
kalendarza, z miesiąca na miesiąc. 

Poza obchodami świąt biorących 
się z kalendarza liturgicznego, pa-
miętano o kultywowaniu innych 
uroczystości i rocznic, które znaj-
dują poczesne miejsce w narodo-
wym kalendarzu imprez. 

Zorganizowano 5 imprez wyjazdo-
wych, zarówno turystyczno-kra-
joznawcze, jak i kulturalne. Co do 
szczegółów, 3 wycieczki, w tym: 
dwie 1- dniowe - Rożnów- Nowy 
Wiśnicz (18 maja) i Koziegłowy- 
Leśniów- Bobolice- Złoty Potok 
(21 września) oraz 6-dniową do 
Szczawnicy- Zdroju (13-18 lipca).

 

 
Udano się wynajętym autokarem 
na festyn do Zielonej k/Kalet (11 
czerwca) oraz na Andrzejkową 
Śląską Galę Humoru do zabrzań-
skiego Domu Muzyki i Tańca (24 
XI). Co więcej, dochowując już co-
rocznej tradycji Koła, skrzyknięto 
się w dniu 7 listopada, fetując we-
wnątrzorganizacyjny Dzień Senio-
ra, po sąsiedzku w przeczyckiej sali 
bankietowej Fenix.

Wiodącą rolę w organizacji przed-
sięwzięć pełnił zarząd, na czele z 
kolegą Czesławem Banasiem i – co 
warte jest podkreślenia – nader 
prężna sekcja kulturalno-oświato-
wa w osobach koleżanek Czesławy 

 

Dzierżanowskiej i Henryki Kocot.

Przynależące do Koła Koleżanki  
i Koledzy gremialnie uczestniczyli 
także w gminnych imprezach, jak 
m. in. Dzień Seniora w dn. 16 XI, 
odpowiadając na zaproszenie Wój-
ta Gminy Mierzęcice.

Znając pomysłowość i niespożytą 
energię Koleżanek z Sekcji K.O. oraz 
Zarządu, można żywić nadzieję na 
równie urozmaicony terminarz 
spotkań i planowanych przedsię-
wzięć w zbliżającym się roku 2020. 
A braci emeryckiej tylko w to graj.   

Jacek Malikowski
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MIKOŁAJKI W MIERZĘCICKIM GOK

Każdego roku w grudniu, możemy 
w różnych miejscach spotkać św. 
Mikołaja. Jako, że ten przemiły 
starzec, z charakterystyczną siwą 
brodą, pracy ma w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia mnóstwo, w 
niektórych miejscach pojawia się 
nieco wcześniej. 

W tym roku odwiedził Mierzęci-
ce 3 grudnia. Może zwabiły go do 
Mierzęcic tłumy grzecznych dzie-
ci… Albo zobaczył  z góry wspania-
le udekorowane świątecznie wnę-
trze mierzęcickiego GOK… Tego 
nie zdradził! Najważniejsze, że we 
wtorkowe popołudnie odwiedził 
wraz ze swoimi pomocnikami Mie-
rzęcice.
Mikołajkową zabawę w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach 
prowadziła grupa Ruphert i Rico. 
Zjawiły się na niej tłumy najmłod-
szych mieszkańców Mierzęcic wraz 
z rodzicami i dziadkami. 

Na początku klaun zaprosił dzieci 
do wspólnej zabawy. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania, radosnych  

pokrzykiwań, tony śmiechu. Nie 
był to jednak koniec atrakcji przy-
gotowanych w tym dniu dla mie-
rzęcickich milusińskich, gdyż chwi-
lę później pojawił się magiczny elf. 
Jak się okazało, przybył do Mierzę-
cic wspierać w prowadzeniu zaba-
wy św. Mikołaja. 

Grzeczne dzieci zostały obdarowa-
ne czapkami św. Mikołaja. Malo-
wano włosy kolorowymi lakierami 
i błyszczącym brokatem. Puszczane  
były bańki mydlane. Dzieci chętnie 

brały udział w zabawach rucho-
wych. Przeprowadzono także quiz 
z wiedzy o św. Mikołaju. Z pew-
nością niezapomnianą pamiątkę 
z imprezy stanowić będą piękne 
zdjęcia dzieci w towarzystwie św. 
Mikołaja. 

