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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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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Od miesiąca stycznia br.  mieszkańcy gminy Mierzęcice mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) zor-
ganizowano dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez 
adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcow-
skiego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarzą-
dowe porad  mogą udzielać także doradcy podatkowi.

Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest nieodpłatnie w pomieszczeniach 
udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne. Ze względu na licz-
bę mieszkańców Powiat Będziński realizując system nieodpłatnej  pomo-
cy prawnej utworzył w powiecie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Dwa punkty zlokalizowane są w Będzinie, jeden w Czeladzi oraz trzy 
punkty mobilne  działające na terenie Gminy Siewierz, Mierzęcice, Sław-
ków, Psary, Wojkowice i Bobrowniki.

W Gminie Mierzęcice nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest  
w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęci-
cach w następujące dni tygodnia: 
poniedziałek i środa od godz. 12.30 do godz.16.30

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) 
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.
Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiąz-
kach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pi-
sma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism 
procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celne-
go, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia. 
 
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Parafię 
Ewangelicko- Augsburską z siedzibą w Katowicach,  wyłonioną  
w drodze konkursu.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 
Jestem Maksik. Mam zespół Downa i wiele dolegliwości związanych z tą wadą genetyczną…ale 
mam też wrodzoną radość życia. Podaruj mi 1% podatku, ja podaruje Ci uśmiech.

FUNdAcJA POMOcy OSOBOM NIEPEłNOSPRAWNyM „SłONEcZKO”

NR KRS : 0000186434

cEl SZcZEGółOWy: MAKSyMIlIAN SARNIK 508/S
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Mówimy NIE przemocy w rodzinie
W grudniu w Urzędzie Gminy odbyło się 5-godzinne szkolenie doty-
czące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
Dokształcenie w zakresie przemocy domowej zorganizowano przede 
wszystkim dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego dzia-
łającego w naszej gminie, zainteresowanych było jednak więcej. Atrak-
cyjność spotkania podniosła ranga osoby prowadzącej. Uczestnicy czer-
pali wiedzę od samego autora Komentarza do Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie Procedury „Niebieskie Karty” (jedynego jak dotąd), 
współautora poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”, auto-
ra artykułów w piśmie „Niebieska Linia” oraz współprowadzącego audy-
cje „Dość Przemocy” w radiu TOK FM. Pan Grzegorz Wrona (prowadzą-
cy) jest konsultantem Poradni Rodzinnej  ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Warszawie, ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski   
i adwokacki. Specjalizuje się  w prawie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, ma za sobą bardzo bogatą przeszłość zawodową związaną wła-

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie będzińskim

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (II) współ-
finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, 
działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób mło-
dych do 29 roku* życia pozostających bez pracy w powiecie będziń-
skim.

Wartość projektu: 3.452.351,70 złotych, w tym 2.909.642,00 wkład 
EFS 

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 334 osoby do 29 roku 
życia, zarejestrowane w PUP Będzin, zakwalifikowane do I lub II profilu 
pomocy (w tym co najmniej 5 osób niepełnosprawnych i 115 osób długo-
trwale bezrobotnych), należące do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, które 
nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonar-
nym oraz w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie 
uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających  na celu uzyskanie, 
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze 
środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrud-
nienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie 
realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesię-
cy (dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w urzędzie 
pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu). 
Osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnie-
nia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

1) Staże – 250 osób, w tym 30 objętych refundacją kosztów opieki nad 
dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub 
osobami zależnymi;

2) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodar-
czej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanych z podjęciem tej działalności – 44 osoby;

3) Bony szkoleniowe – 40 osób;

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 1 osoba niepełnospraw-
na, 41 osób długotrwale bezrobotnych, 48 osób o niskich kwalifikacjach 
i 49 osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup podejmie 
pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym 
zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powia-
towego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod 
numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 203

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udzia-
łu w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co ozna-
cza, iż wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia tj. osoby 
do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

śnie z problemem przemocy domowej. Pan Wrona jest przede wszystkim 
praktykiem, dlatego przekazywana wiedza, oparta na własnych doświad-
czeniach, była tym bardziej tożsama z problemami, z jakimi zmaga się 
nasz Zespól Interdyscyplinarny. Szkoleniowiec bez ogródek mówił o nie-
doskonałościach prawnych i podpowiadał drogę rozwiązań. Uczestnicy 
pochłonięci poszerzaniem wiedzy w tym zakresie czekają na kolejne 
konstruktywne spotkanie ze specjalistą. 

W nawiązaniu do tematyki szkolenia nasuwa się apel do społeczności 
gminnej : Reaguj na przemoc!

Zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów przemocy i krzywdzenia 
jest zmniejszeniem społecznego przyzwolenia na stosowanie prze-
mocy. Ofiary przemocy potrzebują sojusznika, a nie zawsze dom to 
azyl. Nie bądźmy ślepi na krzywdę innych!
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Zebrania Sprawozdawczo -Wyborcze w Jednostkach OSP

Posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP

 

 

 
Zebrania Sprawozdawcze w Jednostkach OSP 

 
W miesiącach lutym oraz marcu br. we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Mierzęcice odbędą się walne zebrania 
sprawozdawcze, podsumowujące i oceniające działalność OSP w roku 2015. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków jednostek OSP, druhów z 
młodzieżowych drużyn pożarniczych, sympatyków pożarnictwa jak również chętnych do wstąpienia w szeregi straży do udziału w zebraniach. Poniżej 
zamieszczamy harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach OSP. 
 
 
 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Mierzęcice 

Lp. 
 

Ochotnicza Straż Pożarna 
 

Data zebrania Godzina Miejsce zebrania 

Osoba z Zarządu Oddziału 
Gminnego (równorzędnego) 

ZOSP RP obsługująca 
zebranie* 

1 OSP Mierzęcice 13 lutego 2016 r. 16.00  GOK Mierzęcice OSP Mierzęcice II 
2 

 
OSP Nowa Wieś 14 lutego 2016r. 15.00 Remiza OSP Nowa Wieś Zarząd Oddziału Gminnego OSP 

3 OSP Przeczyce 06 lutego 2016r. 16.00 Remiza OSP Przeczyce OSP Toporowice 
4 OSP Sadowie 27 lutego 2016r. 16.00 Remiza OSP Sadowie OSP Boguchwałowice 
5 OSP Boguchwałowice 5 marca 2016r. 16.00 Remiza OSP Boguchwałowice OSP Sadowie 
6 OSP Toporowice 12 marca 2016r. 16.00 Remiza OSP Toporowice  OSP Przeczyce 
7 OSP Mierzęcice II 19 marca 2016r. 16.00 Remiza OSP Mierzęcice II OSP Mierzęcice 

 
  

W miesiącach lutym oraz marcu br. we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Mierzęcice odbędą się walne 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podsumowujące i oceniające działalność OSP w roku 2015. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
członków jednostek OSP, druhów z młodzieżowych drużyn pożarniczych, sympatyków pożarnictwa jak również chętnych do wstąpie-
nia w szeregi straży do udziału w zebraniach. Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach OSP.

W dniu 18 grudnia br. w Siewierzu miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu przedstawicieli OSP powiatu będzińskiego uczestniczyli licznie przybyli reprezentanci władz ochotniczego pożarnictwa, Poseł na Sejm 
- Waldemar Andzel, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego - Mirosław Mazur, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Będzinie st. kpt. mgr inż. Stanisław Sysakiewicz, a także Wójtowie gmin - Grzegorz Podlejski, Arkadiusz Ziemba, Tomasz Sadłoń, Andrzej Cem-
brzyński. Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Zdzisław Banaś omówił bieżące sprawy związane z działalnością 
związku, przedstawił sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Będzińskiego i podziękował  Druhom i Druhnom 
za pełną zaangażowania, ofiarną pracę i wkład włożony w rozwój OSP naszego regionu oraz zapowiedział rozpoczęcie kampanii sprawozdawczo - 
wyborczej.

Ważną częścią posiedzenia było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom. Z naszej gminy odznaczeni zostali;
• druh Mieczysław Filipek - Złoty Znak Związku
• druh Władysław Skubis - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Ponadto w dniu 19 grudnia br. nasi druhowie uczestniczyli we mszy św. w intencji zmarłych druhów strażaków w 2015 roku. Mszę celebrowali Kapelan 
Strażaków ks. Janusz Rakoczy oraz Dyrektor Caritas w Sosnowcu ks. Tomasz Folga.
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Czy odcisk łapy może skamienieć?

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego

9 grudnia najmłodsi mieszkańcy gminy uczestniczyli w kolejnym wykładzie mierzęcickiego Uniwersytetu dziecięcego. 

Zajęcia pt. „Czy odcisk łapy może skamienieć? Przeszłość zamknięta  
w skale" poprowadził Pan Klaudiusz Salamon- doktorant z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
Podczas wykładu mali studenci dowiedzieli się ciekawych faktów z prehi-
storii, historii Ziemi i życia dinozaurów, a także czym zajmuje się ichnolo-

gia i czym różni się od geologii. Dzięki multimedialnej prezentacji, a także 
przedstawionym okazom, młodzi odkrywcy dowiedzieli się co oznaczają 
terminy : ichnoślady, cubichnia, czy repichnia. Najwięcej emocji wzbudził  
okazały szkielet czaszki dinozaura, który uzmysłowił słuchaczom, jak 
wielkie i silne były to zwierzęta.

23 stycznia 2016 r. w hali sportowej Gimnazjum im. czesława Miłosza w Mierzęcicach odbył się Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar dyrektora Gimnazjum.

Sympatycy celuloidowej piłeczki jak zwykle nie zawiedli. W zawodach 
wzięło udział 29 zawodników- mieszkańców gminy, którzy rywalizowali w 
czterech kategoriach wiekowych. Mistrzowie turnieju, a także zdobywcy 
II i III miejsca otrzymali wspaniałe puchary, medale oraz dyplomy.

Po bardzo wyrównanych i emocjonujących rozgrywkach zwycięz-
cami zostali:

Kategoria młodzieżowa chłopcy- szkoły podstawowe i gimnazja 

I miejsce - Bartłomiej Jakóbczyk 
II miejsce- Kacper Badiura 
III miejsce – Szymon Masłoń

Kategoria młodzieżowa dziewczęta - szkoły podstawowe i gimnazja 

I miejsce – Klaudia Krawczyk
II miejsce – Karolina Cembrzyńska
III miejsce – Weronika Hudecka

Kategoria open  kobiety- szkoły ponadgimnazjalne i dorośli 

I miejsce – Sandra Bartos
II miejsce – Joanna Cichoń

Kategoria open mężczyźni - szkoły ponadgimnazjalne i dorośli 

I miejsce - Krzysztof Kozieł 
II miejsce - Zbigniew Kaczorek 
III miejsce – Tomasz Gocyła

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Warsztaty edukacyjne w Castoramie Na Boże Narodzenie już czas !

Uczniowie SP nr 2 im. Lotników Polskich 
na wigilii w porcie lotniczym

W dniu 28 stycznia br. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. lotników Polskich w Mierzęcicach, uczestniczyli w warsztatach 
edukacyjnych „Majsterkowo” zorganizowanych przez sklep budow-
lany castorama. celem warsztatów było rozwijanie u dzieci zdolno-
ści manualnych, pobudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Przed rozpoczęciem zajęć, uczniowie zapoznali się z techniką zdobniczą 
jaką jest mozaika. Następnym etapem warsztatów była już samodzielna 
praca, podczas której na grubej warstwie zaprawy, z kolorowych kamycz-
ków dzieci układały piękną mozaikę. Smarowanie zaprawą, wymyślanie 
wzorów i dobór kolorów sprawiały im wiele radości. 
Na zakończenie zajęć, każdy mały majsterkowicz otrzymał dyplom oraz 
pamiątkowy prezent od pracowników Castoramy.

22 grudnia 2015 r. w Międzynarodowym Porcie lotniczym Katowice 
odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe dla społeczności lotniska.

Na tarasie widokowym, przy przysłowiowym „wigilijnym stole” spotkało 
się wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, Prezes GTL Katowice Pan Artur To-
masik, Prezes GTL Service Pan Andrzej Olko oraz licznie zgromadzeni 
przedstawiciele władz województwa śląskiego - prezydenci, burmistrzo-
wie oraz wójtowie ościennych gmin. Podczas uroczystości, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach zapre-
zentowali zgromadzonym przepiękny, bożonarodzeniowy montaż słowno 
- muzyczny. Kolędy i pastorałki wyśpiewywane przez młodych wykonaw-
ców stworzyły niepowtarzalną świąteczną atmosferę. 
Spotkanie w Porcie Lotniczym, to spotkanie „bliżej nieba”. Oby wszystkie 
życzenia i marzenia wypowiedziane tego dnia spełniły się.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który dłu-
go czekają nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci.

22 grudnia br., w świąteczną atmosferę Szkołę Podstawową im. Marii 
Konopnickiej w Przeczycach wprowadziły jasełka wystawione przez 
uczniów klasy I i II.

Dzieci w przepięknych strojach wystąpiły przed przedstawicielami 
władz samorządowych,  nauczycielami, rodzicami i dziadkami.

Scenki przedstawiające nowonarodzone dzieciątko, pasterzy, mę-
drców oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami. Popi-
sy  pełne spontaniczności, szczerości, prostoty i ciepła spotkały się  
z ogromnym zachwytem publiczności, która nagradzała młodych arty-
stów gromkimi brawami.

