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Szanowni Państwo
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych   

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół  

oraz prawdziwie wiosennego nastroju składają

Jolanta Kyrcz
Przewodnicząca Rady Gminy

Grzegorz  Podlejski
Wójt Gminy Mierzęcice

ozdoby wielkanocne wykonane przez dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych fot. Paweł Bogacz



Dzięki współpracy Gminy Mierzęcice, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz sponsora głównego Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. od lutego br. najmłodsi mieszkańcy Mierzęcic ponownie mogą uczestniczyć  
w niezwykłych spotkaniach ze światem nauki. Pod patronatem Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego ruszyła  
II edycja Uniwersytetu Dziecięcego. W poprzedniej edycji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wzięło udział ponad 100 
uczniów i uczennic mierzęcickich szkół i przedszkoli.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie 
najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń.

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. Ponadto gazociąg 
relacji Tworóg - Tworzeń będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji  
status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”.

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi również projekt inwestycyjny polegający na przyłączeniu Elektrowni Łagisza do sieci przesyłowej gazu, w ramach którego zostanie 
wybudowany gazociąg o długości około 12 km.

Gminy, na terenie których zlokalizowane będą gazociągi, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od 
nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą 
można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego 
i praw wszystkich interesariuszy.

www.gaz-system.pl

W ramach II edycji zaplanowano cykl interaktywnych i interdyscyplinarnych 
wykładów, które z całą pewnością zainteresują młodych studentów i za-
chęcą ich do samodzielnego pogłębiania zainteresowań. Wykłady przy-
gotowane specjalnie z myślą o młodych pasjonatach nauki, odbywać się 
będą raz w miesiącu, w soboty w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana 
Pawła II oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach. Podczas 
spotkań dzieci dowiedzą się m.in.: jakie możliwości mają drukarki 3D?, 
czy Calineczka może być silniejsza od Pudziana? oraz czy straszyki stra-
szą, a wije się wiją?

Zajęcia poprowadzą doświadczeni dydaktycy, pracownicy naukowi  
i eksperci danych dziedzin, a wszystkie zagadnienia zaprezentowane  
zostaną w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. 

Realizowane projekty mają na celu rozwijanie potencjału twórczego i inte-
lektualnego najmłodszych, rozbudzenie ich aktywności poznawczej oraz 
przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

I I  e d y c j a
UniwersytetU Dziecięcego 
w Mierzęcicach
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1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Szanowni mieszkańcy. Jak co roku zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspólne zaangażowanie w kampanię umożliwiającą 
przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu gminy Mierzęcice.

Początek nowego 2016 roku to czas rozliczania przychodów uzyskanych w 2015 roku, podlegających opodatkowaniu. Jest to okazja dla nas wszyst-
kich do wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych takich jak: 
pit-28, pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39.

kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
• podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
• podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
• 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak przekazać 1% podatku?
Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 wpiszemy:

1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU   
   PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer krS organizacji  
   pożytku publicznego oraz kwotę, którą chcemy przekazać. ww. kwota stanowi 1% podatku należnego,    
   wynikającego z zeznania podatkowego.
   Uwaga! nie można pomylić się w numerze krS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wystarczy podać skróconą nazwę organizacji pożytku publicz-
nego, np. OSP w... i kod pocztowy.

poniżej zamieszczamy listę jednostek organizacji pożytku publicznego z terenu gminy
mierzęcice na które można przekazywać 1% podatku:

1.Ochotnicze Straże Pożarne - numer KRS: 0000116212
- OSP Boguchwałowice, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka 3
- OSP Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a
- OSP Mierzęcice II, 42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 4
- OSP Nowa Wieś, 42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163
- OSP Przeczyce, 42-460 Przeczyce ul. 21 stycznia 81
- OSP Sadowie, 42-460 Sadowie ul. Dworska 3b
- OSP Toporowice, 42-460 Toporowice ul. Czerwonego Zagłębia 8
2.Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - numer KRS: 0000219098
- Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic, 42-460 Toporowice ul. Czerwonego Zagłębia 6.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i okolice” - numer KRS: 0000301064
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i okolice”, 42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163.
4. Stowarzyszenie rodziców na rzecz pomocy szkołom „przyjazna szkoła” - numer KRS: 0000031762
- Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka,
5. Stowarzyszenie rodziców na rzecz pomocy szkołom „Przyjazna szkoła” - numer KRS: 0000031762
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach,42-460 Mierzęcice ul. Tysiąclecia 6.
6. Stowarzyszenie „ROSA” - KRS 0000207472
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 68.
7. Stowarzyszenie „ROSA” - KRS 0000207472
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 122.
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Kultura Dostępna Dla seniorów
gminny ośrodek kultury w mierzęcicach informuje, iż ruszył program „kultura dostępna” realizowany przez ministerstwo kultury  
i dziedzictwa narodowego.

Program ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych i finansowych, 
szczególnie wśród osób narażonych na wykluczenie. 

Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza ini-
cjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświada-
miających potrzebę uczestnictwa w niej. Odbiorcami dofinansowanych 
zadań są przedstawiciele różnych grup m.in.: dzieci i młodzież szkolna, 
osoby starsze i  niepełnosprawne, a także tych środowisk, które z powodu 
barier mentalnych, kulturowych czy prawnych pozostają poza obiegiem 
życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Podstawowym narzędziem i równocześnie siłą nośną programu jest 
serwis internetowy www.kulturadostepna.pl zawierający wyszukiwarkę 
bezpłatnych i tanich ofert kulturalnych. Sam portal, systematycznie roz-
budowywany, oprócz prostej i przyjaznej wyszukiwarki, prezentuje listy 
instytucji kultury pod kątem ich dostępności oraz internetowe źródła kul-
tury dostępne on-line.

oferta dla seniorów:

Kultura Dostępna w kinach – przez cały rok w każdy czwartek o godz. 
18.00 w sieci kin Helios można obejrzeć polskie filmy w cenie 10,00 zł od 
osoby. W najbliższy czwartek aż do końca kwietnia, o godz. 18.00 będzie 
można zobaczyć następujące filmy:

31 marzec - „Body/Ciało”
7 kwiecień - „Piąta pora roku”
14 kwiecień - „Carte Blanche”
21 kwiecień - „Czerwony pająk”
28 kwiecień - „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”.

kultura dostępna: Wydarzenia www.kulturadostepna.pl/wydarzenie/
szukaj– wyszukiwarka planowanych wydarzeń kulturalnych, która zwiera 
także informacje o miejscu wydarzenia, cenie biletu wstępu lub wstępie 
bezpłatnym. 