Co najważniejsze, św. Mikołaj 
obiecał mierzęcickim najmłod-
szym, że w przyszłym roku odwie-
dzi ich ponownie. Oczywiście pod 
warunkiem, że przez cały rok będą 
grzeczne…

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach serdecznie zaprasza na

WARSZTATY ROBIENIA MARCEPANKÓW
19 GRUDNIA 2019 R. O GODZ. 16:30

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach
zapisy w biurze GOK lub pod nr tel.: (32) 288 70 82

Koszt: 20 zł
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XI MISTRZOSTWA GMINY MIERZĘCICE W TENISIE STOŁOWYM 

I GMINNY TURNIEJ W BADMINTONIE

9 listopada br. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Tadeusza Kościusz-
ki w Mierzęcicach odbyły się XI 
Mistrzostwa Gminy Mierzęcice w 
Tenisie Stołowym. Turniej zorga-
nizowany został dla mieszkańców 
gminy Mierzęcice.
 
Uczestników tego sportowego wy-
darzenia podzielono na pięć kate-
gorii. Zawody poprowadził licen-
cjonowany sędzia PZTS Pan Janusz 
Sokołowski. 

A tak przedstawiają się wyniki 
uczestników turnieju:
Kategoria weteranów:

I miejsce- Krzysztof Kozieł, • 
II miejsce- Tomasz Nieszporek, • 

III miejsce- Grzegorz Zimnik, • 
IV miejsce- Marek Wojdas. • 

 Kategoria młodzieżowa:
I miejsce- Bartłomiej Bereska, • 
II miejsce-  Tomasz Tyrała, • 
III miejsce- Mikołaj Dulik, • 
IV miejsce- Kacper Wiśniew-• 
ski.

Kategoria młodzików:
I miejsce- Bartosz Dyszy, • 
II miejsce- Dominik Niedbał, • 
III miejsce- Michał Bacik, • 
IV miejsce- Oliwia Wdowik. • 

Kategoria kobiet: 
I miejsce- Oliwia Wdowik, • 
II miejsce- Natalia Kaziród, • 
III miejsce- Natalia Dyraga, • 
IV miejsce-  Aleksandra Tre-• 
fon. 

Kategoria senior:
I miejsce-Sebastian Cieślik, • 
II miejsce-Tomasz Nieszporek, • 
III miejsce- Jakub Nowak, • 
IV miejsce- Krzysztof Kozieł. • 

 
Gratulujemy zwycięzcom osią-
gniętych wyników, zaś wszystkim 
uczestnikom - sportowej rywali-
zacji!

23 listopada br. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach odbył się I Gminny Tur-
niej w Badmintona. 

Zawody, w których rywalizowało 
10 uczestników, współfinansowa-
ne były z dotacji Urzędu Gminy 
Mierzęcice. Ich organizatorem był 
Prezes UKS Ikar Mierzęcice, zaś 
współorganizatorami byli: Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach. 
Sportowa rywalizacja odbyła się w 
dwóch kategoriach: kobiet open i 
mężczyzn open. Do udziału w wy-
darzeniu sportowym zaproszeni 
zostali mieszkańcy gminy Mierzę-
cice oraz stowarzyszeni zawodnicy 
klubów sportowych gminy Mierzę-
cice.

Ostatecznie, w kategorii kobiet 
zwyciężyła Dorota Gajos, zaś w ka-
tegorii mężczyzn niepokonanym  

okazał się Krzysztof Kozieł. II miej-
sce na podium w kategorii męż-
czyzn zajął Sebastian Cieślik. W 
kategorii kobiet II miejsce na po-
dium wywalczyła Monika Tyra-
ła, zaś brązowy medal przypadł  
w udziale Bożenie Kaziród oraz Li 

dii Kańtoch- Kozieł. IV miejsce za-
jęła Natalia Kaziród, a V- Zuzanna 
Habrzyk. Organizatorzy nagrodzili 
zwycięzców pucharami, medalami 
oraz okolicznościowymi dyploma-
mi. Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
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UCZNIOWIE Z SP W PRZECZYCACH ODWIEDZILI GRECJĘ - PROJEKT ERASMUS+

W dniach 20 – 25.10.2019r. od-
było się czwarte spotkanie w ra-
mach projektu Erasmus+ „Inclu-
sive Education – by Default or by 
Design”. 

