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

PANORAMA
GMINY MIERZĘCICE

www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

IS
SN

 2
0

8
3

-0
1

1
4

Numer 2/2019



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2019 - strona 2

MIERZĘCICKIE OBCHODY DNIA KOBIET

Były kwiaty, był też taniec oraz 
wspólny śpiew. Nie zabrakło tak-
że dużej dawki dobrego humoru 
oraz radosnej atmosfery, bowiem 
10 marca wnętrze Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach 
wypełniło się mieszkankami Gmi-
ny Mierzęcice, które zechciały 
skorzystać z zaproszenia wójta - 
Pana Grzegorza Podlejskiego oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury, do 
udziału we wspólnym świętowa-
niu Dnia Kobiet.
 
Z tej znamienitej okazji zorgani-
zowany został występ artystyczny 
Pana Piotra Pręgowskiego - wcie-
lającego się w postać popularnego 
Pietrka w serialu „Ranczo”. 

Zainteresowanie wydarzeniem 
było tak duże, że podjęto decyzję 
o zorganizowaniu dwóch wystę-
pów - pierwszy z nich rozpoczął się 
o godz. 17:00, zaś drugi - o godz. 
19:00.

Dodatkową atrakcją był także wy-
stęp Milli (Kamili Dróżdż), który 
odbył się o godz. 16:30. Ta utalen-
towana wokalnie mieszkanka Gmi-
ny Mierzęcice zaśpiewała piosenki 
z repertuaru popularnych gwiazd 
muzyki np. Maryli Rodowicz,  
a także utwory swojego autorstwa, 
które goszczą na listach przebojów 
TVS oraz Radia Silesia. 

Przybyłe Panie przywitali organi-
zatorzy wydarzenia - Pan Grzegorz 
Podlejski wójt Gminy Mierzęcice  

oraz Pan Marcin Czapla - dyrektor 
GOK. 

Na wszystkie uczestniczki mierzę-
cickich obchodów Dnia Kobiet cze-
kały upominki w postaci bonów 
rabatowych na zakup odzieży w 
firmie Sarex oraz próbki kosmety-
ków firmy Oriflame. Dodatkowo, 
zainteresowane Panie mogły wziąć 
udział w losowaniu zestawów  
kosmetyków firmy Oriflame.

Pełne humoru występy Pana Pio-
tra Pręgowskiego sprawiały, że 
uśmiech nie znikał z twarzy uczest-
niczek wydarzenia. Spowodowane 
to było zapewne świetnym kon-
taktem zaproszonego gościa z pu-
blicznością. Aktor bardzo barwnie  
i zabawnie opowiadał o przygo-
dach swojej serialowej żony - Joli. 

Dbał o to, by publiczność także ak-
tywnie uczestniczyła w zabawie, 
śpiewał przeboje znane nie tylko  
z serialu „Ranczo”. 

Na koniec obu występów, wspól-
nie z wójtem Gminy Mierzęcice 
wręczył wszystkim przybyłym Pa-
niom kwiaty, które kojarzą się nie 
tylko z Dniem Kobiet, ale także 
ze zbliżającą się wielkimi krokami 
wiosną - tulipany. Niewątpliwą 
pamiątką z tego wydarzenia będą 
także wspólne fotografie artysty ze 
świętującymi mieszkankami Gmi-
ny Mierzęcice. 

Szkoda, że na kolejne obchody 
Dnia Kobiet przyjdzie nam czekać 
cały rok...
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WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM

RATOWNICTWA 112
POLICJA 997

KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU 

32 674 13 07
STRAŻ POŻARNA 998 

PSP BĘDZIN 32 267 50 11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

BĘDZIN 32 267 36 10
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992

ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00

fax 32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 32 287 75 19

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ 32 288 70 53

NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 
32 288 70 45

APTEKA Gallena 32 288 70 40
APTEKA Moje Zdrowie 32 700 37 53

GABINET WETERYNARYJNY „MEDI-VET” 
32 284 02 23

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 32 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

32 284 23 83
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

PROGRAM POMOCY DZIECIOM STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

Program Pomocy Dzieciom jest 
skierowany do rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacji finan-
sowej, opiekujących się dziećmi, 
które wskutek choroby lub wy-
padku znalazły się w ciężkim sta-
nie klinicznym.
 
Są to dzieci wymagające wspar-
cia funkcji życiowych za pomocą 
respiratora bądź koncentratora 
tlenu, karmienia dojelitowego lub 
pozajelitowego, innych całodobo-
wych specjalistycznych zabiegów  
opiekuńczych i pielęgnacyjnych.  

 
 
 
 

 

Jest to program pomocy socjal-
nej ukierunkowanej na uzyskanie 
trwałej poprawy sytuacji życiowej 
rodziny stypendysty, która dekla-
ruje gotowość do wykorzystania 
wszystkich własnych możliwości 
pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze 
swym cierpieniem i ogromnymi 
problemami pozostają osamotnie-
ni. Utworzyliśmy fundusz pomocy 
stypendialnej, aby zebrane środki 
rozdysponować wśród najbardziej 
potrzebujących. Procedury pro-
gramu zostały przez nas tak zapla-
nowane, by w jak najmniejszym 
stopniu obciążały wnioskodawców 
i stypendystów. Osoby ubiegające 
się o przyznanie świadczenia skła-
dają drogą elektroniczną wniosek, 
do którego nie są załączane żad-
ne dokumenty. Dopiero po ana-
lizie wniosków kontaktujemy się  
z rodzinami, wstępnie zakwalifiko-
wanymi do programu, które kom-
pletują potrzebną dokumentację  
i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest usta-
lana indywidualnie dla każdej  
z rodzin - jest ono przyznawane na 
okres jednego roku z możliwością 

kontynuacji. Przyznane świadcze-
nie pieniężne (stypendium) nie 
wymaga żadnego rozliczania i do-
kumentowania wydatków. O prze-
znaczeniu uzyskanych w ten spo-
sób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 
marca 2019 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się  
w ciężkim stanie klinicznym, wy-
maga całodobowych specjali-
stycznych zabiegów opiekuńczych  
i pielęgnacyjnych, nie ukończy-
ło 25 roku życia, a Twoja rodzina 
znajduje się w trudnej sytuacji fi-
nansowej, jesteś potencjalnym ad-
resatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie 
internetowej: 

www.dla-dzieci.spes.org.pl 

Stowarzyszenie 
na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Organizacja Katolicka
Organizacja Pożytku Publicznego 

1% KRS: 00000 14574
Katowice

ul. Kościuszki 46
tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl

e-mail: spes@spes.org.pl
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W ramach ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) 
w gminie Mierzęcice działa punkt 
nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego, gdzie mieszkańcy 
mogą otrzymać pomoc prawną.

Punkt nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego działa w 
Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Jana Pawła II w Mierzęcicach przy 
ul. Wolności 62 a w następujące 
dni tygodnia: poniedziałek i środa 
od godz. 13:00  do godz. 17:00.

Mieszkańcy mogą również korzy-
stać z innych punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu będzińskiego. 
Poniżej harmonogram pracy punk-
tów.

Ustawa zakłada, że darmową po-
moc prawną (na etapie przedsą-
dowym) otrzyma:

• osoba fizyczna, która w okre-
sie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 

społecznej na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej,
• osoba, która ukończyła 65 lat,
• osoba, która nie ukończyła 26 
lat,
• osoba posiadająca ważną Kartę 
Dużej Rodziny,

• kombatanci,
• weterani,
• osoba zagrożona lub poszkodo-
wana katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną.
• kobieta w ciąży.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 

OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU BĘDZIEŃSKIEGO W 2019 R.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej / Poradnictwa 

Obywatelskiego
Siedziba punktu Czas Pracy Punktu

Punkt nr 1
Porad udzielają Adwokaci

i Radcy Prawni

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Sączewskiego 6
42-500 Będzin

poniedziałek - piątek
14:00 - 18:00

Punkt nr 2
Porad udzielają Radcy Prawni

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
ul. I. Krasickiego 17 A
42-500 Będzin

poniedziałek - piątek
9:00 - 13:00

Punkt nr 3 
Porad udzielają Adwokaci

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
ul. Szpitalna 85
41-250 Czeladź

poniedziałek - piątek
11:00 - 15:00

Punkt nr 4 mobilny
Punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego prowadzony przez 
Organizację Pożytku Publicznego 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego „Dogma”

Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Siewierzu
ul. Kościuszki 15
42-470 Siewierz

wtorek 10:00 - 14:00
czwartek 13:00 - 17:00

piątek 8:00 - 12:00

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Mierzęcicach
ul. Wolności 62a
42-460 Mierzęcice

poniedziałek 13:00 - 17:00
środa 13:00 - 17:00

Punkt nr 5 mobilny
Punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego prowadzony przez 
Organizację Pożytku Publicznego 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnic-
twa Obywatelskiego „Dogma”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sław-
kowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4
41-260 Sławków

poniedziałek 13:00 - 17:00
środa 13:00 - 17:00

piątek  13:00 - 17:00

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Psarach
ul. Szkolna 100
42-512 Psary

wtorek 13:00 - 17:00
czwartek 13:00 - 17:00

Punkt nr 6 mobilny
Punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego prowadzony przez 
Organizację Pożytku Publicznego 

Fundację Prawo Bliżej Ciebie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Wojkowicach
ul. Źrałków 1
42-580 Wojkowice

poniedziałek 13:00 - 17:00
środa 13:00 - 17:00

piątek  13:00 - 17:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bo-
brownikach
ul. Kościuszki 25c
42-584 Dobieszowice

wtorek 8:00 - 12:00
czwartek 8:00 - 12:00
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Jak podaje EuroPAP News, Gmi-
na Mierzęcice znalazła się na 325. 
miejscu (spośród 2478 wszystkich 
gmin w Polsce) w zestawieniu 
wartości projektów unijnych dla 
każdej gminy.