kultura dostępna w internecie - Internet stał się ważnym medium 
ułatwiającym kontakt z kulturą i informacją. Bez wychodzenia z domu,  
o każdej porze, legalnie i bez ponoszenia kosztów każdy może stać się 
uczestnikiem wydarzenia kulturalnego. Ilość materiałów w sieci cały czas 
rośnie. W efekcie poszerza się dostęp do kultury dla osób, które nie mają 

– z rozmaitych przyczyn – możliwości osobistego w niej uczestnictwa.
Narodowy Instytut Audiowizualny zgromadził w swoich zasobach aż  
7, 5 tys. materiałów audiowizualnych. Na stronie http://ninateka.pl moż-
na obejrzeć lub odsłuchać m.in. 200 koncertów, 370 audycji radiowych, 
160 animacji, 800 dokumentów, 50 spektakli teatralnych oraz 35 filmów 
fabularnych.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA https://polona.pl – wirtualna czy-
telnia internetowa zawiera ok. 600 tys. pozycji (każdego dnia liczba ta 
zwiększa się o około 2 tys.). 
Muzea Narodowe – bez wychodzenia z domu można również przenieść 
się na wirtualny spacer do muzeum https://kulturadostepna.pl/on-line/
wirtualne-muzea.

Narodowe Archiwum Cyfrowe zawiera informacje o zasobie i ska-
ny materiałów z wybranych materiałów z polskich archiwów. Serwis  
www.szukajwarchiwach.pl zawiera już prawie 18 milionów skanów  
dokumentów.

Narodowa Agencja Cyfrowa https://audiovis.nac.gov.pl udostępnia pra-
wie 220 tys. fotografii.

kultura dostępna dla Seniorów – „Pierwszy weekend jesieni, weeken-
dem seniora z kulturą” - pod takim hasłem w dniach 26 – 27 września br. 
przebiegać będzie trzecia edycja akcji, w której osoby powyżej 60 roku 
życia w całym kraju będą mogły bezpłatnie lub za symboliczną opłatą 
skorzystać z oferty instytucji kulturalnych. Będzie ona różnorodna - od 
darmowych wejść, przez specjalnie zorganizowane spotkania, wykła-
dy i warsztaty po wycieczki z przewodnikami. Kampania ma zachęcić 
starszych odbiorców do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, 
dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania. W po-
przednich latach w programie uczestniczyło ponad 200 placówek z całej 
Polski.

„Darmowy Listopad”– 4 rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wa-
welu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski w Warszawie są dostępne bez-
płatnie przez cały miesiąc. Towarzyszą temu będą lekcje muzealne dla 
dzieci i młodzieży.

zapraszamy do skorzystania z oferty.
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nieoDpłatna 
pomoc prawna

w ramach ogólnopolskiego programu, od początku 2016 r. mieszkańcy 
gminy mierzęcice mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielana jest w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach przy ul. Wolności 62 a w następują-
ce dni tygodnia: poniedziałek i środa od godz. 12:30 do godz. 16:30.  
Porad prawnych udziela  mgr  Artur Leśniak.

przypominamy, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądo-
wym) otrzymają:

• młodzież do 26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przy   
  znane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy  
  społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub     
   awarią techniczną.

w związku z dużym zainteresowaniem, prosimy o wcześniejsze 
umawianie godziny spotkania pod numerem telefonu: 792 367 244 
lub 733 776 709.

Debata społeczna
pn. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa 

na terenie Gminy Mierzęcice 
23 lutego br. w Szkole podstawowej nr 2 im. lotników polskich  
w mierzęcicach odbyła się konsultacja społeczna, poświęcona ślą-
skiej mapie bezpieczeństwa, będącej elementem krajowego syste-
mu „mapy zagrożeń bezpieczeństwa w polsce”.

Mapa zagrożeń bezpie-
czeństwa ma zawierać 
informacje m.in. o prze-
stępstwach pospolitych  
i kryminalnych na danym 
terenie, ma odzwierciedlać 
zagrożenia już dostrzeżo-
ne i zarejestrowane przez 
służby, wskazywać zagro-

żenia dostrzeżone przez obywateli, zawierać prognozy zagrożeń, również 
przy okazji  organizacji różnorodnych imprez, służyć ocenie i optymalizacji 
dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym Policji oraz stać się 
jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialny-
mi za bezpieczeństwo obywateli.
Takie zestawienie informacji pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń na 
danym terenie oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa Polaków, zarówno 
tych zamieszkujących duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na jej pod-
stawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zapla-
nować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. 

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu Paweł 
Fryc, dzielnicowy gminy Mierzęcice Tomasz Gawron, władze samorządo-
we gminy- Wójt gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta gminy Andrzej 
Cembrzyński, radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy.
W trakcie spotkania Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu Paweł Fryc 
przedstawił szczegóły założeń wdrożenia krajowego systemu „Mapy zagro-

żeń bezpieczeństwa w Polsce" oraz informację o stanie bezpieczeństwa na 
terenie podległym Komisariatowi Policji w Siewierzu.

Podczas debaty mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi oraz wnioski dotyczące 
bezpieczeństwa na terenie gminy Mierzęcice, a także dzielili się dotychcza-
sowymi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa. 

Red.

KwalifiKacja wojsKowa 2016
w okresie od 24 marca do 26 kwietnia 2016 roku na terenie powiatu 
będzińskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Obowiązek stawienia się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem 
uzupełnień dotyczy wszystkich 19-letnich mężczyzn z terenu powiatu 
oraz innych grup osób wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r.  
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz.U.  
z 2015 r., poz. 1585).

Kwalifikacja wojskowa obejmuje następujące czynności w odniesieniu 
do osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa: sprawdzenie tożsa-
mości, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej, wstępne prze-
znaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony  
Rzeczypospolitej Polskiej, założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej 
i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji, wydanie wojsko-
wych dokumentów osobistych, przeniesienie do rezerwy, przygotowanie 
rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej będzie budynek Po-
wiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzi-
nie przy ulicy Promyka 26. Osoby wobec których orzeczona zostanie 
kategoria zdrowia „A” (zdolny do czynnej służby wojskowej) lub „D” (nie-

zdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju), po uprawomoc-
nieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 
dniach od dnia doręczenia orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do 
rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek 
do służby wojskowej. Pozostałe orzekane kategorie wiążą się z czasową 
niezdolnością do czynnej służby wojskowej („B”) bądź trwałą i całkowitą 
niezdolnością do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny („E”).