Uczniowie, którzy brali udział w 
spotkaniu w Amfissie to: Oliwia 
Cieplińska, Konrad Czapla, Karoli-
na Jaroń, Julia Przewłocka, Małgo-
rzata Sokołowska oraz Tomasz Wi-
śniewski. Opiekę podczas wyjazdu 
sprawowały Panie: Małgorzata 
Drzewiecka, Katarzyna Gryc oraz 
Sylwia Hatlapa.

Pierwszy dzień spotkania projek-
towego w Grecji był  bardzo in-
tensywny, ale też pełen wrażeń. 
Zwiedziliśmy Muzeum Akropolu, 
spacerowaliśmy po Atenach i od-
wiedziliśmy najsłynniejszy zabytek 
starożytnej Grecji - Akropol Ateń-
ski. Po południu nadszedł czas na 
przejazd do Amfissy i spotkanie  
z rodzinami goszczącymi uczniów.
 
Drugiego dnia odwiedziliśmy na-
szą partnerską szkołę w Amfissie. 
Po wspólnym tańcu i zabawach 
integrujących zwiedzaliśmy szkołę 
oraz mieliśmy okazję obserwować 

wybrane lekcje. Następnie udali-
śmy się do Urzędu Miasta i do naj-
starszej części miasta, gdzie zwie-
dziliśmy muzeum archeologiczne. 
Po zjedzeniu lunchu dzieci spędza-
ły czas u rodzin. 

Trzeci dzień pobytu w Grecji czę-
ściowo poświęcony był zajęciom w 
szkole. Uczestniczyliśmy w lekcji j. 
angielskiego, w zajęciach teatral-
nych i plastycznych. Jednak naj-
większą atrakcją tego dnia była wy-
cieczka do portowej miejscowości 
Galaxidi,  słynącej z muzeum mor-
skiego oraz pięknych krajobrazów.  

W czwartym dniu zwiedzaliśmy  

Delfy. W czasie całodniowej wy-
cieczki zwiedziliśmy muzeum ar-
cheologiczne, Świątynię Apollina, 
teatr oraz Marmarię- sanktuarium 
Ateny. Wieczorem odbyło się spo-
tkanie pożegnalne.

Spotkanie w Grecji przybliżyło 
nam znajomość państwa grec-
kiego, jego kultury i zwyczajów 
oraz umocniło przyjaźnie zawarte 
podczas spotkania projektowego  
w  Polsce. Mamy nadzieję, że będą 
one trwałe. Kolejne spotkanie 
projektowe odbędzie się w marcu 
2020r. w Turcji.

Katarzyna Gryc

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA UNICEF W SP BOGUCHWAŁOWICE 

W Szkole Podstawowej w Bogu-
chwałowicach świętowano Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
z UNICEF
 
W środę, 20 listopada 2019 r. 
uczniowie i przedszkolacy wraz 
z dyrekcją i nauczycielami Szkoły 
Podstawowej w Boguchwałowi-
cach przyłączyli się do udziału w 
akcji – Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka z UNICEF, by w wy-
jątkowy sposób świętować dzień 
wszystkich dzieci na świecie.

W tym dniu dominował kolor nie-
bieski. Przedszkolacy i uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach 
warsztatowych, dotyczących re-
spektowania praw dziecka. Zosta-
li zapoznani z prawami, które im 
przysługują. Uświadomili sobie 
także, że oprócz praw mają też 
swoje obowiązki. Dzieci chętnie  

wypowiadały się o prawach dziec-
ka takich jak prawo do miłości, do 
zabawy, do tajemnicy, do radości i 
innych uczuć.

Mamy nadzieję, że poprzez zaba- 

wę przybliżyliśmy i uświadomili-
śmy dzieciom, że mają swoje pra-
wa, a najważniejsze z tych praw to 
prawo do miłości i szacunku. 

Beata Gewald
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I MIEJSCE MARIANNY W KONKURSIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „ROZŚPIEWANY PATRIOTYZM”

12 listopada w Rogoźniku odbył 
się VIII Międzygminny Konkurs 
Piosenki Patriotycznej. Brały w 
nim udział dzieci w wieku 5 i 6 
lat.
 
Z Przedszkola Publicznego „RA-
DOSNY ZAKĄTEK” w Mierzęcicach 
wystąpiło pięcioro młodych arty-
stów. Każdy z nich najpiękniej jak 
potrafił zaprezentował wybrany 
utwór. Dziewczynki nie wyglądały 
na stremowane. 