We wszystkich 2478 gminach  
w Polsce realizowane były w poło-
wie ub. r. projekty unijne z polity-
ki spójności. Ich łączna wartość to 
niemal 186,4 mld zł - wynika z da-
nych Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Co istotne, dane te dotyczą 
wszystkich projektów realizowa-
nych na terenie danej gminy czy 
miasta. 

Nie należy ich utożsamiać wyłącz-
nie projektami realizowanymi przez 
samorząd. Podane liczby odnoszą 
się do podpisanych umów o dofi-
nansowanie projektów unijnych  
i uwzględniają koszty niekwalifiko-
walne. Chodzi o fundusze ze środ-
ków na lata 2014-2020 dostępne 
w ramach krajowych programów 
operacyjnych tj. PO Infrastruktura 
i Środowisko, a także programów 
regionalnych, po które mogą się-
gać beneficjenci na obszarze da-
nego województwa. Natomiast  

w zestawieniu nie wzięto pod uwa-
gę Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

Według GUS, ponad 186 mld 393 
mln zł wyniosła w połowie 2018 
roku wartość umów (lub decyzji) 
o dofinansowanie projektów re-
alizowanych na terenie polskich 
gmin, w tym również miast na pra-
wach powiatu. Łączne zestawienie 
dotyczące perspektywy unijnej 
2014-2020 obejmuje wszystkie 
2478 samorządów (od 1 stycznia 
jest ich 2477 w związku ze zniesie-
niem gminy Ostrowice). Zestawie-
nie otwierają Warszawa (17 mld 
zł), Łódź (7,2 mld zł) i Kraków (5,1 
mld zł). Tuż za nimi uplasowały się 
Poznań (4,3 mld zł), Lublin (4 mld 
zł), Gdańsk (3,3 mld zł). W sumie 
w 21 miastach kwota realizowa-
nych umów przekroczyła miliard 
złotych. Grupa ta obejmuje nie-
mal wszystkie stolice województw 
poza Gorzowem Wielkopolskim, 
który z kwota podpisanych umów 
na poziomie 846,4 mln zł znalazł 
się kilka oczek poniżej czołówki.*  

Stolica naszego województwa – 
Katowice uplasowały się na 9. 

miejscu z kwotą 2,5 mld zł. Gmi-
na Mierzęcice znalazła się na 325. 
miejscu zestawienia z kwotą 93,7 
mln zł. Na 322. miejscu zestawie-
nia znalazł się Siewierz z kwotą 
94,5 mln zł. Dąbrowa Górnicza na 
31. miejscu z kwotą 754 mln zł, 
Ożarowice na 312. miejscu z kwo-
tą 96,6 mln zł, Bobrowniki na 702. 
miejscu z kwotą 41,7 mln zł, Psary 
na 1083. miejscu z kwotą 22,8 mln 
zł. Na końcu zestawienia znalazły 
się trzy gminy wiejskie z  woje-
wództwa łódzkiego: Oporów, Dą-
browice i Ostrówek, gdzie wartość 
realizowanych projektów w poło-
wie 2018 roku  opiewała na mniej 
niż 25 tys. zł.

* Źródło: Serwis Samorządowy 
PAP. Publikacja z dnia 19 lutego 
2019 r.

W związku z planowaną przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z siedzibą przy ul. Targowej 74, 
03-734 Warszawa, rewitalizacją i 
odbudową częściowo nieczynnej 
linii kolejowej nr 182 Tarnowskie 
Góry – Zawiercie, informuję o roz-
poczęciu robót geologicznych. 

Koordynator Projektu - Pan Dariusz 
Koliński z firmy Egis Poland Sp.  
z o.o., działający z pełnomocnic-
twa Inwestora, zawiadomił tutej-
szy organ o zamiarze rozpoczęcia 
robót geologicznych związanych  
z Projektem robót geologicznych 
do dokumentacji geologiczno – in-
żynierskiej dla określenia warun-
ków geologiczno – inżynierskich  
w podłożu rewitalizowanej i odbu-
dowywanej linii kolejowej numer 
182 Tarnowskie Góry – Zawiercie 
na odcinku od 19+964 – 33+042 
znajdującym się w granicach po-
wiatu będzińskiego, zatwierdzo-

nym Decyzją nr GP.6540.006.2018 
z dnia 16 stycznia 2019 r.

Prace na wyżej wymienionym od-
cinku linii kolejowej zostały rozpo-
częte w dniu 14 marca 2019 r. 

Termin zakończenia prac przewi-
duje się na 26 kwietnia 2019 r.

Kierownictwo robót oraz nadzór 
nad przebiegiem wierceń i sondo-
wań sprawują:

• mgr Paweł Jaśkiewicz – upr. geol. 
nr VII-1578, XI-028/MAZ 

• mgr Martyna Kulczyńska  - upr. 
geol. nr XIII-108/DOL 
 
Roboty są prowadzone na terenie 
powiatu będzińskiego (gminy Mie-
rzęcice oraz Siewierz) w zakresie:

• 434 otworów geologiczno – in-

żynierskich o głębokości 4,0 – 25,0  
i łącznej długości 2148,0 mb 
(3222,0 m wraz z rezerwą), 
• 149 sondowań statycznych CPT 
(CPTu), dynamicznych DPL, DPM, 
DPH oraz ścinająco – obrotowych 
(SLVT) o głębokości 4,0 – 25,0 m, 
• badań płytą VSS, 
• badań georadarowych, 
• pobrania prób gruntów oraz 
wody gruntowej do badań labora-
toryjnych (analiza makroskopowa, 
granulometryczna, badanie wil-
gotności gruntu, określenie granic 
konsystencji, określenie zawarto-
ści części organicznych, badania 
konsolidometryczne, edometrycz-
ne, trójosiowego ściskania, bezpo-
średnie ścinania i współczynnika 
filtracji oraz agresywności wody 
względem betonu i stali). 
 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

ROZPOCZĘCIE ROBÓT GEOLOGICZNYCH



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2019 - strona 6

SYLWETKI SOŁTYSÓW NOWEJ KADENCJI

Szanowni Państwo, w poprzednim 
numerze „Panoramy” poinformo-
waliśmy Państwa o dokonanych 
wyborach sołtysów w kadencji 
2018-2023. Poniżej przybliżamy 
Państwu sylwetki sołtysów Gmi-
ny Mierzęcice.

Sołectwo Mierzęcice – Pani  Lidia 
Hernik

Funkcję sołtysa sołectwa Mierzę-
cice pełni drugą kadencję. Pracuje 
zawodowo-jest doradcą i agentem 
ubezpieczeniowym. Ma średnie 
wykształcenie. Lubi teatr, operetkę, 
dobre kino oraz czytanie książek. 

Sołectwo Mierzęcice II – Pan  
Krzysztof Lubas
 
Pan sołtys ma 47 lat. Jest żona-

ty - żona Sylwia. Ma syna Piotra. 
Posiada wykształcenie średnie. 
Pracuje zawodowo w PKM Świer-
klaniec. W latach 2009-2011 był 
członkiem Rady Sołeckiej, a od 
2011 roku pełni funkcję sołtysa  (III 
kadencja). Od 2005 roku jest także 
członkiem OSP Mierzęcice II, gdzie 
kolejno pełnił funkcję: sekretarza 
Komisji Rewizyjnej, przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej, a od 2011 
roku członka Zarządu (skarbnika). 
Jest także wiceprezesem Klubu 
HDK PCK „ Strażak” Mierzęcice. 
Jego hobby to: podróże, historia, 
film.
 

Sołectwo Mierzęcice Osiedle -  
Pani  Anna Jabłońska

Wybrana na funkcję sołtysa  
w styczniu 2019 roku. Od 20 lat jest 
mieszkanką Sołectwa Mierzęcice. 
Od 14 lat jest emerytką. Wcześniej, 
przez 35 lat pracowała w Urzędzie 
Gminy Mierzęcice, z czego ostat-
nie 25 lat na stanowisku kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego. Ma 
wykształcenie wyższe-ukończyła 
Zawodowe Studium Administracji 
na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. W latach 1994-1998 pełniła 
funkcję radnej Gminy Mierzęcice,  
a następnie przez dwie kadencje  
(w latach 1998-2006) była radną 
Rady Powiatu Będzińskiego. Do 
końca 2003 roku, łącznie przez 
18 lat, była sekretarzem Zarządu 
Gminnego Związku OSP w Mie-
rzęcicach. W wolnym czasie czyta 

książki-szczególnie lubi czytać książ-
ki historyczne, uprawia działkę. 

Sołectwo Najdziszów – Pan Hen-
ryk Gadziszewski

Funkcję sołtysa pełni od 2003 roku. 
Jest mieszkańcem Najdziszowa od 
ponad 40 lat. Obecnie jest eme-
rytem i z pasją zajmuje się pro-
wadzeniem przydomowego ogro-
du oraz działalnością społeczną. 