Dodatkowym akcentem tegorocznych jasełek był występ teatralny 
przygotowany przez uczniów klasy VI. Spektakl poprzedzający jaseł-
ka opowiadał o szacunku i miłości do bliźniego.

Po części artystycznej, dyrektor szkoły podziękowała młodym arty-
stom za występ oraz złożyła życzenia zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Następnie zaprosiła wszystkich zebranych na 
świąteczny kiermasz.
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Kolędowanie z Babcią i Dziadkiem w Toporowicach

Podróż w czasie - przystanek średniowiecze 

Nowy Rok przywitał wszystkich tęgim mrozem, płaszczykiem puszystego śniegu oraz oszronioną pajęczyną wiejskiego pejzażu. Zgodnie  
z dawnym zwyczajem to okres wzajemnych spotkań, sąsiedzkich odwiedzin i wspólnego kolędowania. 

W niedzielę 24 stycznia 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Toporowicach spotkali się uczniowie szkoły, rodzice oraz dziadkowie, 
aby wspólnie kolędować. Uroczystość uświetnili swą obecnością przed-
stawiciele samorządu lokalnego, Stowarzyszenia Przyjaciół Toporowic, 
Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Śpiewaczego „Toporowianki”.
Na początku spotkania z programem z okazji Dnia Babci i Dziadka wy-
stąpił Zespół Śpiewaczy „Toporowianki”, a następnie życzenia przekazali 

uczniowie szkoły.
W drugiej części spotkania nie obyło się bez wspomnień i refleksji, doty-
czących przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. Tańcem i śpiewem ucznio-
wie przenieśli obecnych gości w miejsce cudownych wydarzeń sprzed 
wieków. I tak ze wspólną kolędą na ustach społeczność wsi świętowała 
ten piękny noworoczny czas.

W środę 13 stycznia 2016 roku w Gimnazjum w Nowej Wsi odbyła się żywa lekcja historii pt."Życie i kultura w średniowieczu".

W trakcie spotkania grupa rekonstrukcyjna z Bytomia przybliżyła uczniom 
historię i obyczaje minionych wieków oraz zaprezentowała broń, składa-
jącą się na rycerski rynsztunek. W trakcie zajęć uczniowie poznali gry  
i zabawy plebejskie, a także dowiedzieli się, jak karano tych, którzy ła-
mali prawo. Najwięcej emocji wzbudziła jednak zapierająca dech walka 
na miecze oraz ślubowanie rycerzy skierowane do dam ich serca. Na 
zakończenie spotkania uczniowie mogli z bliska obejrzeć prezentowane 
wcześniej rekwizyty oraz przymierzyć strój rycerza i damy.

Nietypowa lekcja historii na długo pozostanie w pamięci uczniów.
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Dzień Babci i Dziadka 

Magiczny wieczór w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi 

Wycieczka do Osikowej Doliny 

Od wielu już lat w kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach na stałe wpisany jest dzień Babci i dziadka. Uroczy-
stość ta, przygotowywana jest z wielką starannością przez najmłodszych uczniów szkoły.

Tegoroczne spotkanie odbyło 
się 20 stycznia o godzinie 16.30  
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Mierzęcicach. Wszystkich przy-
byłych na tę wyjątkową uroczystość 
przywitała dyrektor szkoły -pani 
Bożena Jach – składając  najser-
deczniejsze życzenia dostojnym 
gościom.
W części artystycznej, wystąpili 
uczniowie klas I - III, którzy recyto-
wali wiersze, tańczyli i śpiewali pio-
senki dla ukochanych dziadków oraz 
zespół wokalny "ToMiNo".
Na zakończenie uroczystości wszyst-
kie dzieci odśpiewały dostojnym jubi-
latom gromkie 100 lat, wręczyły wła-
snoręcznie wykonane prezenty oraz 
zaprosiły na poczęstunek. 
Mamy nadzieję, że Nasi Drodzy 
Goście miło spędzili czas i na długo 
dzień ten zapadnie w Ich pamięci.

17 grudnia już po raz kolejny odbyło się wieczorne spotkanie jasełkowe zorganizowane przez dyrektora oraz społeczność ZSP w Nowej Wsi.

Na tę niezwykłą uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: przedsta-
wiciele władz samorządowych oraz rodzice i dziadkowie przedszkolaków 
i gimnazjalistów. 
Na tle przepięknej scenografii przedszkolacy, a następnie młodzież 
gimnazjalna pod kierunkiem nauczycieli, przedstawiła montaż słowno- 
muzyczny o narodzeniu Chrystusa. Młodzi artyści z wielkim przejęciem  
i zaangażowaniem odegrali swoje role.

Po występach przybyli goście udali się na poczęstunek, gdzie mogli 
skosztować domowych wypieków oraz  nabyć oryginalne, ręcznie wyko-
nane ozdoby bożonarodzeniowe. 

Piękny i wzruszający występ dzieci oraz młodzieży sprawił, że zapro-
szonym gościom udzielił się świąteczny nastrój i z pewnością umilił czas 
oczekiwania na pierwszą gwiazdkę.

W dniach 13 i 14 stycznia 2016 roku, dzieci z Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach wraz z opiekunami uczestniczyły w wycieczce do 
Osikowej doliny w Koziegłowach.

Osikowa Dolina jest niezwykłą i odmienną częścią Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Jej mieszkańcy od XIX wieku wykorzystują naturalne zaso-
by osikowego drewna do wytwarzania różnego rodzaju dekoracji. Wyro-
by z osiki są unikatowe w skali światowej ze względu na użyty surowiec, 
wzornictwo i technologię. 
Podczas wycieczki, przedszkolaki poznały technikę wytwarzania przed-
miotów z naturalnych wiórków drewna osikowego, a także podziwiały 
szeroką gamę wyrobów: piękne kwiaty, kapelusze, maty i zabawki. Pod 
czujnym okiem instruktorów, własnoręcznie wykonywały upominki dla 
babć i dziadków z okazji ich święta.
Ta doskonała forma przekazu tradycji, kontaktu z naturą i rozwoju zręcz-
ności manualnych, wzbudziła wśród dzieci wiele radości.
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Historia pszczelarstwa w Polsce sięga czasów słowiańskich. W 
XIII wieku powstały pierwsze osady bartników czyli pszczelarzy. W 
owych czasach był to elitarny zawód przynoszący spore dochody. 

Obecnie w Polsce mamy około miliona pszczelich rodzin, czyli uli. Po-
wstaje również coraz więcej pasiek towarowych, w których jest od 300 
do 500 uli. Na terenie gminy Mierzęcice mamy 15 pszczelarzy, zrzeszo-
nych w Śląskim Związku Pszczelarzy: w Mierzęcicach-5, Toporowicach- 

„Dobrze jest, gdy pokarm jest lekarstwem, 
a lekarstwo pokarmem”

Czyli o miodzie słów kilka

Hipokrates

Miody z pasieki pana Stanisława Kubika z Boguchwałowic

4, Przeczycach- 2, Zawadzie- 2, Boguchwałowicach- 1. Jednym z naj-
większych producentów miodu w województwie śląskim, a także wielkim 
miłośnikiem pszczół jest Pan Stanisław Kubik z Boguchwałowic, który 
pszczelarstwem zajmuje się od ponad 40 lat. W „dobre” lata uzyskuje 
nawet 10 ton złocistego płynu, który cieszy się bardzo dobrą renomą. 

Miody pozyskiwane są z roślin, drzew i krzewów kwitnących w pobliżu 
pasieki, a także: spadzi iglastej i liściastej, runa leśnego, jagód, malin, 
jeżyn, poziomek, zawilców, fiołków, truskawek, klonów, tarniny, jarzębiny, 
akacji, lipy, a jesienią gryki i nawłoci.

Po czym poznać dobry miód? Jak wyjaśnia pan Stanisław Kubik, po 
nalaniu go łyżeczką na spodek, powinniśmy uzyskać miodowy stożek, 
jeśli nie –miód jest niedojrzały. Warto pamiętać również o tym, że każdy 
prawdziwy miód ulega krystalizacji czyli z upływem czasu zmienia stan 
skupienia z płynnego na stały. Miód staje się twardy, co jest naturalnym 
procesem. Miody z dużą zawartością glukozy np. rzepakowy krystalizują 
się szybciej, natomiast miody z dużą ilością fruktozy np. miód akacjowy 
krystalizują się wolniej, nawet  po roku- tłumaczy pan Stanisław. Pszcze-
larze i smakosze miodu próbując przysmaku produkowanego przez 
pszczoły potrafią określić jego wiek, sposób w jaki był przechowywany, a 
w smaku wychwytują substancje dodatkowe, które nie powinny w praw-

dziwym miodzie się znaleźć. Miód bez dodatków na początku jest bar-
dzo słodki. W ustach powinno pojawić się wrażenie lekkiego pieczenia,  
a w gardle drapanie. Jeśli miód pozbawiony jest tego posmaku, to z pew-
nością mamy do czynienia ze sztucznym produktem, wyprodukowanym 
z wody i cukru. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie miód spadziowy, 
który jest delikatny i mało słodki. 

Każdy miód posiada smak i aromat kwiatów oraz szereg składników, któ-

re mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Nic 
więc dziwnego, że od stuleci jest on powszechnie stosowany w medycy-
nie naturalnej. Regularnie spożywany przyczynia się do wzrostu odpor-
ności organizmu i ma duże właściwości regeneracyjne. Jest polecany 
osobom skłonnym do infekcji i zakażeń bakteryjnych, a także chorym  
w okresie rekonwalescencji. Do najbardziej znanych zaliczyć można:

Miód lipowy, który działa antyseptycznie, przeciwskurczowo, napotnie, 
przeciwgorączkowo, wykrztuśnie, lekko nasennie i uspokajająco, obni-
ża gorączkę. Pomaga w leczeniu grypy, przeziębienia, kaszlu, ostrych 
i przewlekłych chorobach przeziębieniowych. Miód spadziowy, który 
wykazuje działanie przeciwzapalne, antyseptyczne, wykrztuśne, działa 
bakteriobójczo. Miód nawłociowy określany mianem miodu XXI w., po-
lecany w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, dróg żółciowych, 
stawów, nerek. Dzięki sporej zawartości glukozy pozytywnie wpływa 
na kondycję mięśnia sercowego. Miód wielokwiatowy uzupełnia braki 
witamin i mikroelementów, a także łagodzi bóle wątroby. Miód rzepa-
kowy polecany przy leczeniu schorzeń układu krążenia, niewydolności 
mięśnia sercowego, dusznicy sercowej i miażdżycy, zawiera olejki ete-
ryczne, garbniki, flawonoidy, sole mineralne, witaminy z grupy B, wita-
miny K, C.. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i wyrównuje niedobory potasu  
w organizmie. Skuteczny także przy przeziębieniach i stanach zapalnych 
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Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 

dróg oddechowych. Przyspiesza gojenie ran. W przypadku oparzeń za-
pobiega tworzeniu się pęcherzy. Miód gryczany, który zawiera znaczne 
ilości witaminy C i magnezu, odznacza się wysoką aktywnością antybio-
tyczną. Stosowany jest w chorobach układu krążenia, szczególnie na tle 
miażdżycowym, a także przy osłabieniu słuchu i pamięci. Miód akacjo-
wy zalecany jest przy leczeniu nadkwasoty żołądka, zaburzeń przewodu 
pokarmowego i układu trawiennego. Wśród innych produktów pszczelich 
wyróżnić można także propolis stosowany w schorzeniach układu odde-
chowego, przewodu pokarmowego i układu krążenia; mleczko pszcze-
le stosowane w schorzeniach serca, przewodu pokarmowego i nerek,  
a także w leczeniu oparzeń i trudno gojących się ran; jad pszczeli, sto-
sowany w chorobach reumatycznych, a także przy chorobach żył i tętnic 
oraz pyłek kwiatowy wykazujący działanie antybakteryjne, regenerują-
ce, odtruwające i odżywcze.

Pamiętajmy! 

• Miody najlepiej kupować od sprawdzonego pszczelarza.
• Jeśli na słoiku dostrzeżemy opis, mieszanka miodów pochodzących  
z państw członkowskich UE i spoza UE, możemy być pewni, że taki miód 
zawiera tani chiński odpowiednik.
• Miód chłonie obce zapachy i “nie lubi” światła, dlatego przechowujmy go 
w  temperaturze 10-14 °C w zamkniętych pojemnikach w szafce. 
• Krystalizacja miodu to oznaka jakości.
• Sztuczne miody mają przez długi czas płynną i czystą konsystencję, 
natomiast w prawdziwych mogą tworzyć się osady.

Red.

W dniu 17.01.2016r. w Miejsko-Gminnym centrum Sportu Kultury i Turystyki odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego nr 104 przy Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały sprawozdania z działalno-
ści koła oraz przyjęto plan działania i preliminarz budżetowy na 2016 r. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zdzisław Banaś- Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz, Dariusz Waluszczyk- Zastępca Burmistrza, Damian 
Dawczyński- Dyrektor MGCSKiT w Siewierzu, Mirosław Iwański- Wice-
prezes Zarządu Głównego PZW, a zarazem Prezes Zarządu Okręgu  
w Katowicach.

Podczas  spotkania Prezes koła i Wiceprezes Zarządu Głównego PZW, 
wręczyli odznaczenia Polskiego Związku Wędkarskiego. Srebrną Od-
znakę PZW otrzymali kol. Rajmund Kubisa i Henryk Milewski. Odznakę 
„Senior Wędkarstwa” otrzymali kol. Stanisław Kulesza i Kazimierz Czy-
żowicz.

Puchary za osiągnięcia w zawodach Grand Prix Koła 2015r. otrzymali:

W dyscyplinie gruntowej
I miejsce- Łukasz Gocyła
II miejsce- Grzegorz Szkotak
III miejsce- Władysław Skwara

W dyscyplinie spławikowej
I miejsce- Łukasz Milewski 
II miejsce Rafał Pasierb
III miejsce- Henryk Milewski

W dyscyplinie spinningowej
I miejsce- Andrzej Kukuła 
II miejsce- Krzysztof Matczak
III miejsce- Stanisław Kulesza

W punktacji generalnej Grand Prix 2015r.
I miejsce- Rafał Pasierb 
II miejsce- Łukasz Milewski 
III miejsce- Henryk Milewski

Ponadto pucharem w klasyfikacji GP za 2015r. została wyróżniona 
Marta Kułach w kategorii kadet.

Podziękowania w postaci statuetek i tabliczek okolicznościowych dla 
sponsorów i osób wspierających działalność koła otrzymali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz- Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza- Da-
riusz Waluszczyk, Wójt Gminy Mierzęcice- Grzegorz Podlejski, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mierzęcicach- Bożena Jach, Dyrektor MGCSKiT- 
Damian Dawczyński, Hurtownia Wędkarska ELE-GANT Robert Jamróz, 
Wiesława i Ireneusz Dymarscy, Edward Siejka, Stefan Dębowiec, Rafał 
Pasierb, Grzegorz Skrzypiec oraz Bogdan Waszak.
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Zespół  ToMiNo najlepszy na Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

Zabawa karnawałowa w sołectwie Mierzęcice II

W piątek 15 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w łazach odbył 
się pierwszy etap przesłuchań festiwalowych w ramach Jurajskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Z grona 30 uczestników prezentujących swoje umiejętności wokalne  
w pięciu kategoriach wiekowych, jury wyłoniło 18 laureatów. Wśród nich 
znalazł się Zespół Wokalny "ToMiNo", który w kategorii zespoły młodzie-
żowe zajął pierwsze miejsce.

Ten wielki artystyczny sukces przyniosło zespołowi brawurowe wykona-
nie kolędy „Przybieżeli do Betlejem” oraz autorskiej pastorałki „Nasza 
Pastorałka” (tekst Jadwigi Kubiczek) w kompozycji i aranżacji kierownika 
muzycznego zespołu pana Bernarda Sołtysika. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !

W sobotę 9 stycznia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice II odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców  
sołectwa. Na wspaniałą zabawę i moc atrakcji zaprosił Sołtys wraz z Radą Sołecką.

Jak na prawdziwy bal przystało były kolorowe balony, serpen-
tyny, girlandy oraz radosna zabawa w rytm znanych i lubianych 
piosenek. Na maluchów oraz rodziców czekał słodki poczę-
stunek, napoje, herbata i kawa. Tuż po godzinie 16.00 przy 
głośnym aplauzie najmłodszych do sali zawitał długo wyczeki-
wanego gość- Święty Mikołaj, który wręczył milusińskim pełne 
słodkości paczki. Zabawa dostarczyła dzieciom wiele radości  
i niezapomnianych wrażeń.

Sołtys oraz Rada Sołecka składają serdeczne podzięko-
wania Wspólnocie leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzę-
cicach oraz wszystkim osobom, które przyłączyły się do 
organizacji spotkania.
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RODZINY ZASTĘPCZE

Bezpieczeństwo dzieci podczas zimowego wypoczynku

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie poszukuje zawodowych rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionym całkowicie lub 
częściowo opieki rodzicielskiej.

Kandydat na zawodową rodzinę zastępczą powinien spełniać następu-
jące warunki:
- przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- być osobą samotną bądź zamężną/ny
- ukończyć kurs dla rodzin zastępczych i posiadać świadectwo jego 
ukończenia 
- dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej 
- nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej oraz nie być w niej  ograni-
czonym lub zawieszonym 
- być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zosta-
ło potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe
- zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające 

dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb w tym:  rozwoju emo-
cjonalnego, fizycznego i  społecznego.
Jeśli chcesz stworzyć prawdziwy dom dziecku zaniedbanemu przez ro-
dzinę biologiczną, zgłoś się do PCPR w Będzinie – odpowiemy na każde 
pytanie!!
Już w marcu rozpoczynamy szkolenie dla rodzin zastępczych!!!