Zofia Kyrcz z grupy „Słoneczek” za-
śpiewała „Piosenkę młodego pa-
trioty”. Amelia Leśniewicz z grupy 

„Biedronki” wykonała utwór pt. 
„To nasza Ojczyzna”. Z grupy „Mi-
sie” utwór pt. „Jestem Polakiem” 
zaśpiewała Olga Pokora. Grupę 
„Motylki” reprezentowała Wik-
toria Stolarczyk, śpiewając utwór 
pt. „W domu ojczystym”. Marian-
na Leks wykonała utwór pt. „Co 
to jest niepodległość”, czym zy-
skała sympatię jury, zdobywając 
I miejsce w VIII Międzygminnym 
Konkursie Piosenki Patriotycznej. 
Brawo Marianna! Gratulacje dla 
młodej wokalistki. Dyrektor i Rada 
Pedagogiczna życzą dalszych suk-
cesów muzycznych.

 Natalia Pokora

Wspólnym odśpiewaniem „Roty” 
rozpoczął się 13 listopada br. Wie-
czór Pieśni Patriotycznej „Rozśpie-
wany Patriotyzm” w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach. 
 
Jego organizatorem była Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Jana Paw-
ła II w Mierzęcicach, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Tadeusza Kościusz-
ki oraz Gminny Ośrodek Kultury  
w Mierzęcicach.

Inicjatywa organizacji Wieczoru 
Pieśni Patriotycznej zrodziła się w 
murach Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Mierzęcicach kilka lat temu. Z roku 
na rok uroczystość cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, dla-
tego też została przeniesiona do 
budynku GOK. Tegoroczny wieczór 
muzycznej twórczości patriotycz-
nej składał się z dwóch części -  
w pierwszej z nich młodzież zapre-
zentowała utwory patriotyczne, 
wojskowe i partyzanckie, zaś w 
drugiej - śpiewano utwory znanych 
polskich wykonawców, takich jak 
Maryla Rodowicz czy Skaldowie.

Udział u wieczorze wzięli przed-
stawiciele samorządu: wójt Gminy 
Grzegorz Podlejski, zastępca wójta 
Gminy Iwona Kłys, przewodnicząca 
Rady Gminy Monika Dyraga wraz z 
radnymi oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Gminy Mierzęcice.

Wszyscy uczestnicy wieczoru mo-
gli w nim aktywnie uczestniczyć  

i śpiewać wspólnie z uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach, gdyż otrzymali śpiew-
niki. Niejedna łza zakręciła się  
w oku, na dźwięk i słowa znanych 
utworów utrzymanych w duchu 
patriotycznym. Uczniów do pięk-
nego, patriotycznego występu 
przygotowali nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach: 
Barbara Gurowiec, Katarzyna Ko-
białka, Barbara Gryczka oraz Tatia-
na Kusaj.

Zapewne jeszcze długo po tym 
ważnym wydarzeniu jego uczest-
nicy będą nucić melodię utworów 
takich jak: „Rozszumiały się wierz-
by płaczące”, „Warszawskie dzieci” 
czy „ Żeby Polska była Polską”.
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101 lat temu, po 123 latach nie-
woli, Polska odzyskała niepod-
ległość. Jak co roku, mieszkańcy 
gminy Mierzęcice bardzo uroczy-
ście upamiętnili tę ważną datę w 
historii naszego kraju.
 
Obchody rozpoczęła Msza św. w 
intencji Ojczyzny, odprawiona w 
kościele p. w. św. Mikołaja w Tar-
goszycach, której przewodniczył 
ks. proboszcz Janusz Rakoczy. 
W tegorocznych, gminnych ob-
chodach Święta Niepodległości 
udział wzięły władze gminy: wójt 
Grzegorz Podlejski oraz zastępca 
wójta Iwona Kłys, a także prze-
wodnicząca Rady Gminy Monika 
Dyraga wraz z radnymi, Koła Go-
spodyń Wiejskich, przedstawiciele 
jednostek OSP, poczty sztandaro-
we, przedstawiciele stowarzyszeń  
i związków z gminy Mierzęcice, 
dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych gminy, dzieci i młodzież szkol-
na oraz mieszkańcy. 

Po nabożeństwie odsłonięto tabli-
cę ku czci „Hallerczyków, Żołnierzy 
i Oficerów Błękitnej Armii gen. Jó-
zefa Hallera, którzy w roku 1919 
przybyli z Francji do Polski, aby 
bronić odrodzonej Rzeczpospoli-
tej”.