Sołectwo Sadowie – Pani  Marta 
Trefon

Pani sołtys ma 33 lata. Jest mężat-
ką i mamą 3 dzieci. Obecnie prze-
bywa na urlopie wychowawczym. 
Funkcję sołtysa pełni od 2007r. 
(obecnie rozpoczęła się czwarta 
kadencja). Chętnie współpracuje  
ze swoimi mieszkańcami i Urzę-
dem Gminy.
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SYLWETKI SOŁTYSÓW NOWEJ KADENCJI

Sołectwo Boguchwałowice 
- Pani Danuta Szymończyk
Jest matką Artura i dumną babcią 
Konrada i Dawida. Ma wykształ-
cenie średnie. Zawodowo przez 
wiele lat pracowała jako kierow-
nik do spraw handlu w Spółdziel-
ni Handlowo-Produkcyjno-Usłu-
gowej „Samopomoc Chłopska”  
w Świerklańcu. Obecnie jest eme-
rytką. Funkcję sołtysa pełni od 
2015 roku. Wiele czasu poświęca 
na pracę społeczną, która sprawia 
jej wiele radości. Jest także radną 
Gminy Mierzęcice oraz przewodni-
czącą Rady Parafialnej w Kościele 
p. w. N. M. P. w Boguchwałowi-
cach. Wolny czas lubi wykorzysty-
wać na pracę w ogrodzie. 

Sołectwo Nowa Wieś 
– Pani Katarzyna Liszka
Pochodzi z Nowej Wsi. To właśnie 
w tym miejscu się wychowała, 
uczęszczała do szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Ukończyła studia 
wyższe pedagogiczne na uczelni  

w Opolu. Niestety sytuacja na ryn-
ku pracy sprawiła, że przez dłuższy 
okres nie mogła podjąć pracy w za-
wodzie, dlatego pracowała w róż-
nych miejscach. W celach zarobko-
wych przebywała też krótko za gra-
nicą. Po powrocie do kraju udało 
jej się rozpocząć pracę w wymarzo-
nym zawodzie. Od niedawna pełni 
także funkcję sołtysa Nowej Wsi. 

Sołectwo Przeczyce 
– Pani  Agnieszka Kołtunowska
Pani sołtys ma 43 lata, dwoje dzie-
ci. Z wykształcenia jest technikiem 
ekonomistą, jednakże aktualnie 
pracuje na stacji paliw „Orlen”.  
W wolnym czasie uwielbia się 
zajmować kwiatami w ogrodzie.  
Z pasją też działa w Kole Gospodyń 
Wiejskich Przeczyce, gdzie wspól-
nie z pozostałymi członkiniami, 
przygotowuje występy artystycz-
ne na uroczystości odbywające się  
w okolicy. 

Sołectwo Toporowice 
– Pani  Anna Kolasińska

Pani sołtys jest mężatką. Ma dwo-
je dzieci i wykształcenie średnie. 
Pracuje w prywatnej firmie han-
dlowej. Lubi działać społecznie 
i bezinteresownie na rzecz wsi  
i jej mieszkańców. W latach 2014-
2018 pełniła już funkcję sołtysa 
Toporowic. Od 14 lat jest człon-
kiem Stowarzyszenia Przyjaciół 
Toporowic. Aktywnie uczestni-
czy w organizacji toporowickie-
go odpustu. Obecnie jest także 
radną Rady Gminy Mierzęcice.  

Sołectwo Zawada 
– Pani  Patrycja Gawron
Pani sołtys jest mężatką i mamą 
13-letniej córki. Funkcję sołtysa, 
która przynosi jej wiele satysfak-
cji,  pełni od 2013 roku. Posiada 
wyższe wykształcenie i od 20 lat 
pracuje zawodowo w księgowości. 
Najważniejszymi zasadami, któ-
rymi kieruje się w życiu są: uczci-
wość, wrażliwość oraz konsekwen-
cja i skuteczność w działaniu. Lubi 
aktywnie spędzać czas z rodziną, 
prace w ogrodzie i jazdę na rowe-
rze.  

W imieniu wszystkich sołtysów 
Gminy Mierzęcice składamy ser-
deczne podziękowania mieszkań-
com poszczególnych sołectw za 
udział w spotkaniach wyborczych 
oraz dokonane wybory sołtysów. 
Są one z pewnością efektem spo-
łecznego zaufania i poparcia. 
Mamy świadomość tego, że każ-
de wybory niosą ze sobą nowe 
nadzieje i oczekiwania społeczne. 
Zapewniamy o tym, że dołożymy 
wszelkich starań, by im sprostać.



ROZMOWA Z PANEM WITOLDEM KLEPACZEM - DYREKTOREM GZGWiK W MIERZĘCICACH

Aldona Węgrzynowicz: Panie Dy-
rektorze, od kiedy Pan zarządza 
GZGWiK w Mierzęcicach?

Witold Klepacz: Zostałem po-
wołany na stanowisko dyrektora 
GZGWiK na początku października 
2016 roku, zatem już od ponad 2 
lat sprawuję tę funkcję.

Aldona Węgrzynowicz: Proszę 
przybliżyć czytelnikom zadania, 
jakie na co dzień realizuje Gmin-
ny Zakład Gospodarki Wodnej  
i Komunalnej w Mierzęcicach?
Witold Klepacz: Naszym podsta-
wowym zadaniem jest zaopatry-
wanie  w wodę mieszkańców Gmi-
ny Mierzęcice. W związku z tym, 
zajmujemy się eksploatacją oraz 
konserwacją urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 
Ciąży także na nas obowiązek od-
prowadzania ścieków, dlatego 
zajmujemy się także eksploata-
cją i konserwacją urządzeń sieci 
kanalizacyjnej. Naliczamy także  
i pobieramy opłaty za wodę i ście-
ki od odbiorców indywidualnych, 
na podstawie podpisanych z nimi 
umów konsumenckich.  Zadania 
te wynikają z ustawy „o samorzą-
dzie” i ustawy „o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i  zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków”, a także 
najnowszej ustawy „prawo wod-
ne”, która zaczęła obowiązywać od 
1 stycznia 2018 roku. 

Podsumowując, główną naszą 
działalnością jest dostarczanie 
mieszkańcom wody pitnej oraz 
wody do celów gospodarczych  
i odprowadzanie ścieków poprzez 
system sieci kanalizacyjnej -  któ-
rej budowa zakończyła się w 2015 
roku. Ścieki te płyną do oczysz-
czalni, która zlokalizowana jest na 
terenie Gminy Ożarowice. Jej po-
wstanie wieńczyło wspólny wysi-
łek trzech Gmin (Mierzęcic, Ożaro-
wic i Miasteczka Śląskiego), które 
podpisały stosowne porozumienie 
w tej sprawie.  
W oczyszczalni ścieki poddane są 
obróbce i oczyszczaniu. Chciałbym 
podkreślić, że skanalizowanie pra-
wie całej Gminy Mierzęcice było  
przeprowadzone dzięki inicjatywie 
i staraniom wójta Grzegorza Pod-
lejskiego. 

To bardzo ważne, nie tylko  
w aspekcie wymogów ochrony 
środowiska, ale także pod kątem 
poprawy jakości życia mieszkań-
ców Gminy Mierzęcice.

AW: Proszę nam wyjaśnić, co 
oznacza w praktyce sformuło-
wanie, że GZGWiK jest zakładem 
budżetowym „samofinansującym 
się”?
WK: Samofinansowanie się polega 
na tym, że przychodami Zakładu 
są opłaty z tytułu sprzedaży wody 
oraz opłaty za odprowadzanie ście-
ków.  W wąskim zakresie GZGWiK 
prowadzi także działalność usługo-
wą. Uproszczając - samofinasowa-
nie się polega na tym, że przycho-
dy Zakładu muszą się bilansować  
z ponoszonymi wydatkami. Co 
istotne,  Zakład w swojej działal-
ności nie uwzględnia zysku.

AW: Jaka jest aktualna liczba od-
biorców wody na terenie Gminy 
Mierzęcice?
WK: Na terenie Gminy Mierzęci-
ce zaopatrujemy w wodę  blisko 
2900 odbiorców, w tym 2764 od-
biorców wodomierzowych. Resz-
tę stanowią odbiorcy ryczałtowi 
- takich odbiorców mamy ponad 
100. Mamy wodę dobrej jakości,  
z własnych ujęć - ze studni głębi-
nowych. 

Chciałbym podkreślić, że mamy 
rozbudowany system kontroli ja-
kości wody, która raz na miesiąc 
poddawana jest badaniom w la-
boratoriach analitycznych. Wyni-
ki badań wskazują na to, że woda 
cały czas utrzymuje swoją jakość. 

Ze względu na to, że dysponuje-
my dużymi zasobami wody, na-
szymi odbiorcami są także Gminy 
ościenne: Bobrowniki, Psary oraz 
w mniejszym stopniu- Gmina Sie-
wierz. Zdarza się także, że również 
Ożarowice korzystają z  nadwyżek 
naszych zasobów wody. Czynią to 
na potrzeby lotniska w Pyrzowi-
cach.  
Naszą wodą jest także zaintereso-
wana Dąbrowa Górnicza. Aktualnie 
prowadzimy rozmowy w tej spra-
wie. Niewykluczone, że nadwyżki 
wody będą także sprzedawane na 
potrzeby mieszkańców Dąbrowy  

Górniczej, ale to wymaga działań 
inwestycyjnych.

AW: Czy mógłby Pan zobrazować 
czytelnikom w liczbach, jak wy-
gląda działalność GZGWiK? Myślę 
tu np. o długości eksploatowa-
nych wodociągów, ujęciach wody 
głębinowej, przepompowniach?
WK: Terenem działania Zakładu 
jest obszar Gminy Mierzęcice, na 
którym eksploatacją objętych jest: 
11 ujęć wody głębinowej, 3 prze-
pompownie, 6 zbiorników reten-
cyjnych o łącznej pojemności 2600 
metrów³ wody, sieć wodociągowa 
o długości 89,49 km. Sieć kanali-
zacyjna to 21 przepompowni ście-
ków, 55,50 km. sieci grawitacyjnej 
i ponad 13,00 km. sieci tłocznej.

AW: Wszyscy widzimy, że w ostat-
nim czasie znacznie zmienił się 
wizerunek siedziby GZGWiK. Czy 
mógłby Pan opowiedzieć nieco 
więcej na temat tej inwestycji?
WK: Od początku mojego powo-
łania na stanowisko dyrektora 
Zakładu dostrzegałem potrzebę 
remontu oraz termomodernizacji 
siedziby GZGWiK. W tym zakresie 
spotkaliśmy się z przychylnością 
władz gminy. Było to niezwykle 
istotne, gdyż wiązało się z zabez-
pieczeniem środków finansowych 
na ten cel. 
Gmina Mierzęcice pozyskała  środ-
ki finansowe z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarności 2018, jak  
i RPO WSL i dzięki temu w drugiej 
połowie ubiegłego roku udało się 
przeprowadzić prace związane  
z termomodernizacją budynku  
i z wykonaniem nowej elewacji. 

cd. na str. 9
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Zostały także zamontowane pane-
le fotowoltaiczne również współ-
finansowane ze środków Unii 
Europejskiej, które zapewniają 
mniejsze zużycie energii elektrycz-
nej.  Równocześnie, podczas prac 
związanych z termomodernizacją 
budynku, Zakład z własnych środ-
ków finansowych dokonał remon-
tu wnętrza siedziby, połączonego 
z zakupem nowego wyposażenia 
biur. Sfinansowaliśmy także wy-
mianę okien i balustrad, szklane za-
daszenie nad wejściem, instalację 
odgromową, monitoring budynku 
i terenu Zakładu. Naszym celem 
była w tym przypadku poprawa 
warunków pracy pracowników 
Zakładu oraz poprawa warunków 
obsługi klientów. Nasz budynek 
stał się przyjazny dla mieszkań-
ców. W równie przyjazny sposób 
są oni obsługiwani przez naszych 
pracowników. Dodam jeszcze, że 
obecnie odwiedzający nas miesz-
kańcy zauważają dokonane zmia-
ny i pozytywnie je oceniają.

AW: Tych sukcesów w działalności 
Zakładu jest więcej… Czy mógł-
by Pan opowiedzieć czytelnikom  
o innych inwestycjach GZGWiK  
w Mierzęcicach?

WK: Dokonaliśmy także zakupu sa-
mochodu dostawczego - Mercede-
sa Sprintera, na którym zabudowa-
liśmy specjalistyczne urządzenie  
o nazwie „Herkules”, które służy do 
czyszczenia kanalizacji. Zakup tego 
samochodu także dofinansowa-
ła Gmina Mierzęcice. Zakład jest 
użytkownikiem nowo wybudowa-
nej sieci kanalizacyjnej oraz sieci 
wodociągowej. Sieć wodociągowa 
wymaga w kolejnych latach stop-
niowej modernizacji i remontów. 
Remonty zostały już przez Zakład 
zaplanowane. W tym roku planu-
jemy rozpoczęcie wymiany sieci 
wodociągowej. Trzy ulice są prze-
widziane do tych modernizacji (w 
Przeczycach oraz Boguchwałowi-
cach). Na ten cel pozyskano środki 
z funduszy gminnych. W najbliż-
szych miesiącach obok budynku 
Zakładu powstanie parking. Zosta-
ną wykonane prace poprawiające 
zagospodarowanie terenu.

AW: Wiemy, że niezwykle istotne 

są dla mieszkańców także kosz-
ty, jakie ponoszą w tym zakresie, 
dlatego proszę wyjaśnić czytel-
nikom, jakie działania prowadzi-
cie Państwo w celu optymalizacji 
kosztów?

WK: Tak jak wcześniej wyjaśnia-
łem- Zakład prowadzi działalność 
opierając się na bilansowaniu przy-
chodów i ponoszonych kosztów.  
W związku z tym, niemal codzien-
nie analizujemy ponoszone kosz-
ty po to, by je zoptymalizować. 
Sprawdzamy dokładnie wszystkie 
koszty, gdyż decydują one o naszej 
płynności finansowej. Bardzo nie-
pokoi nas to, że w ostatnim czasie 
systematycznie rosną ceny paliw 
oraz  ceny energii elektrycznej, 
a mają one ogromne znaczenie 
dla wzrostu kosztów działalności 
Zakładu. Pomimo tych niesprzy-
jających czynników staramy się 
optymalizować koszty tak, by nie 
doprowadzać do wzrostu cen. 
Na bieżąco monitorujemy pracę 
wszystkich urządzeń, także pod 
kątem wykorzystanej energii, czy 
wykorzystanych paliw. Staramy 
się, by wszystkie urządzenia wy-
korzystywane w naszej codziennej 
pracy były energooszczędne. 

AW: Jakie wyzwania stoją teraz 
przed GZGWiK w Mierzęcicach?
Czy są sprawy, których z różnych 
przyczyn (czasami tzw. czynników 
niezależnych) nie udało się zreali-
zować w taki sposób, jak Pan by 
sobie tego życzył?

WK: Ubolewam nad tym, że sys-
tematyczny wzrost ponoszonych 
kosztów związany ze wzrostem cen 

  
energii elektrycznej i paliw powo-
duje, że Zakładowi pozostaje mało
środków na modernizację sieci 
wodociągowych, tak jak one by 
tego wymagały. 

Mamy nadzieję, że w kolejnych 
latach uda nam się do realizacji 
tych zadań wykorzystać dofinan-
sowanie ze środków unijnych, 
programów pomocowych. Sami, 
ze środków własnych nie jesteśmy  
w stanie udźwignąć kosztów tak 
dużych inwestycji.

AW: Na zakończenie naszej roz-
mowy chciałam zapytać, czy są 
jakieś kwestie, których nie poru-
szyłam, a powinniśmy o nich po-
rozmawiać?

WK: Chciałem podkreślić, że to, 
iż Zakład dobrze funkcjonuje jest 
zasługą całej załogi, wszystkich 
pracowników, którzy są bardzo 
zaangażowani i wykazują się dużą 
wiedzą i doświadczeniem w swo-
jej pracy. Wiem, że zawsze mogę 
na nich polegać…

Dziękuję za rozmowę.

Aldona Węgrzynowicz
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AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Będzi-
nie realizuje projekt Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie będzińskim (IV) 
współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Oś 
Priorytetowa I Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1 Wspar-
cie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty pozakonkurso-
we, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 
31.12.2020

Cel główny projektu: Zwiększe-
nie możliwości zatrudnienia osób 
młodych do 29 roku życia* pozo-
stających bez pracy w powiecie 
będzińskim.

Wartość projektu: 7 550 902,70 
złotych, w tym 6 363 900,80 wkład 
EFS 

Liczba osób bezrobotnych obję-
tych wsparciem: 650 osób mło-
dych w wieku 18-29 lat, zarejestro-
wanych w PUP Będzin, w tym co 
najmniej 5 osób z niepełnospraw-
nościami, 110 osób długotrwale 
bezrobotnych, 230 osób o niskich 
kwalifikacjach, 390 należących 
do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, 
które nie pracuje, nie uczestniczy 
w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym 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 wyko-
nywania pracy, finansowanych ze 
środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 

roku życia, pozostających bez za-
trudnienia będzie udzielane zgod-
nie ze standardami określonymi 
w Planie realizacji Gwarancji dla 
młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 
czterech miesięcy (dla osób do 25 
roku życia okres liczony od dnia re-
jestracji w urzędzie pracy, dla osób 
powyżej 25 roku życia od dnia przy-
stąpienia do projektu) osobom 
młodym zostanie zapewniona wy-
sokiej jakości oferta zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przyuczenia 
do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane  
w ramach projektu:

1) Pośrednictwo pracy – 650 
osób;

2) Staże – 500 osób, w tym 400 ob-
jętych zwrotem kosztów przejazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca 
odbywania stażu i z powrotem 
oraz 50 objętych refundacją kosz-
tów opieki nad dziećmi do 6 roku 
życia, dziećmi niepełnosprawnymi 
do 7 roku życia lub osobami zależ-
nymi;

3) Bony na zasiedlenie – 24 osoby;

4) Prace interwencyjne – 24 oso-
by;

5) Środki przyznawane jednorazo-
wo na podjęcie działalności gospo-
darczej, w tym pokrycie kosztów  

pomocy prawnej, konsultacji i do-
radztwa związanych z podjęciem 
tej działalności – 77 osób;

6) Wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy dla skierowane-
go bezrobotnego – 25 osób.

Zakładane rezultaty przewidu-
ją, iż co najmniej 42% uczestni-
ków w najtrudniejszej sytuacji (w 
tym migranci, reemigranci, osoby  
z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby                    
z niskimi kwalifikacjami – do po-
ziomu ISCED 3) oraz 57% osób nie-
należących do ww. grup podejmie 
pracę w okresie do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym 
zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projek-
cie można uzyskać w siedzibie Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Będzi-
nie, ul. Ignacego Krasickiego 17A 
pokój 110 lub pod numerem tele-
fonu: 32 267 30 03 w. 9110

PUP w Będzinie zachęca osoby 
bezrobotne oraz pracodawców 
do udziału w projekcie!

*wsparcie kierowane jest do osób 
w wieku poniżej 30 roku życia (do 
dnia poprzedzającego dzień 30 
urodzin) – wiek uczestnika ustala 
się na podstawie daty urodzenia w 
dniu rozpoczęcia udziału w projek-
cie
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SP NR 2 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W MIERZĘCICACH SZKOŁĄ NIEPODLEGŁEJ

DWIE SZKOŁY W GMINIE MIERZĘCICE SZKOŁAMI NIEPODLEGŁEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZYCACH OTRZYMAŁA MIANO SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotni-
ków Polskich w Mierzęcicach włą-
czyła się w realizację programu 
Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej Niepodległa 1918-2018.

Nasza szkoła uczestniczyła w kon-
kursie zorganizowanym przez ZHR 
pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Był on formą 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Koor-
dynatorem konkursu w szkole była 
Pani Iwona Musik. Uczniowie przy 
wsparciu nauczycieli zrealizowali 
siedem zadań, z których później 
przesłali sprawozdania będące po-
twierdzeniem „wędrówki” po Mia-
no Szkoły Niepodległej.
Wykonane zadania:
- Przygotowanie inscenizacji: „Wi-
taj majowa jutrzenko!”;
- Spektakl słowno-muzyczny zwią-
zany z 11 listopada;
- „Biało-czerwone pomniki” - ozdo-
bienie pomników współtwórców 
niepodległości barwami narodo-
wymi;
- Konkurs plastyczny: „Złóż życze-
nia Marszałkowi”;
- Otoczenie opieką miejsca pamię-
ci – pomniki żołnierzy na cmenta-
rzu w Sączowie;
- Wycieczka do miejsc związanych z 
odzyskaniem niepodległości (Mu-
zeum Powstań Śląskich w Święto-
chłowicach i Kopiec Wyzwolenia w 
Piekarach Śląskich);
- Gminny Konkurs Piosenki Polskiej 
„Moja Ojczyzna Niepodległa”;

Do konkursu zgłosiło się czterysta 
szkół i przedszkoli z całej Polski. Za-
ledwie 215 udało się zrealizować 
wszystkie wybrane zadania. Pracę 

uczniów i nauczycieli naszej szko-
ły docenili organizatorzy konkursu 
ZHR. Nasza szkoła – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Lotników Polskich w 
Mierzęcicach otrzymała zaszczytne 
miano Szkoły Niepodległej.

8 lutego 2019 roku w Sali Kolumno-
wej Sejmu RP w Warszawie odbyła 
się uroczysta Gala Szkoły Niepod-
ległej. Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Lotników Polskich w Mierzęcicach 
reprezentowała Pani Katarzyna 
Koziorowska. Spotkanie rozpoczę-
ło się od konferencji „Fundamenty 
Niepodległej. Sejm Ustawodawczy 
(1919-1922)” z okazji 100-lecia 
Sejmu Ustawodawczego. Przemó-
wienia wygłaszali: Premier Ma-
teusz Morawiecki, Marszałkowie 
Sejmu i Senatu – Pan Marek Kuch-
ciński i Pan Stanisław Karczewski. 
Uczestnicy konferencji historycz-
nej wysłuchali wielu znamienitych 
gości m. in. Dyrektora Biura Edu-
kacji Narodowej IPN Pana Adama 
Hlebowicza. 

Po zakończeniu wystąpień uczest-
nicy uroczystości wzięli udział  
w otwarciu wystawy „Dobro Rze-
czypospolitej najwyższym pra-
wem”, poświęconej dorobkowi 
Sejmu Ustawodawczego.

Galę wręczania nagród rozpoczęło 
odczytanie przemówienia Józefa 
Piłsudskiego wygłoszone 100 lat 
temu na otwarcie Sejmu oraz li-
stu Minister Edukacji Narodowej 
– Pani Anny Zalewskiej. Następ-
nie organizatorzy konkursu: Hm. 
Grzegorz Nowik – przewodniczący 
ZHR, Hm. Renata Adrian-Cieślik  
i Hm. Małgorzata Siergiej wręcza-
li certyfikaty Szkoły Niepodległej, 
dyplomy i nagrody. Całe spotkanie 
urozmaicały występy młodzieży 
i koncert pieśni niepodległościo-
wych.
Uzyskanie zaszczytnego tytu-
łu Szkoły Niepodległej to powód 
do dumy i wielka radość dla całej 
szkolnej społeczności.

Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej przygotował Program 
Niepodległa 1918 – 2018, którego 
celem było przeżycie setnej rocz-
nicy odzyskania Niepodległości w 
szerokich kręgach społeczeństwa, 
w kraju i poza jego granicami. 

25 stycznia SP  w Przeczycach 
otrzymała oficjalnego maila, że 
zakończył się ogólnopolski kon-
kurs Szkoła Niepodległej organi-

zowany przez Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej pod patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej i in-
formację: „Państwa szkoła zreali-
zowała wszystkie siedem zadań  
i w wyznaczonym terminie przesła-
ła sprawozdania, dlatego z wielką 
przyjemnością ogłaszamy, iż Pań-
stwa placówka otrzymuje Miano 
Szkoły Niepodległej. 
Serdecznie zapraszamy Państwa 
na uroczystą Galę Szkoły Niepod-

ległej, która odbędzie się 8 lutego 
2019 roku w Warszawie.”

Przypomnijmy, że ZHR zapropo-
nował pozyskanie tytułu zwanego 
Mianem Szkoły Niepodległej. Mo-
gły go zdobyć szkoły, które zare-
jestrowały się na przygotowanej 
platformie i wykonały wymaganą 
liczbę siedmiu problemowych za-
dań. 

cd. na str. 11
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cd. ze str. 10

Program był ogólnopolski i trwał 
od 1 września 2017 do 31 grud-
nia 2018 r. Do projektu przystąpi-
ło 400 szkół, ostatecznie wszyst-
kie zadania wykonało 214 szkół, 
w tym Szkoła Podstawowa im. M. 
Konopnickiej w Przeczycach.
Program Niepodległa 1918 – 2018 
wymagał „przebycie” 5 szlaków  
i w ich zakresie 7 zadań, Szkoła 
Podstawowa im. M. Konopnickiej 
realizowała następujące zadania:

I. Szlak Trzech Świąt Rzeczypospo-
litej
 1. Biało-czerwona w każdym oknie 
- zaplanowano i przeprowadzono 
akcję w dzień wolny od zajęć dy-
daktycznych, młodzież wykonała 
około 500 flag, a następnie za-
mieściła je za zgodą mieszkańców 
Przeczyc przy posesjach. 
2. Zorganizowano piknik związany 
ze Świętem Konstytucji 3 Maja. 
Uzupełnieniem pikniku był bieg 
dla Niepodległej.

II. Szlak Współtwórców Niepodle-
głości
1. Udział w konkursach organizo-
wanych przez instytucje: Instytut 
Pamięci Narodowej, Muzeum Hi-
storii Polski, Narodowe Centrum 
Kultury. Uczniowie szkoły brali 
udział w ogólnopolskim konkursie 
literackim „Listy do przyszłości”- 
uzyskano tytuł laureata.

2. Złóż życzenia Marszałkowi – 
przygotowano  i wysłano kartki z 
życzeniami urodzinowymi  do Mu-
zeum w Sulejówku.

III. Szlak Żołnierzy Niepodległości
1. Stworzenie galerii zdjęć  zwią-
zanych z miejscami pamięci. Zor-
ganizowano gminny konkurs foto-
graficzny, stworzono galerię pt.: 
„Miejsca pamięci narodowej na-
szego regionu”.
IV. Szlak Dróg do Niepodległości
1. Zorganizowanie wycieczki do 
miejsc pamięci narodowej – zorga-
nizowano nieodpłatną wycieczkę 
dla uczniów klas IV-VIII - Muzeum 
Śląskie.

V. Szlak Pierwszych Dni Wolności
1. Moja Ojczyzna Niepodległa –  

przeprowadzenie międzyszkolne-
go konkursu recytatorskiego „Moja 
Ojczyzna Niepodległa”.

Wszystkie zrealizowane zadania 
zostały zaakceptowane przez orga-
nizatora konkursu i opublikowane 
na stronach ZHP. Bardzo ucieszyli-
śmy się, że nasza szkoła otrzymała 
Miano Szkoły Niepodległej. Koor-
dynatorem projektu była dyrektor 
szkoły Pani Małgorzata Drzewiec-
ka.

Szkolny program obchodów stule-
cia Niepodległej był realizowany 
podczas bieżącej pracy szkoły oraz 
podczas specjalnie zorganizowa-
nych uroczystości i imprez z udzia-
łem wszystkich uczniów szkoły, na-
uczycieli i społeczności lokalnej.

Mieszkanka naszej gminy, Kamila Dróżdż czyli 
„Milla”, została wyróżniona w programie „Szla-
gierowa Lista” kanału TVS. 

Jej „Piosenka dla Mamy” zajmuje obecnie wyso-
kie trzecie miejsce w notowaniu listy przebojów, 
natomiast jej nowy singiel „Taka Pewność” trafił 
niedawno na listę propozycji radia Silesia. 

Aby „Piosenka dla Mamy” utrzymała się na „Szla-
gierowej Liście” potrzebne jest m.in. nasze wspar-
cie! 

Aby oddać swój głos na „Piosenkę dla Mamy” na-
leży wysyłać SMS o treści SL.25 pod numer 72068 
(2,46 zł z VAT), natomiast aby pomóc „Takiej 
Pewności” wydostać się z listy propozycji należy 
wysłać SMS o treści SZLAG.2  pod numer 71068 
(1,23 zł z VAT). (stan na 26 marca - przyp. red.)

PIOSENKA MILLI W NOTOWANIU „SZLAGIEROWEJ LISTY”!
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SPORTOWA MAJÓWKA W NOWEJ WSI

Już za dwa miesiące w Nowej 
Wsi odbędzie się kolejna edy-
cja biegowego weekendu, który 
obejmie dwie imprezy sportowe: 
Maraton Wyżyny Śląskiej i Bieg 
Nowej Wsi. 

Po raz kolejny, dzięki staraniom 
organizatorów oraz Urzędu Gmi-
ny Mierzęcice, mieszkańcy naszej 
gminy będą mieli zapewniony dar-
mowy udział w zawodach. Liczymy, 
że zachęci to do aktywności fizycz-
nej jeszcze większą liczbę osób!

W sobotę 11 maja odbędzie się 
czwarta edycja Maratonu Wyży-
ny Śląskiej. Biegacze będą mogli 
się zmierzyć na trzech dystansach: 
44, 22 i 11 kilometrów  z pagórko-
watym terenem gminy Mierzęcice, 
Bobrowniki oraz Psary. W tym mo-
mencie na listach startowych jest 
już niemal 200 osób z południo-
wej Polski, ale dla nas największą 
atrakcją będzie udział rodzimych 
mieszkańców. Bieg terenowy jest 
okazją do odwiedzenia nieznanych 
leśnych oraz polnych zakątków. Nie 
obciążając tak mocno jak biegi as-
faltowe naszych stawów, pozostaje 
jedną z najzdrowszych form ruchu. 
Na trasę można zabrać ze sobą  
kijki, a limit czasowy pozwala po- 

konać sporą część trasy marszem. 
Zapraszamy więc na krajoznawczą 
przygodę!

W niedzielę 12 maja będzie miała 
miejsce ósma edycja Biegu Nowej 
Wsi, imprezy rodzinnej dla każde-
go. Tradycyjnie zawody rozpocz-
ną dzieci, pokonując tory z prze-
szkodami, następnie coraz starsi 
uczniowie oraz młodzież będą się 
mierzyć na trasach 300, 600 oraz 
1000 metrów na ulicy Zawadzkie-
go. Wreszcie po południu odbędzie 
się bieg główny oraz marsz Nordic 
Walking na dystansie 5 kilome 
trów. To z pewnością trasa, którą 
każdy dorosły człowiek jest w sta- 

nie pokonać w limicie czasowym  
i sięgnąć po upragniony medal. Pa-
miętajmy, że to nie igrzyska, a for-
ma zabawy na świeżym powietrzu. 
Sam udział jest zatem ważniejszy 
od wyniku.

Organizatorzy proszą wszystkich 
chętnych o jak najszybsze zgłosze-
nie za pomocą strony: www.zmie-
rzymyczas.pl/zapisy 

Jeśli nie mogą Państwo wziąć 
udziału jako zawodnicy, zaprasza-
my na imprezę w roli kibica. Po-
trzebni są także ludzie dobrej woli, 
czyli wolontariusze, bez których 
zawody nie mogłyby się odbyć.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY

PONIEDZIAŁEK
15:30 (dzieci i młodzież) Breakdance - Mateusz Fąferek Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach

17:20 (dzieci i dorośli) ZUMBA - Justyna Mulewicz Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach

WTOREK

16:00 - 16:45 (dzieci)
16:45 - 18:20 (dorośli)

Zajęcia tańca
Ladies Latino Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach

17:00 - 18:00 (dorośli) Gimnastyka dla seniorów Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach

19:30 - 20:30 (dorośli) Tai Chi Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi

CZWARTEK 14:00 - 18:00 (seniorzy) Angielski w ramach UTW (grupy) Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach

PIĄTEK
15:30 (dzieci i młodzież) Breakdance - Mateusz Fąferek Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach

17:00 - 18:00 (dorośli) Gimnastyka dla seniorów Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach

HARMONOGRAMY WYKŁADÓW MIERZĘCICKICH UNIWERSYTETÓW

Harmonogram Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data Tytuł Prowadzący

3.04.
2019 r.

Czego możesz się dowiedzieć 
o prawosławiu

ks. dr Mateusz 
Dziewiatowski

22.05.
2019 r.

Fizjoterapia w życiu 
codziennym mgr Marcin Ważny

5.06.
2019 r.

Uroczyste zakończenie 
roku akademickiego

Harmonogram Uniwersytetu Dziecięcego

Data Tytuł Prowadzący

6.04.
2019 r.

Bardzo głośny wykład 
o hałasie

dr inż. Marek 
Sobczak

11.05.
2019 r.

Magnetyzm - magia 
przyciągania

Marta 
Koplejewska

5.06.
2019 r.

Uroczyste zakończenie 
roku akademickiego
„Łuski zęby i pazury
czyli przyrodnicze 

pogaduchy”

Maciej Kupczak
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STRAŻAK PRZED RUNDĄ WIOSENNĄ

Już pod koniec marca meczem z 
wiceliderem rozgrywek Strażak 
Nowa Wieś zainauguruje rundę 
rewanżową w rozgrywkach Klasy 
B Patrick. 

Obydwa zespoły dzielą tylko dwa 

punkty, więc zwycięstwo naszej 
drużyny przyniosłoby upragnioną 
pozycję wicelidera. 

Wciąż nie wiadomo ile drużyn 
awansuje do wyższej klasy roz-
grywkowej, jednak wiele wskazu-

je na to, że drugie miejsce będzie 
również premiowane awansem. 

A zatem: Strażak, do boju!

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
na spotkanie organizacyjne warsz-
tatów fotograficznych z Rober-
tem Hościło, które odbędzie się  
2 kwietnia 2019 r. o godz. 18:15  
w Gminnej Bibliotece Publicznej.
 
Robert Hościło od blisko 15 lat 
fotografuje przyrodę, krajobrazy 
i ludzi. Wielokrotnie nagradzany 
przez National Geographic oraz 
portale fotograficzne na całym 
świecie. Miłośnik podróży, morza, 

nurkowania i wybrzeża Chorwacji. 

Od kilku lat dzieli się swoją pasją z 
innymi organizując spotkania, wy-
kłady i warsztaty fotograficzne!

Na spotkaniach z Robertem na-
uczą się Państwo:
- Podstaw fotografii
- Jak dobrać sprzęt foto
- Jak prawidłowo ustawiać aparat
- Jak robić zdjęcia plenerowe, por-
tretowe, krajobrazowe etc.

Innymi słowy: niezbędnik wakacyj-
ny i wiele więcej!

DOBRY SEZON DRUŻYN IKARA

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE Z ROBERTEM HOŚCIŁO

W ubiegłym roku pierwsza dru-
żyna UKS  Ikar Mierzęcice uzy-
skała awans do III ligi. Dobra gra 
zawodników w pierwszej rundzie 
sezonu dała zespołowi miejsce w 
najlepszej „ósemce” tabeli i jed-
nocześnie zapewniła mu utrzy-
manie w tej klasie rozgrywek na 
kolejny sezon. 

Druga drużyna Ikara, składająca się 
głównie z naszej młodzieży dziel-
nie walczy w rozgrywkach IV ligi. 
Aktualnie zajmuje ona 9. miejsce, 
ale ma aspiracje o przynajmniej 
jedno oczko wyższe.

Solidna postawa klubowych zespo-
łów sprawia, że możemy już myśleć 
o kolejnym sezonie. Daje ona tak-
że prestiż oraz reklamę nie tylko 
dla klubu, ale całej naszej gminy. 
Mamy nowych, młodych zawod-
ników, którzy silnie trenują, by w 
przyszłości zastąpić starszych.

UKS Ikar to również zajęcia z bad-
mintona. Odbywają się one dwa 
razy w tygodniu.  W trakcie zajęć 
poznajemy regulamin gry, techni-
ki uderzeń. W planach pozostaje 
stworzenie drużyny ligowej bad-
mintona. 

Aktualny harmonogram zajęć:

Hala sportowa ZSPw Nowej Wsi:
- wtorek
16:30 – 18:30 – tenis stołowy
18:30 – 19:30 – badminton
19:30 – 20:30 – Tai Chi (zajęcia 
Gminnego Ośrodka Kultury)
- czwartek 17:00 – 21:00 – tenis 
stołowy – mecze ligowe (po roz-
grywkach zajęcia treningowe gru-
py starszej) 

Hala sportowa SP1 w Mierzęci-
cach:

- środa 16:00 – 17:00 – badminton 
grupa młodsza
- piątek
16:00 – 18:00 – tenis stołowy

Zapraszamy na zajęcia wszystkich 
chętnych! 
Całość działalności klubu jest 
współfinansowana z dotacji gminy 
Mierzęcice.

Informacje: 
Krzysztof Kozieł (tel. 512 273 726)

www.slzts.pl
facebook/uksikarmierzecice

1. KTS II Gliwice 16 30 136:24
2. LKS Strażak Mikołów 16 23 99:61

3. KS Orthomedyk Spin Częstochowa 16 22 83:77

4. Liswarta Lisów 16 22 93:67
5. KŚ AZS Politechnika Gliwice 16 21 86:74
6. UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze 16 20 101:59

7. MKS Skarbek III Tarnowskie Góry 16 19 85:75

8. UKS Ikar Mierzęcice 16 16 78:82
9. MKS Skarbek II Tranowskie Góry 16 16 85:75

10. LKS Grom Złota Dama Poczesna 16 15 79:81
11. ATS Ligota Łabędzka 16 14 74:86
12. KU AZS UŚ Katowice 16 11 73:87
13. KS Unia Kalety 16 10 67:93
14. LKS Wilki Wilcza 16 9 61:99
15. TRS MilleniumMyszków 16 7 45:115
16. UKS Feniks Pyskowice 16 1 35:125

cd. na str. 15
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1. Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa Górnicza) 11 30 10 0 1 58 - 11
2. RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 11 24 8 0 3 45 - 20
3. Strażak Nowa Wieś 11 22 7 1 3 27 - 16
4. Zew Kazimierz (Sosnowiec) 11 21 6 3 2 25 - 21
5. KS Mydlice (Dąbrowa Górnicza) 11 19 6 1 4 44 - 28
6. Sarmacja II Będzin 10 16 5 1 4 24 - 13
7. Promień Strzemieszyce Małe (Dąbrowa Górnicza) 11 15 4 3 4 23 - 17
8. Jedność Strzyżowice 11 14 4 2 5 31 - 23
9. Gmina II Psary 11 10 3 1 7 21 - 40
10. JSP Warta Zawiercie 10 7 2 1 7 9 - 45
11. UKS Sławków 11 7 2 1 8 16 - 39

12. Niegowoniczki 2018 11 3 0 0 10 12 - 62

Terminarz rundy wiosennej:

31 marca• 
RKS Zagłębie – STRAŻAK

7 kwietnia• 
STRAŻAK – Sarmacja

14 kwietnia• 
Warta Zawiercie – STRAŻAK

20 kwietnia• 
STRAŻAK – Zew Kazimierz

28 kwietnia• 
Jedność – STRAŻAK

5 maja• 
Mydlice – STRAŻAK

12 maja• 
STRAŻAK – Płomień

19 maja• 
Sławków – STRAŻAK

26 maja• 
STRAŻAK – Promień

2 czerwca• 
Zagłębiak – STRAŻAK

9 czerwca• 
STRAŻAK – KS Gminy Psary

W V lidze okręgowej walczyć bę-
dzie drużyna Orlików. 

Młodzi „strażacy” zmierzą się  
z wieloma silnymi zespołami, m.in. 
Czarnymi Sosnowiec, Zagłębiem II 
Sosnowiec oraz MUKP Dąbrowa 
Górnicza. 

Terminarz rozgrywek zostanie opu-
blikowany już wkrótce. 

cd. ze str. 14

SIŁA ŻYCIA - W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ ODBYŁY SIĘ WARSZTATY 

Żyjemy coraz dłużej, ale czy mo-
żemy coś zrobić, by setne urodzi-
ny obchodzić w dobrym zdrowiu  
i kondycji? Czy sposób odżywiania 
ma znaczenie dla zdrowia i szyb-
kości starzenia się oraz ma wpływ 
na obraz naszej starości? 
 
Odpowiedzi na te i inne pytania 
można było znaleźć, uczestni-
cząc w warsztatach pn. „Siła ży-
cia”, zorganizowanych 13 marca  
w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Mierzęcicach, których autorką 
jest Pani Katarzyna Dorosz.

Pani Katarzyna Dorosz, na co dzień 
mieszkanka Kalifornii, przybyła 
do Gminnej Biblioteki Publicznej  
w towarzystwie Pana Marka Plury 
- posła do Parlamentu Europejskie-
go. Jak sama twierdzi, pomysł za-
proszenia jej na teren wojewódz-
twa śląskiego, zrodził się podczas 
spotkania europosła Marka Plury  
z seniorami w Katowicach. W li-
stopadzie ubiegłego roku Pani Ka-
tarzyna spotkała się z europosłem 
na seminarium do spraw osób star-
szych i niepełnosprawnych i wów-
czas europoseł Marek Plura zapro- 

sił ją do „swojego” województwa 
po to, by zaktywizować seniorów. 
Pani Katarzyna z ogromną radością 
przyjęła to zaproszenie - stąd jej 
wizyta w Mierzęcicach.

W spotkaniu uczestniczyli aktyw-
ni, mierzęciccy seniorzy. Przyby-
łych gości powitał Pan Grzegorz 
Podlejski- wójt Gminy Mierzęci-
ce, który podkreślał otwartość 
władz gminy na organizację róż-
nego rodzaju inicjatyw, których 
głównym celem jest aktywiza-
cja mieszkańców oraz wzrost 
ich poziomu życia. W spotkaniu  
uczestniczył także Pan Marcin Cza-
pla - dyrektor Gminnego Ośrodka  

Kultury oraz Pani Grażyna Czapla 
- dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Mierzęcicach.

Warsztaty przebiegały w mi-
łej atmosferze, a uczestniczący  
w nich seniorzy z uwagą słuchali 
informacji przekazywanych przez 
prelegentkę. Wynikało z nich, że 
wprowadzenie niewielkich zmian 
do codziennej rutyny może znacz-
nie zwiększyć witalność, poprawić 
nasze samopoczucie i zdrowie,  
a w konsekwencji - wydłużyć nasze 
życie.

Dziękujemy wszystkim obecnym 
za udział w spotkaniu!



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2019 - strona 16

AKTYWNY WYPOCZYNEK Z MIERZĘCICKIM GOK

Ferie zimowe wolne od zajęć 
szkolnych to, zaraz po wakacjach, 
najbardziej wyczekiwany przez 
uczniów czas odpoczynku i zaba-
wy. Okazja do relaksu po ciężkiej 
pracy przez cały semestr oraz na-
brania energii  do dalszego zdoby-
wania wiedzy. Jak co roku, mie-
rzęcicki GOK przygotował bogatą 
ofertę aktywnego spędzania tego 
czasu. 
 
Już pierwszego dnia ferii tj. 11 
lutego zainteresowane dzieci 
uczestniczyły w wyjeździe narciar-
skim do Dolomitów - Sportowej 
Doliny w Bytomiu. Uczestników 
wyjazdu, pod kątem umiejętności 
narciarskich, podzielono na dwie 
grupy: początkującą i zaawanso-
waną. Tych, którzy zdobywali swe 
pierwsze szlify narciarskie skiero-
wano wraz z instruktorem na „oślą 
łączkę”. Dzieci, które już wcześniej 
miały okazję czerpać przyjemność 
z szusowania także cieszyły się tym 
zimowym sportem pod czujnym 
okiem instruktora, lecz korzystały 
z bardziej zaawansowanych tras 
zjazdowych.

Dwa dni później - 13 lutego Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach 
zorganizował wyjazd do Muzeum 
Ognia w Żorach oraz sosnowieckie-
go Laser House. Wyjazd rozpoczął 
się od zwiedzania interaktywnego 
Muzeum Ognia połączonego z roz-
wiązywaniem rebusów i zagadek.  

W tym celu dzieci otrzymały mały  

arkusz z pytaniami. Odpowiedź na 
pytania ukryta była w eksponatach 
muzeum: tablicach przedstawiają-
cych historię ognia, narzędziach 
służących do rozniecania i gasze-
nia ognia, interaktywnych mierni-
kach temperatur itp. 

Na zakończenie wizyty w tym cie-
kawym miejscu uczestnicy mogli 
sprawdzić poprawność udzielo-
nych odpowiedzi na pytania po-
przez przyłożenie do ekranu urzą-
dzenia swojej karty odpowiedzi. 

Prosto z Żor młodzi mieszkań-
cy Gminy Mierzęcice udali się do 
Sosnowca, gdzie czekała ich wi-
zyta w popularnym w ostatnich 

latach „Laser House”. Oferowany 
w tym miejscu laserowy paintball 
to bardzo oryginalna, a przy tym 
bezpieczna forma rozrywki, która 
uczy uczestników zabawy zasad 
fair play, zdrowej rywalizacji oraz 
działania w grupie.Ze względu na 
ilość osób, uczestnicy wycieczki z 
Gminy Mierzęcice zostali podziele-
ni na trzy grupy. 

W trakcie laserowego ostrzeliwa-
nia się pierwszej grupy, członko-
wie drugiej grupy przemierzali la-
serowy labirynt, zaś trzecia grupa 
odpoczywała korzystając z dostęp-
nych gier np. piłkarzyków, hokeja 
itp. 

Każdy z uczestników miał szansę 
skorzystać z wszystkich możliwych 
atrakcji tego miejsca.

Niezliczone atrakcje czekały tak-
że na uczestników wycieczki do 
Sztolni Królowa Luiza, która odby-
ła się 18 lutego. W tym przypadku 
dzieci miały szansę poznać oblicze 
industrialnego Śląska, które doko-
nywało się od końca XVIII wieku, 
dzięki dokonywanym w tym miej-
scu przemianom gospodarczym, 
technologicznym i społecznym. 
Związane było przede wszystkim 
z odkryciem skarbu śląskiej zie-
mi-węgla kamiennego. W końcu 
osiemnastego stulecia zaczyna się 
historia Sztolni Królowa Luiza. 

cd. na str. 15
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cd. ze str. 14

Sztolnia Luiza to jedyny tego typu 
kompleks edukacyjno-turystyczny, 
powstały na bazie zrewitalizowa-
nych naziemnych i podziemnych 
przestrzeni XIX wiecznej Kopalni 
Królowa Luiza oraz Głównej Klu-
czowej Sztolni Dziedzicznej - naj-
większej budowli hydrotechnicznej 
w europejskim górnictwie węglo-
wym. Dzięki tego rodzaju eduka-
cyjnej wyprawie, młodzi mieszkań-
cy Gminy Mierzęcice mogli poznać 
historię górnictwa węglowego, w 
tym techniki i warunki pracy pod 
ziemią, ale także specyficzne ślą-
skie zwyczaje i dziedzictwo kultu-
rowe. 

W Zabrzu uczestnicy wycieczki zo-
stali podzieleni na cztery grupy. 
Każda z grup kolejno, pod opieką 
przewodnika, schodziła najpierw 
do szatni, by ubrać się w strój 
ochronny. Przywdzianie robo-
czych rękawic, spodni, bluzy, kasku  
a nawet latarki, także stanowiło dla 
dzieci niekwestionowaną atrakcję. 

Uczestnicy wycieczki przechodzi-
li przez ciasne korytarze kopalni, 
oglądali maszyny górnicze, za-
poznawali się z szeroko pojętym 
funkcjonowaniem kopalni. Posze-
rzali także swoją wiedzę w zakre-
sie bezpieczeństwa pracy górnika 
i odbyli kurs pierwszej pomocy, 
co może okazać się pomocne w 
codziennym życiu. Zapewne na 
długo w pamięci dzieci pozostaną 
te chwile, kiedy to własnoręcznie 
mogły kilofami wydobywać węgiel

lub ciąć stemple - drewniane słupy 
podtrzymujące strop. Wcześniej, 
na miejsce wydobycia dzieci poje-
chały ogromną i głośną kolejką. 