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej są 
o niej informowane obwieszczeniami wywieszonymi na terenie miast  
i gmin oraz wezwaniami imiennymi, przesłanymi przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego 
bądź pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. W przypadku 
zaistnienia ważnych przyczyn, uniemożliwiających stawienie się w okre-
ślonym terminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza osobie 
inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Warunkiem zmiany 
terminu jest zawiadomienie organu wzywającego o zaistniałych prze-
szkodach do dnia wyznaczonego w wezwaniu imiennym do kwalifikacji 
wojskowej.

Joanna Bartos
Kierownik Biura Ochrony

Informacji Niejawnych
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DziKie wysypisKa śmieci

nowy KomenDant KomenDy powiatowej policji w BęDzinie

w ostatnim okresie na terenie gminy mierzęcice, w miejscach ustronnych i mało uczęszczanych oraz w lasach, zaczęły ponownie pojawiać 
się „dzikie wysypiska śmieci”. Usunięcie zalegających odpadów z „dzikich wysypisk” i uprzątnięcie terenu jest bardzo kosztowne, a pokry-
wane jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Mierzęcice objęła systemem zagospodarowania odpadów wszyst-
kie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe wykorzystywane przez część roku. Każdy objęty tym 
systemem może oddać nielimitowane ilości komunalnych odpadów zmie-
szanych i segregowanych. Raz w roku odbierane są także odpady wielko-
gabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Można również 
skorzystać z odbioru  odpadów remontowo-budowlanych w ilości 1 m³ na 
rok od nieruchomości.

Mieszkańcy mogą także przekazywać odpady do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) (np. zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe, zużyte świetlówki, zużyte opony), który jest zlokalizowany na tere-
nie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach  
ul. Wolności 133 - godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 
11.00 – 15.00, pierwsza sobota miesiąca w godzinach 10.00 – 13.00. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) z opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi mogą być także ponoszone koszty 
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich skła-
dowania i magazynowania („dzikie wysypiska”).

Apelujemy do mieszkańców o szczególną czujność i pomoc mającą na celu 
wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania odpadów w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. Każde „dzikie wysypisko” generuje dodatkowe 
koszty, co może wpłynąć na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Osoby dopuszczające się takiego procederu nie tylko zanie-
czyszczają środowisko, ale także działają niezgodnie z prawem, winny po-
nieść konsekwencje takiego działania.

w dniu 1 marca 2016r. w komendzie powiatowej policji w będzinie odbyło się uroczyste wprowadzenie 
nowego komendanta, którym został podinspektor dariusz dziurka. nowy komendant będzińskiej policji 
zastąpił na stanowisku mł. insp. adama pilarka, który został zastępcą dyrektora biura Służby kryminalnej 
komendy głównej policji.

Podinsp. Dariusz Dziurka w Policji służy od 22 lat. Dotychczas związany był z Komendą Miejską Policji w Byto-
miu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w pionie prewencji od policjanta ogniwa patrolowo 
- interwencyjnego, poprzez stanowiska wykonawcze i kierownicze. Podinsp. Dariusz Dziurka dotychczas był 
Zastępcą Komendanta Komisariatu III Policji w Bytomiu, a także Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiato-
wego Policji w Lublińcu. 

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

powiatowy zespół Doradztwa rolniczego 
w Będzinie

pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2016 roku.

Dyżury w punktach konsultacyjnych:
Urząd Gminy Mierzęcice

- każdy środa w godz. od 9.00 do 14.00

PZDR Będzin ul. Małachowskiego 22 
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

tel. 32 267 74 35 
e-mail pzdr.bedzin@odr.net.pl 

PAMIĘTAJMY!
WSZYSCY PONOSIMY KONSEKWENCJE WZROSTU KOSZTÓW 

PRZEZ „DZIKIE WYSYPISKA” ŚMIECI

likwidacja 
„dzikiego wysypiska” 
dnia 11.03.2016 roku 

zlokalizowanego 
w nowej wsi 
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Gminny Konkurs recytatorski rozstrzygnięty

wyzwania współczesnej europy

gminny konkurs recytatorski związany od wielu lat ze Szkołą pod-
stawową w toporowicach i gminną biblioteką publiczną w mierzę-
cicach na stałe wpisał się w kalendarz imprez środowiskowych. od 
kilku lat jest on również jednym z etapów wyłaniania reprezentan-
tów naszej gminy do okręgowego konkursu recytatorskiego w ka-
towicach.

12 lutego 2016 roku  młodzi przedstawiciele przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów gminy Mierzęcice 
zmierzyli się ze znanymi i lubianymi wierszami dla dzieci i młodzieży. 

Po oficjalnym otwarciu konkursu i przedstawieniu komisji konkursowej, 
w skład której weszły pani Grażyna Czapla- Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Mierzęcicach oraz pani Renata Urbańczyk i pani  Lidia Bań-
ka, uczniowie zaprezentowali przygotowane wiersze.
 
Zmagania były zacięte, a ocena efektów pracy występujących niebywale 
trudna, ponieważ każdy uczestnik konkursu starał się jak najlepiej wy-
paść na scenie. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę rozumienie treści 
utworów, ich interpretację i poprawność dykcji, ogłosiła swój werdykt. 

w grupie przedszkolaków i oddziałów przedszkolnych  I miejsce 
zajęła Paulina Jarczak, II miejsce Krystian Kubinek i Zuzanna Łopu-
szańska, a III miejsce Emilia Babiuch i Amelia Łaszczyk. w grupie klas 
pierwszych i drugich I miejsce zajął Tomasz Wiśniewski, II miejsce 
Karolina Sobczyk i Magdalena Lazar, a III miejsce Hanna Polaniecka.  
w grupie klas trzecich i czwartych I miejsce zajęła Zuzanna Drozd,  
II miejsce Marcin Chyla, a III miejsce Paulina Gawron. w grupie klas 
piątych i szóstych I miejsce zajęła Adrianna Wacławczyk, II miejsce 

Kinga Opara, a III miejsce Paweł Kozieł i Julia Kłys. w grupie gimnazja-
listów I miejsce zajął Bartłomiej Cichy, a II miejsce Natalia Barańska.

Wszyscy uczestnicy gminnych zmagań zostali nagrodzeni dyplomami  
i książkami.