Następnie uczestnicy przemasze-
rowali w asyście Gminnej Orkie-
stry Dętej w Mierzęcicach pod Po-
mnik Niepodległości przy budyn-
ku Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach, gdzie kontynuowa-
na była dalsza część uroczystych 
obchodów Święta Niepodległości. 
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu 
państwowego i powitaniu przy-
byłych przez dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Karolinę Dymar-
ską, celebrujący historyczną datę 
złożyli symboliczne wiązanki kwia-
tów w hołdzie i pamięci poległym.

Kolejna część gminnego świętowa-
nia 101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości odbyła się w 
budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury. 

Rozpoczęło ją okolicznościowe 
przemówienie wójta Gminy Mie-
rzęcice Grzegorza Podlejskiego, w 
którym odniósł się do wydarzeń 

historycznych z tego ważnego dla 
Polski czasu. Zwrócił także uwagę 
na postać marszałka Józefa Piłsud-
skiego i rolę jaką odegrał w walce 
o niepodległość naszego kraju. W 
swojej wypowiedzi przypomniał 
również o nadchodzącej w 2020 
roku 100. Rocznicy wybuchu II 
Powstania Śląskiego, szczególnie 
ważnej dla regionu, w którym ży-
jemy. 

Tuż po nim na scenę wkroczy-
li uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Toporowicach oraz podopieczni 
warsztatów muzycznych działają-
cych przy GOK, którzy przygotowa-
li wspaniałe występy utrzymane w 
duchu niepodległościowym. Jak 
zawsze nie zawiedli także człon-
kowie Gminnej Orkiestry Dętej w 
Mierzęcicach, którzy zaserwowali 
przybyłym niezapomnianych wra-
żeń muzycznych. Na zakończenie 
wspólnego, narodowego święto-
wania goście uczestniczyli w pro-
jekcji filmu o „Błękitnej Armii”.

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
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SENIORZY ODBIERAJĄ TABLETY

Dwie grupy seniorów, które za-
kończyły swoje szkolenie kom-
puterowe we wrześniu 2019r. w 
ramach projektu: „Śląska Akade-
mia Seniora” w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Mierzęcicach 6 
listopada 2019r. odebrali swoje 
tablety. 
 
Program rozwoju kompetencji 
cyfrowych seniorów 65+ woj. ślą-
skiego z zastosowaniem działań 
szkoleniowych i animacyjnych w 
środowisku lokalnym”, odebra-
li przyznane im w ramach tegoż 
projektu tablety. Tym samym za-
kończyła się realizacja powyższego 
projektu w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Mierzęcicach. Trwał on 
przez rok od września 2018 r. 
 Założeniem projektu była 
aktywizacja osób powyżej 65. roku 
życia w obszarze kompetencji cy-
frowych oraz włączenie seniorów 
w budowę społeczeństwa infor-
macyjnego i umiejętności korzy-
stania  z IT w życiu codziennym. 
Projekt został przygotowany przez 
Fundację Partycypacji Społecznej 
z Poznania, która  pozyskała na 

ten cel fundusze unijne w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 
PO PC:E-Senior 65+). Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Mierzęcicach 
była partnerem Fundacji w zakre-
sie realizacji projektu. Ogółem  
w szkoleniach wzięło udział 50 se-
niorów z Gminy Mierzęcice. Raz w 
tygodniu, przez cztery miesiące, 
pod okiem profesjonalnych i cier-
pliwych instruktorów uczyli się ko-
rzystania z komputera i Internetu. 

Kursanci w pełni spełnili założenia 
projektu - rozwinęli swoje kompe-  

tencje cyfrowe i umiejętność ko-
rzystania z Internetu i komputera 
w życiu codziennym, przez co ak-
tywnie włączyli się w budowanie 
społeczeństwa informacyjnego. 
 Dziękuję wszystkim senio-
rom biorącym udział w projekcie 
za zaangażowanie i zapał w  zdoby-
waniu nowych umiejętności oraz 
aktywność na zajęciach. Mam na-
dzieję, że zdobyte przez państwa 
praktyczne umiejętności obsługi 
internetu, komputera, tabletu  
i innych urządzeń przyniosą wiele 
radości i ułatwią życie codzienne.

Dyr. Grażyna Czapla

OGŁOSZENIA PŁATNE
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ZATRUDNIMY 
W Centrum Opieki 

Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76) 

pielęgniarki na dodatkowe 
dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy

www.facebook.com/gokmierzecice

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE