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie
ul. Krasickiego
42-500 Będzin
tel. (32) 267-81-08 , (32) 363 40 59
Poniedziałek 7.30-16.30, Wtorek 7.30-15.00, Środa 7.30-15.00
Czwartek 7.30-15.00,Piątek 7.30-13.30

Nadchodzą ferie zimowe. dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas 
odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na 
świeżym powietrzu. dla ich opiekunów to czas szczególnego zain-
teresowania się warunkami bezpieczeństwa podczas wypoczynku. 
dla policjantów to codzienność – a więc kontrole pojazdów, trzeź-
wości i uprawnień kierujących, stanu technicznego samochodów  
i autokarów przewożących dzieci. To także patrolowanie narto-
strad.

Ferie na drogach
Jak co roku policjanci ruchu drogowego rozpoczynają akcję „Bezpieczne 
ferie”. Czuwać będą nad bezpieczeństwem sprawdzając trzeźwość i upraw-
nienia kierowców, ale też prędkość i stan techniczny samochodów osobo-
wych i autokarów. Szczególną uwagą będą objęci kierowcy pojazdów prze-
wożących dzieci i młodzież. Na drogach prowadzących do miejscowości, 
w których zorganizowane zostały zimowiska, będzie zdecydowanie więcej 
policyjnych patroli.

W całej Polsce będzie można sprawdzić stan techniczny autokarów. Pod-
czas kontroli sprawdzany będzie stan techniczny autokaru, sprawność psy-
chofizyczna kierowcy, jego uprawnienia oraz trzeźwość. Po takiej kontroli 
kierowca autokaru otrzymuje protokół.

Funkcjonariusze przypominają rodzicom i opiekunom o kilku podstawowych 
zasadach, aby podróż dziecka autokarem była bezpieczna:
• sprawdź dokładnie przewoźnika – od kiedy działa firma, na jaką ska-
lę działa, czy zapewnia odpowiednie ubezpieczenie i zastępczy transport  
w przypadku awarii;
• poproś policjantów ruchu drogowego o skontrolowanie pojazdu, którym 
dziecko będzie podróżowało oraz jego kierowcy. Skontaktuj się z dyżurnym 
najbliższej jednostki Policji i poinformuj o dokładnym terminie i miejscu od-
jazdu autokaru. Zanim dzieci wyruszą w podróż, policjanci sprawdzą stan 
techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wszystkie wymagane doku-
menty;
• wezwij Policję, jeśli tylko stan techniczny pojazdu (łyse opony, popękane 
szyby, wyciek oleju) lub zachowanie kierowcy (wyczuwalna woń alkoholu, 
bełkotliwa mowa) budzą wątpliwości.

Ferie w miejscu zamieszkania
Warto przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się pieszych 
po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnie-
żone. Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierow-

ców słabiej dostrzegani. Droga hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża 
się. Tak więc przechodzenie przez ulicę w porze jesienno-zimowej powin-
no być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na 
oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle 
dla ruchu pieszego. Należy pamiętać również o tym, że każdy pieszy, który 
porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak ele-
mentu odblaskowego grozi mandat.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski za-
leca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki pier-
siowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne 
dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widzia-
ny przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast 
osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna 
nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają  kierowcy 
wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Rodzice i opiekunowie powinni też przypomnieć dzieciom o tym, aby:
• do zabaw na śniegu czy zjazdów na sankach wybierać miejsca bezpiecz-
ne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pa-
miętajmy, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc 
należy zachować szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
• nie rzucać w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być 
przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
• korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym 
pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, 
kanałów, stawów, itp. Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się 
pod naszym ciężarem;
• kulig organizować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łączyć 
grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
• nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
• podczas zabaw na śniegu i lodowisku należy pilnować swoich wartościo-
wych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddać do 
depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie



LEJDIS NIGHT

Zadzwoń i zarezerwuj stolik tel.: +48 32 393 88 88

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

PARTY &
KARAOKE
95 PLN / os.

KONKURSY
z nagrodami
do wygrania
pobyt 
w Hotelu DeSilva 
Premium Opole

Wyjątkowo 
słodki bufet

Napoje zimne 
i gorące

Lekkie 
przekąski

Zimna płyta

Gorące dania 
w bufecie

05.03.2016 - godz. 20:00  w Pyrzowicach

OGłOSZENIA PłATNE



 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach  
wraz z Radą Sołecką sołectwa Mierzęcice 

 

 

zaprasza wszystkich w wieku od 5 do 105 ;) 

do  spędzenia wspólnie Ferii zimowych 

pod hasłem „Zimowe rozmaitości” 

zajęcia odbywać się będą w poniedziałek, środę i piątek 

od godz. 10.00 do godz. 12.00 
 

 

 