Do konkursu Mały OKR w Katowicach komisja konkursowa wytypowa-
ła tomasza wiśniewskiego ze Szkoły Podstawowej w Przeczycach,  
adriannę wacławczyk ze Szkoły Podstawowej w Toporowicach oraz 
bartłomieja cichego z Gimnazjum w Mierzęcicach.

po raz siódmy w dniach od 29 lutego do 4 marca miała miejsce mię-
dzynarodowa wymiana pomiędzy szkołami z polski, niemiec i ho-
landii. Jak co roku brali w niej udział uczniowie z gimnazjum z no-
wej wsi, Siemoni, rogoźnika, niemieckiego katolickiego gimnazjum 
w wadersloh „Johanneum” oraz christelijk college Schaersvoorde 
w aalten.

Tematem tegorocznej wymiany była „Emigracja, integracja, asymilacja. 
Ślady z przeszłości i wpływ na przyszłość”. Koordynatorem wymiany  
w Polsce była pani Iwona Pawlak- nauczyciel języka niemieckiego. Wspo-
magały ją panie: Marta Karch, Anna Kyrcz – Cichoń, Ewa Rolska (nauczy-
cielki j. angielskiego), Joanna Lewandowska (nauczycielka wychowania fi-
zycznego), a także nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół z Niemiec – pani 
Clarissa Studinski i Holandii – pan Henk Adriaanse. W tym samym czasie 
w Holandii i Niemczech z grupą naszych uczniów przebywali nauczyciele 
j. angielskiego: pani Iwona Konior oraz pan Tytus Rolski.
Przez 5 dni nasi uczniowie mieli okazję wymieniać poglądy, zawierać 
nowe znajomości, a przede wszystkim rozmawiać w języku angielskim. 
Harmonogram zajęć był bardzo napięty. Niemieccy i holenderscy goście 
mieli okazję uczestniczyć w mini lekcji języka polskiego. Chociaż była to 
krótka lekcja, wspaniale opanowali podstawy naszego ojczystego języka. 
W środę wszyscy udali się do Krakowa, gdzie zwiedzili Podziemia Ryn-
ku – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, odwiedzili Collegium Maius  
i dziedziniec na zamku wawelskim. Ponadto uczniowie brali udział w 
warsztatach, które odbywały się w gimnazjach w Siemoni i Rogoźniku. 
Efekty swojej pracy w postaci plakatów, prezentacji multimedialnych oraz 
tańca przedstawili na uroczystym zakończeniu zajęć, podczas którego 

każdy uczestnik otrzymał certyfikat.
Dzień wcześniej, wszyscy uczestnicy wymiany wraz z rodzicami, nauczy-
cielami i dyrektorami współpracujących ze sobą szkół, spotkali się na 
uroczystej kolacji w gimnazjum w Siemoni, podczas której delektowali się 
specjałami kuchni przygotowanymi przez uczniów i ich rodziców. Po kolacji 
odbyła się pożegnalna dyskoteka.
Wspólne popołudnia, wieczory, wypady i przygotowywanie posiłków były 
wspaniałą okazją do zacieśnienia więzów i szlifowania znajomości języka an-
gielskiego oraz niemieckiego. 
Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji!

Ewa Rolska, Joanna Lewandowska, 
Marta Karch, Anna Kyrcz – Cichoń,

Iwona Pawlak
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Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo

wizyta w schronisku

język polski bez tajemnic pasowanie na czytelnika

dzień 3 marca w Szkole podstawowej nr 2 im. lotników polskich 
upłynął pod hasłem „bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”. w ra-
mach działań profilaktycznych szkołę odwiedził policjant z komen-
dy głównej policji w katowicach- pan piotr kuśka.

Podczas spotkania funkcjonariusz policji przypomniał uczniom zasady 
bezpieczeństwa w szkole i w domu. Informował jak zachować się w sytu-
acji, gdy zaczepia je ktoś obcy, omówił zasady bezpiecznego korzystania 
z internetu oraz  rodzaje przemocy, w tym przemoc słowną.
W czasie prelekcji uczniowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami  
i doświadczeniami oraz zadawali wiele pytań. 
Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Kuśce za ciekawą i pouczającą 
lekcję.

dnia 10 marca 2016 r. uczniowie Szkoły podstawowej nr 2 im. lot-
ników polskich odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt  
w katowicach. celem wycieczki było przekazanie zebranej żywno-
ści, koców i misek podopiecznym schroniska.

W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się jak wygląda opieka nad przeby-
wającymi w schronisku zwierzętami, jak dbać o swoich czworonożnych 
przyjaciół oraz jak można dokonać adopcji psa czy kota.

Wycieczka uświadomiła uczniom, że posiadanie zwierzęcia to nie tylko 
przyjemność, ale i wielki obowiązek.

w dniu 16 grudnia uczennice Szkoły podstawowej nr 1 w mierzęcicach 
wzięły udział w XiX edycji ogólnopolskiego konkursu alfik humani-
styczny.
Celem konkursu jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, po-
pularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zain-
teresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Inicjatywa ta promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im 
kształtować ważne kompetencje osobiste. Test konkursowy zawierał pytania 
z zakresu języka polskiego tj. gramatyki, literatury, kultury języka polskiego, 
sztuki i wiedzy ogólnej.
Wśród laureatów konkursu znalazły się uczennice Szkoły Podstawowej  
nr 1: kinga opara z klasy V b, która zajęła zaszczytne 2 miejsce w woje-
wództwie śląskim. wiktoria budzynowska z klasy iV a zajęła 6 miejsce  
w województwie natomiast patrycja madej uczennica klasy Vi b miejsce 9.
Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i życzymy niesłabnącej pasji w od-
krywaniu tajników języka polskiego oraz kolejnych sukcesów w tej dziedzi-
nie!

żeby przestać pytać, trzeba dużo książek czytać! pod takim wła-
śnie hasłem 12 lutego br., uczniowie Szkoły podstawowej nr 1  
w mierzęcicach przygotowali artystyczny poranek, którego bohate-
rami byli pierwszoklasiści wstępujący w poczet czytelników szkol-
nej biblioteki. 
Uczniowie klas pierwszych z przejęciem wygłosili słowa przyrzeczenia 
o szacunku do książek, a na pamiątkę otrzymali imienne zakładki, któ-
re  mają im przypominać, że aby przestać pytać, trzeba dużo książek 
czytać!
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NaGroDy
StaroSty 
BęDzińSkieGo 
rozDaNe

od roku 2001 w powiecie będzińskim odbywa się uroczysta gala, 
podczas której nagradzana jest działalność osób aktywnie zaanga-
żowanych w życie kulturalne i promocję powiatu w polsce oraz poza 
jej granicami. nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, Upo-
wszechniania i ochrony kultury, przyznawana jest za całokształt 
działalności lub za osiągnięcia i dokonania regionalne mające na 
celu prezentację i utrwalenie wartości lokalnych w dziedzinie kultu-
ry. zgodnie z regulaminem przyjętym przez radę powiatu będziń-
skiego może ją otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna lub inny 
podmiot. gala wręczenia nagród Starosty będzińskiego to święto 
dla całego powiatu.

W tym roku w gościnnych progach Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie 
wyłoniono 8 laureatów, wśród których znalazł się Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów z Nowej Wsi, nominowany przez Wójta Gmi-
ny Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego. Nagrodę dla Związku wręczyli  
Arkadiusz Watoła - starosta Powiatu Będzińskiego oraz Radosław  
Baran - przewodniczący Rady Powiatu.

W gali oprócz radnych powiatu będzińskiego, Zarządu Powiatu wzięło 
udział wielu gości, m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele gmin powiatu 
będzińskiego oraz bliscy wyróżnionych. 

laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów na ścieżce twórczości 
artystycznej.



Święta Wielkanocne
w miejscowej tradycji

wielkanoc (pascha) - to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających śmierć i zmar-

twychwstanie Jezusa Chrystusa. obchodzone jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni.  

(tj. między21 marca a 25 kwietnia). Wielkanoc to święta, z którymi związana jest największa ilość zwy-

czajów i tradycji. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje wielkanocne chronią nasze rodzime 

święta przed komercjalizacją i syntetycznością powodują, że ciągle są to święta wielobarwne, religijne  

i w pewnym stopniu magiczne. z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy przypomnieć, 

jak dawniej mieszkańcy Mierzęcic przygotowywali się do świąt oraz jak je obchodzili.

Czas Wielkanocy (podobnie jak dzisiaj) rozpoczynał się w Niedzielę Palmową. W tym dniu święciło się palmy, które wykonywało się z wierz-

bowych witek. Palmy ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palmy w kościele i powrocie do domu, do-

mownicy łykali po jednym albo po trzy „wierzbowe kotki”, gdyż wierzono iż chronią one przed chorobami gardła. zatknięte za obraz lub włożone 

do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. W Wielki Czwartek gospodarz z poświęconej palmy robił 

krzyżyki, które przed wschodem słońca w Wielki Piątek zanosił na swoje pola. krzyżyki te miały zapewnić urodzaj oraz miały chronić przed gra-

dem, suszą i powodziami. W Wielki Piątek zwyczajem było mycie się w zimnej wodzie, najlepiej ze źródła bądź studni. obmywanie miało zabez-

pieczyć przed wszelkimi chorobami. W Wielką Sobotę każda gospodyni przygotowywała świąteczne pokarmy, piekła ciasta i malowała jajka.

 

Był to dzień święcenia pokarmów w wiklinowym koszyczku, przykrytym białą serwetką. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 

zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona 

przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święcenie odbywało się przy wiejskich kapliczkach, 

a niekiedy w domach. Niedziela Wielkanocna była dniem spędzanym w gronie rodzinnym. ten dzień dla każdego rozpoczynał się rezurekcją czyli 

uroczystą mszą. Po zakończonej mszy każdy czym prędzej udawał się do domu, bowiem- kto pierwszy do niego dotarł, temu przez cały rok do-

brze się powodziło. Podczas świątecznego śniadania, najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i mazurka. 

z kolei w lany poniedziałek oblewać można było wszystkich i wszędzie. zmoczone tego dnia panny, miały większe szanse na zamążpójście oraz 

szczęśliwe życie. za polanie każdy chłopiec otrzymywał ręcznie wykonaną pisankę.

Wielkanocne przysłowia
ze Świętami Wielkanocnymi związanych jest wiele przepowiedni, przesądów ale najwięcej przysłów. 
My  przypominamy te najbardziej znane:

• Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.

• Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.

• W Wielki Piątek mróz, na suchym brzeżku siana wóz.

• W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.

• Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny.

• Jeżeli w wielkanocną niedzielę deszcz, między Wielkanocą i Świątkami więcej słoty niż pogody.

• Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości.

• Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada.



Wielkanoc to także baby i mazurki. 

Poniżej przedstawiamy sprawdzone przepisy 
na wielkanocne potrawy, którymi podzieliły się 

panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Ciemny placek 
(wg przepisu Pani Anny Skrzypczyk)

- 5 jajek ubić jak na biszkopt +szczypta soli
- 1 szklanka cukru
- 2 łyżeczki kakao
- 2 łyżeczki cynamonu
- 3/4 szklanki oleju
- 2 szklanki mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 5 jabłek pokrojonych w kostkę
Wszystko razem mieszamy i dodajemy jabłka. Pieczemy 1 godzinę.

Babka
(wg przepisu Pani Anny Skrzypczyk)

- 6 żółtek
- 30 dkg cukru
- 30 dkg margaryny
- 6-7 łyżek mleka
- 30 dkg mąki pszennej   
- 10 dkg mąki ziemniaczanej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Cukier, jajka i margarynę ucieramy na gładką masę, stopniowo  
dodajemy białka, mleko i mąkę.

Chlebek
(wg przepisu Pani Stanisławy Kieras)

- 1 litr wody
- 8 łyżek owsianki
- 1 łyżka soli
- 1 łyżka cukru
- 2 łyżki lnu (cały)
- 2 łyżki słonecznika
- 50 dkg drożdży
- 1 kg mąki
Wszystko dobrze wymieszać i zostawić do wyrośnięcia. Wyłożyć do formy 
i zostawić do wyrośnięcia. Piec 1 godzinę w temperaturze 200*C.

Strucla makowa
(wg przepisu KGW Toporowice)

Ciasto
- ½ margaryny
- 1 jajko
- 10 dkg cukru
- cukier waniliowy
 -1 łyżeczka proszku do pieczenia
- mąka
(ciasto musi być elastyczne)
Mak
- 30 dkg maku (suchego)
- 30 dkg cukru (2 łyżki miodu)
- ½ kostki masła (rozpuścić)
- olejek migdałowy (kilka kropli)
- bakalie: rodzynki, orzechy, migdały
Mak sparzyć na mleku i przekręcić 2 razy w maszynce. Połączyć  
wszystkie składniki i dodać 3 całe jajka - wyrobić masę.
Ciasto zagnieść i podzielić na 2 części. Rozwałkować i nałożyć masę 
makową. Ostrożnie zwinąć w rulon. Piec ok. 40 min.

Mazurek
(wg przepisu Pani Stanisławy Kieras)

Ciasto
- 3 całe jaj ka
- 30 dkg cukru pudru
- 30 dkg masła
- 4 łyżki miodu 
Wszystko wymieszać, dodać 1 kg mąki, 1 łyżeczkę sody i wyrobić na 
gładką masę. Ciasto podzielić na 3 części. Piec na złoty kolor.
Krem
- 1 l. mleka
- 1 szkl. grysiku
- 30 dkg masła
- 30 dkg cukru pudru
- 2 żółtka
- kwasek cytrynowy
 Mleko z grysikiem ugotować i wystudzić. Masło z jajkami utrzeć i dodać 
do grysiku. Wszystko dobrze wymieszać. Na pierwszą warstwę ciasta 
wyłożyć słoik powideł śliwkowych i odrobinę kremu. Na drugą warstwę 
ciasta wyłożyć krem. Udekorować rodzynkami i orzechami włoskimi.
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NoWe „SerCe”
tarGoSzyCkieJ Parafii

dnia 20 marca br. w parafii pw. św. mikołaja w targoszycach biskup  
Sosnowiecki ksiądz grzegorz kaszak dokonał poświęcenia nowego dzwonu.

Nowy dzwon noszący imię "Święty Jan Paweł II" o tonacji muzycznej a, odla-
ny został w Pracowni Ludwisarskiej w Taciszowie, ma średnicę 94 cm i waży  
500 kg. Wykonany został ze spiżu, a jego serce ze stali miękkiej kowalnej.

W uroczystej mszy świętej udział wzięli przedstawiciele władz gminy Mierzę-
cice- Wójt gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński,  
a także Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Doniosłą rangę  
nabożeństwa podkreślił udział licznie przybyłych pocztów sztandarowych gmin-
nych straży pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Red.

„Choć sam nieczuły, martwy i bez duszy, 
Niech towarzysząc żywota odmianie, 
Serca śmiertelnych do czucia poruszy 

I przeznaczenia tłumaczem się stanie”

 F. Schiller „Pieśń o dzwonie” (1799 r.)
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stop narKotyKom i Dopalaczom

święto liczBy π

04 lutego br. w Szkole podstawowej im. m. konopnickiej w przeczy-
cach odbyło się szkolenie pt."Stop narkotykom! Stop dopalaczom!". 
w szkoleniu, które przeprowadzili przedstawiciele Służby granicz-
nej wzięli udział nauczyciele szkoły oraz rodzice uczniów.

Podczas spotkania funkcjonariusze Służby Granicznej przedstawili 
informacje na temat skali zagrożenia, jakie niesie ze sobą narko-
mania i zażywanie „dopalaczy”, scharakteryzowali poszczególne 
rodzaje narkotyków oraz podpowiadali na co zwracać uwagę, aby 
zorientować się, czy ktoś eksperymentuje z narkotykami. 

Omówili także przepisy prawa karnego dotyczące stosowania nar-
kotyków oraz procedury postępowania nauczycieli w przypadku 
stwierdzenia, iż uczeń jest pod wpływem środków odurzających. 
Podkreślili, iż obecnie z narkotykami i dopalaczami eksperymentują 
zarówno mieszkańcy miast jak i wsi, dzieci z zamożnych rodzin jak  
i z rodzin ubogich, uczniowie wzorowi i ci mający problemy w nauce 
jak i zbuntowani indywidualiści.

Dyrektor szkoły i rada pedagogiczna składają serdeczne podzięko-
wania Panom Michałowi Michnol oraz Maciejowi Wacławskiemu za 
pouczającą prelekcję.

wiecie, że istnieje liczba, która ma swoje święto? ta, tajemnicza i niewymierna liczba to pi. 

Od czterech tysięcy lat inspiruje matematyków, poetów, pisarzy, muzy-
ków. Opiewała ją także Wisława Szymborska. Dlaczego liczba Pi obcho-
dzi urodziny właśnie 14 marca? Datę 14 marca w notacji amerykańskiej 
zapisuje się jako 3.14, co oznacza przybliżenie liczby pi do części set-
nych. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki,  
tak zwany „Pi Day”. Zwyczaj ten, popularny na całym świecie, dotarł tak-
że do Polski.

Dnia 14 marca br. uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzę-
cicach obchodzili Międzynarodowe Święto Liczby π. 
Celem wspólnej zabawy, było pokazanie uczniom, że matematyka to nie 
tylko przedmiot szkolny, ale przede wszystkim wyobraźnia, sposób my-
ślenia i świetna rozrywka.

Na początku spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną  
o liczbie π zwanej Ludolfiną lub stałą Archimedesa. W drugiej części spo-
tkania gimnazjaliści rozwiązywali matematyczno-logiczne zagadki takie 
jak: ile wynosi suma cyfr sumy cyfr liczby 2008 ?
Po zmaganiach konkursowych przyszedł czas na π-erniczki, które upie-
kły uczennice klasy III a.

Tegoroczne święto należało do udanych bo pokazało uczniom, że mate-
matyka to nie tylko nauka ścisła, ale przede wszystkim narzędzie, które 
może nam pozwolić zmieniać świat na lepszy.

Red.
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o plastusiu, co zabłądził w borze

powiatowy literacki Konkurs obcojęzyczny – sukces z języka niemieckiego

dnia 4 marca do nowowiejskiego przedszkola zawitali aktorzy  
z krakowskiego teatru „Skrzat” z przedstawieniem pt. „o plastusiu, 
co zabłądził w borze”. 
Przedszkolaki z przejęciem śledziły przygody Plastusia, który szukając 
poziomek w lesie zgubił drogę powrotną. Na szczęście na swojej drodze 
napotkał pomocnego skrzata i z małą pomocą widowni wszystko dobrze 
się skończyło.

Wspaniała gra aktorska, barwne kostiumy oraz śmieszne scenki i wesołe 
piosenki sprawiły, że dzieci bawiły się doskonale.

w dniu 14 marca 2016 roku uczniowie gimnazjum im. czesława  
miłosza w mierzęcicach uczestniczyli w finale powiatowego li-
terackiego konkursu obcojęzycznego dla gimnazjalistów,  
organizowanego przez ii liceum ogólnokształcące im. Stanisława 
wyspiańskiego w będzinie.

Celem konkursu jest popularyzacja języków obcych oraz zachęcenie 
młodzieży do wyrażania swoich opinii w formie pisanej. Organizatorzy 
podkreślają, że corocznie konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, o czym świadczą dziesiątki przysyłanych prac, a poziom 
z roku na rok jest coraz wyższy. 

W tym roku w kategorii język niemiecki, mierzęcickie gimnazjum repre-
zentowała uczennica klasy 3a Marcelina Małota, która zajęła zaszczytne 
II miejsce.
 
Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!!!

iii przedszkolny przegląd Kolęd i pastorałek
Dnia 1 lutego 2016 roku w Publicznym Przedszkolu w Mierzęcicach odbył się III Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wzięły 
udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Mierzęcice. Mali wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wo-
kalnych i wykazali się dużą wrażliwością artystyczną.
Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy.
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proGram roDzina 500+ w Gminie mierzęcice
od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w programie „rodzina 500+”. 
w gminie mierzęcice Ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dz. U. z 2016r., poz.195) będzie realizował 
ośrodek pomocy Społecznej w mierzęcicach.

Druki wniosków można pobrać od dnia 14 marca 2016r. w siedzibie 
ośrodka pomocy Społecznej w mierzęcicach, ul. wolności 95 (bu-
dynek Urzędu gminy mierzęcice) pok. nr 5 - poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30; środa w godz. 9:00 - 17:00. 
Wnioski o przyznanie ww. świadczenia będzie można składać począw-
szy od dnia 1 kwietnia 2016 roku czyli od momentu startu programu  
w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.
Jeżeli wnioskodawca złoży dokumenty w terminie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, to świadczenie wychowawcze zostanie przyzna-
ne i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie usta-
wy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku 
po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do 
świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca,  
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:

a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego,
b. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych 
umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podsta-
wie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicz-
nościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach (Dz. U., poz.1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują 
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, 
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali 
zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przy-
jętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy 
mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których 
mowa w art.1 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres,  
w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepi-
sy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi fak-
tycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje osobom, do dnia ukończenia przez dziecko 
18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcz-
nie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na 
pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 w/w ustawy, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  
800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świad-
czenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumen-
towały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświad-

czenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wy-
łącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowa-
nia sytuacji dochodowej.

wymagane dokumenty
Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1.Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w przypadku 
starania się na pierwsze dziecko, w tym odpowiednio:

a.oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo 
do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasa-
dach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)); wzór oświadczenia określa 
załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągnię-
tym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustala-
ne jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia 
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświad-
czenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeli-
czeniowych o ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawcze-
go; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdu-
jącego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na 
podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę 
w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesie-
nia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną,
f. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego ali-
menty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu 
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej 
przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wyko-
nawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązują-
cych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapła-
conych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orze-
czeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub 
innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez 
sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo 
otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, 
ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: - zaświad-
czenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej 
lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wy-
sokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego 
sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za gra-
nicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku 
z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości 
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wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraco-
nego dochodu,
j. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez człon-
ka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany -  
w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
k. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez 
członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym na-
stąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo 
do świadczenia wychowawczego;

2. Kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa  
w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. 1650, z późn. zm.);
3. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy 
- w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją 
„dostęp do rynku pracy”;
4. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub 
separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub 

rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
5. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposo-
bienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego 
o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie 
dziecka;
6. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
7. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawczego.

ważne dla świadczeniobiorców:
Dochodem bazowym przyjmowanym do obliczeń jest rok 2014 z uwzględ-
nieniem każdej utraty lub/i uzyskania dochodu występującej w trakcie lub 
po tym roku. Sytuacja dochodowa rodziny ustalana jest na dzień złoże-
nia wniosku, natomiast każdą zmianę, która nastąpi należy bezzwłocznie 
zgłosić organowi wypłacającemu świadczenia. W przypadku wystąpie-
nia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 
osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do nie-
zwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to 
świadczenie. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowaw-
cze, jest obowiązana do jego zwrotu.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania ww. programu udziela-
ne są pod nr telefonu (32) 288 70 56 w godzinach urzędowania Ośrodka.

ferie w  BiBliotece 
w czasie tegorocznych ferii zimowych gminna biblioteka publiczna 
im. Jan pawła ii w mierzęcicach przygotowała dla dzieci ofertę zajęć 
plastycznych, które przebiegały pod hasłem „zimowe rozmaitości". 
podczas zajęć 24 najmłodszym mieszkańcom gminy pomagali wo-
lontariusze: zuzanna łukasik, oliwia Ulatowska, wiktor kyrcz oraz 
dominika Spyra.

W trakcie warsztatów dzieci wykonywały kolorowe zwierzątka, a także 
ozdobne szkatułki z makaronu o przeróżnym kształcie. Z kreatywnych 
drucików i pustych pojemników po jogurtach powstały kolorowe motylki  
i pszczółki, a z kilku warstw papieru piękne, kolorowe kwiaty, które dzieci 
wręczyły swoim rodzicom.
Na zakończenie ferii wszyscy uczestnicy otrzymali książkowy upominek. 

pierwsze spotKanie Koła
w dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się zebranie założycielskie koła nr 14 mierzęcice ii polskiego związku emerytów, rencistów i inwalidów od-
działu rejonowego w tarnowskich górach. na zaproszenie inicjatora przedsięwzięcia pana czesława banasia,  przybyło wielu mieszkańców 
sołectwa mierzęcice ii, a także zaproszeni goście m.in.  pani irena nowak – przewodnicząca oddziału rejonowego w tarnowskich górach 
oraz pan Jerzy przybyłowski – przewodniczący zarządu oddziału okręgowego pzerii w katowicach.

Podczas spotkania ustalono plan działań na najbliższy rok tj. propozy-
cje imprez, wycieczek, spotkań i innych przedsięwzięć oraz wyłoniono 
Zarząd Koła. Przewodniczącym koła został – Czesław Banaś, Zastęp-
cą – Ireneusz Łukasik, Sekretarzem – Jacek Malikowski, Skarbnikiem – 
Aleksandra Mamerska, a Członkami koła – Bogusława Nowak i Tadeusz 
Dyraga. Spotkania koła odbywać się będą w pierwszy czwartek miesiąca 
o godzinie 18:00 w remizie OSP Mierzęcice II.

Po zakończeniu spotkania pan Czesław Banaś zaprosił wszystkich na 
projekcję filmu Jana Butowskiego  pt.”Błękitny Generał zaślubił Polskę  
z Bałtykiem” w związku z 96 rocznicą zaślubin Polski z morzem (10 lutego 
1920 r. w Pucku). W projekcji filmu udział wzięli: Zastępca Wójta gminy 
Mierzęcice- Andrzej Cembrzyński, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach- Grażyna Czapla, delegacja Jurajskie-
go Szwadronu Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego i 20 Pułku Ułanów 
z Poręby oraz krewny generała Hallera- pan Adam Haller.
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nowa KaretKa w mierzęcicKim poGotowiu
w trosce o życie i zdrowie mieszkańców  mierzęcic,  rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu w dniu 17 
lutego br. przekazało zespołowi ratownictwa medycznego stacjonującego w mierzęcicach nowy ambulans.

Karetka została zakupiona ze środ-
ków własnych Rejonowego Pogo-
towia Ratunkowego w Sosnowcu. 
Samochód marki Volkswagen  
Crafter z silnikiem wysokoprężnym 
o pojemności 2 litrów, wyposażony 
jest w biturbinę oraz system Ad-
Blue, który konwertuje szkodliwą 
emisję tlenków azotu ze spalin 
silnika na nieszkodliwy azot i parę 
wodną oraz spełnia normę Euro 6 
zgodną z dyrektywą Unii Europej-
skiej. Ambulans wyposażony jest 
w systemy wspomagające pracę 
kierowcy tj.: system kontroli pasa 
ruchu, kamerę cofania, czujnik deszczu i zmierzchu.

Ponadto posiada terminal cyfrowy współpracujący z systemem informa-
tycznym Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz cyfro-
wy system łączności z Centralną Dyspozytornią.

Jak zapewniają ratownicy medyczni, nowy ambulans przyczyni się do 
szybszej reakcji na sygnały dochodzące od mieszkańców Mierzęcic oraz 
zapewni nieprzerwaną gotowość do podejmowania działań w sytuacji za-
grożenia życia lub zdrowia.

Red.

dnia 10 marca 2016 r. w Szkole podstawowej nr 1 w mierzęcicach 
odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy  
pożarniczej pod hasłem „młodzież zapobiega pożarom”.

Testy pisemne i zestawy pytań ustnych przygotowali oficerowie Komendy 
Powiatowej PSP w Będzinie, a jej przedstawiciel kpt. mgr inż. Marcin 
Łukasik przewodniczył pracom Komisji Sędziowskiej. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobie-
ga pożarom" jest konkursem cyklicznym mającym na celu popularyzo-
wanie ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. W szczególności służy posze-
rzaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejęt-
ności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz ogólnych 
zasad organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne eliminacje podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym 
uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, którego celem było 
wyłonienie pięciu najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej. Naj-
lepsi w finale odpowiadali na wylosowane zestawy pytań. 

Po zaciętej rywalizacji ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco: 
i grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

I miejsce –– Patrycja Madej - Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce – Cyprian Cichoń - Szkoła Podstawowa nr 2
III miejsce – Krzysztof Wszelaki - Szkoła Podstawowa nr 2
IV miejsce – Paweł Filip - Szkoła Podstawowa Przeczyce
V miejsce – Paweł Kozieł - Szkoła Podstawowa Przeczyce

ii grupa wiekowa (gimnazja)
I miejsce – Damian Nowak - Gimnazjum Mierzęcice
II miejsce – Daniel Dróżdż - Gimnazjum Nowa Wieś
III miejsce – Julia Białas - Gimnazjum Nowa Wieś
IV miejsce - Karol Płaczek - Gimnazjum Mierzęcice
V miejsce – Dominika Purchała - Gimnazjum Nowa Wieś

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i sło-
dycze, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych 
grupach wiekowych nagrody rzeczowe, które wręczyli laureatom: Zastępca 
Wójta Gminy Mierzęcice mgr Andrzej Cembrzyński, kpt. mgr inż. Marcin  
Łukasik oraz  Komendant Gminny ZOSP RP Mieczysław Filipek. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom 
życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych.

Gminne eliminacje Do oGólnopolsKieGo turnieju 
wieDzy pożarniczej
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wypalanie traw zaBija !

Koncert zespołu śpiewaczeGo z toporowic 
22 lutego br. zespół śpiewaczy z toporowic wystąpił w centrum opieki długoterminowej „Joanna” w mierzęcicach.

Kolorowe stroje, wspaniały śpiew 
i muzyka przeplatane wesołymi 
anegdotami zachwyciły i wzruszyły 
licznie zgromadzonych pacjentów 
oraz kadrę medyczną. W podzię-
kowaniu za wspaniały występ, 
pensjonariusze nagrodzili zespół 
gromkimi brawami oraz muzycz-
nymi życzeniami. 

Radość jaką udało się sprawić pa-
cjentom potwierdza tezę, że takie 
spotkania w takich miejscach są 
nie tylko potrzebne ale i konieczne.

Red.

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, 
w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. wiele 
osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowa-
nie chęcią użyźniania gleby. od pokoleń wśród wielu ludzi panuje 
bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i buj-
niejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 
Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. rzeczywistość wskazu-
je, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych 
zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamo-
wany zostaje pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza. do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt. wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, 
które niejednokrotnie prowadzą także do wypadków śmiertelnych. 
rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście 
osób. za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest 
człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szyb-
ko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew 
logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kon-
trolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą sie 
i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego 
kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą 
się na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczegól-

nie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miej-
sca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto 
zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania 
groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Nisz-
czone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi  
i w krzewach. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. 
W płomieniach giną owady, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru 
(tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu), a w konsekwencji giną. 
Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy 
dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. ba-
żantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
Wypalanie traw i zarośli jest zabronione prawnie !
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Za wykroczenia tego 
typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodek-
su wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara 
aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może 
wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Źródło: Komenda Główna  Państwowej Straży Pożarnej

OgłOszenie
Zatrudnimy w nowo otwartym Centrum Opieki Długoterminowej  „JOANNA”  

w Mierzęcicach ul. Osiedle76 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.

ogłoSzenie płatne



Oferta ważna dla rezerwacji 
terminów na 2016 rok

Hotel DeSilva Inn
Katowice Airport
ul. Równoległa 2
42-625 PYRZOWICE
tel. +48 32 393 88 88
e-mail: katowice@desilva.pl

ogłoSzenia płatne



my się zimy nie boimy czyli ferie zimowe z Gminnym ośrodkiem Kultury
Podczas ferii zimowych najmłodsi mieszkańcy gminy Mierzęcice nie mogli narzekać na nudę. W ofercie Gminnego Ośrodka Kultury znalazły 
się wycieczki autokarowe do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie i Cinema City w Sosnowcu, Nadleśnictwa Siewierz, do Parku Wodnego  
w Tarnowskich Górach oraz na lodowisko i basen. W sumie z oferty Gminnego Ośrodka Kultury 
skorzystało ponad 120 dzieci i młodzieży z gminy Mierzęcice.

fot. Paweł Bogacz