Bogactwo przeżyć i wydarzeń spra-
wiło, że uczestnicy wyprawy do Za-
brza nawet nie zauważyli, że zbliża 
się pora powrotu do domu. Ważne 
jest jednak to, że tego dnia uczyli 
się przez działania, doświadczenie, 
poza szkolnymi murami, w ruchu, 
w bliskiej relacji z innymi, podczas 
pracy zespołowej, wymagającej 
brania odpowiedzialności za wła-
sne działania i decyzje.

Co najistotniejsze dla organizato-
rów wyjazdu - dzieci wróciły do 
domów uśmiechnięte, zadowolo-
ne i pełne wrażeń. Ważne, że cza-
su wolnego od nauki nie spędzały 
przed ekranem komputera czy 
smartfona, lecz świetnie się bawiły 
i aktywnie odpoczywały, zdobywa-
jąc przy tym nowe umiejętności. 

Warto też dodać, że organizowane 
wyjazdy to nie jedyne aktywności, 
jakie w trakcie ferii przygotował 
dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy Mierzęcice GOK. W każdy 
wtorek dzieci miały okazję rozwi-
jać się artystycznie w trakcie zajęć 
decoupage, zaś w piątki w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Mierzęci-
cach gościł duch rywalizacji, pod-
czas gry w popularne planszówki. 

Natomiast 20 lutego dzieci mo-
gły uczestniczyć w Balu Karna-
wałowym, podczas którego było 
mnóstwo radości i dobrej zabawy.  
Zaproszone Animatorki zachęcały 
do wspólnych tańców i swawoli, 
zorganizowały malowanie twarzy 
oraz gry z kolorową chustą anima-
cyjną.
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WIZYTA KRZYSZTOFA PATERA - CZŁONKA EKES-U W SP NR 1 W MIERZĘCICACH

5 marca 2019 r. Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Mierzęcicach gościła 
Pana Krzysztofa Patera, członka 
Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego (EKES-u). 

Celem wizyty było  przede wszyst-
kim przygotowanie delegacji 
uczniów szkoły do specjalnej, sy-
mulowanej sesji plenarnej EKES-u, 
która w tym roku poświęcona bę-
dzie tematyce wyborów do Parla-
mentu Europejskiego.  Wówczas 
to uczniowie zastanawiać się będą  
nad rolą wyborów w procesie de-
mokratycznym na szczeblu UE oraz 
sposobami poprawy frekwencji 
wyborczej.   

W spotkaniu uczestniczyła Pani 
Paulina Niegowska - dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Mierzęci-
cach, Pan Marcin Czapla - dyrektor 
mierzęcickiego GOK oraz Pani Ma-
ria Śliż - opiekun  delegacji uczniów 
w debacie (z ramienia Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mierzęcicach).

Pan Krzysztof Pater podczas  
wizyty poświęcił swój czas nie 
tylko na przygotowanie trojga 
uczniów z ostatniego rocznika 
oddziałów gimnazjalnych, którzy 
w dniach od 21-23 marca wraz  
z opiekunem będą reprezentowali 
Polskę w Brukseli, ale także spo-
tkał się z innymi uczniami szkoły, 
by opowiedzieć im m. in.  o UE, 
jej funkcjonowaniu, problemach  
i szansach. Przybliżył też zebranym 
kwestie zadań realizowanych przez 
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny. Każdy z uczniów miał 
szansę zadać pytanie przybyłe-
mu gościowi. Jako, że w ostatnim 
czasie wielu z nas nurtuje kwestia  
umowy brexitowej, jedno z  pytań 
zadanych przez ucznia także doty-
czyło tej tematyki. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzę-
cicach w bieżącym roku szkolnym 
realizuje wiele międzynarodowych 
projektów finansowanych w ca-
łości ze środków unijnych. Jest to 
między innymi „Your Europe, Your 
Say” czyli „TWOJA EUROPA – TWO-
JE ZDANIE”. W dniach 21-23 marca 
troje uczniów z ostatniego rocznika 

oddziałów gimnazjalnych – z opie-
kunem M. Śliż -  będzie reprezen-
towało Polskę  w Brukseli. Całość 
kosztów związanych z wyjazdem 
pokryje UE.
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EKES) zapoczątkował  
w 2010 r. inicjatywę „Twoja Europa 
– Twoje zdanie”, która polega na 
corocznych spotkaniach uczniów 
(minimum 16-letnich) – i ich na-
uczycieli – ze wszystkich państw 
członkowskich UE i krajów kandy-
dujących do UE. W trakcie spotka-
nia uczniowie debatują nad wcze-
śniej ustaloną kwestią, a następ-
nie uzgadniają rezolucję, która jest 
przedstawiana decydentom UE.  

W 2019 r. przypada dziesiąta rocz-
nica wydarzenia „Twoja Europa – 
Twoje Zdanie”, dlatego spotkanie 
tegoroczne będzie obchodzone 
szczególnie, dla uczczenia roczni-
cy. Temat najbliższego wydarzenia 
„Twoja Europa – Twoje Zdanie” to: 
„Twoja Europa – Twoje Zdanie” 
ma 10 lat: głosuj za przyszłością! 
Uczniowie  będą zastanawiać się 
nad  wyborami do Parlamentu Eu-
ropejskiego, jego rolą w procesie 
demokratycznym na szczeblu UE 
oraz sposobami poprawy frekwen-
cji wyborczej. W okresie poprze-
dzającym to wydarzenie członko-
wie EKES-u odwiedzają szkoły, aby 
opowiedzieć o pracy Komitetu oraz 
odpowiedzieć na pytania uczniów. 
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1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szanowni mieszkańcy. Jak co roku 
zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich ludzi dobrej woli o wspól-
ne zaangażowanie w kampanię 
umożliwiającą przekazanie 1% 
podatku dla Organizacji Pożytku 
Publicznego z terenu Gminy Mie-
rzęcice.
 
Początek nowego 2019 roku to 
czas rozliczania przychodów uzy-
skanych w 2018 roku, podlegają-
cych opodatkowaniu. 

Jest to okazja dla nas wszystkich 
do wsparcia Organizacji Pożytku 
Publicznego poprzez przekaza-
nie 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 dochodowe-
go od osób fizycznych, 
• podatnicy opodatkowani ryczał-
tem od przychodów ewidencjono-
wanych, 
• podatnicy prowadzący jedno-
osobową działalność gospodarczą 
i korzystający z liniowej stawki po-
datku, 
• podatnicy uzyskujący dochód  
z obrotu papierami wartościowy-
mi, 
• podatnicy uzyskujący dochód  
z odpłatnego zbycia nieruchomo-
ści,
 • 1% podatku dochodowego mogą 
przekazać również emeryci - jeżeli  
samodzielnie złożą formularz PIT-
37. 

Jak rozliczyć 1 procent podatku 
2019 w PIT za 2018 rok? 

W 2019 roku zmieniają się zasady 

 rozliczenia PIT. Zeznanie podatko-
we trafi do usługi Twój e-PIT. 

Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 
1 procent podatku i przekazywał 
darowiznę organizacji pożytku pu-
blicznego, to urząd skarbowy wy-
liczy nową wpłatę i przekaże ją na 
ten sam cel. 

Jak przekazać 1 procent podatku 
organizacji pożytku publicznego w 
usłudze Twój e-PIT w serwisie po-
datki.gov.pl? 

Wybierz Twój e-PIT, wpisz swoje 
dane: PESEL (albo: NIP i datę uro-
dzenia), kwotę przychodu z dekla-
racji za rok 2017, kwotę przychodu 
z jednej z informacji od pracodaw-
ców (np. PIT-11) za 2018 rok albo 
użyj profilu zaufanego. 

Na głównym ekranie zobaczysz in-
formację o organizacji pożytku pu-
blicznego. 

Jeśli rozliczasz się po raz pierw-
szy: 

• wybierz z listy numer KRS orga-
nizacji, której chcesz przekazać 1 
procent podatku 
• wskaż cel szczegółowy (jeśli 
chcesz) 
• zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na 
przekazanie organizacji informacji 
o 1 procencie podatku 

Jeśli chcesz zmienić organizację, 
której chcesz przekazać 1 procent 
podatku: 

• wybierz opcję „Zmieniam orga-
nizację” 

• wybierz z wykazu organizacji nu-
mer KRS organizacji, której chcesz 
przekazać 1 procent podatku 

• wskaż cel szczegółowy (jeśli 
chcesz) 
• zatwierdź tę zmianę 

Jeśli chcesz zmienić tylko cel 
szczegółowy: 

• wybierz opcję „Zmieniam orga-
nizację” 
• nie zmieniając numeru KRS, edy-
tuj informację o celu szczegóło-
wym 
• zatwierdź tę zmianę 
 
Poniżej zamieszczamy listę jedno-
stek Organizacji Pożytku Publicz-
nego z terenu gminy Mierzęcice 
na które można przekazywać 1% 
podatku:

Ochotnicze Straże Pożarne - nu-
mer KRS: 0000116212

• OSP Boguchwałowice 
Boguchwałowice 

ul. Buczka 3
42-460 Mierzęcice, 

• OSP Mierzęcice
ul. Wolności 102a

42-460 Mierzęcice,

• OSP Mierzęcice II
ul. Kolejowa 4

42-460 Mierzęcice, 

• OSP Nowa Wieś
Nowa Wieś 

ul. Aleksandra Zawadzkiego 163
42-460 Mierzęcice, 

• OSP Przeczyce
Przeczyce 

ul. 21 Stycznia 81
42-460 Mierzęcice, 

• OSP Sadowie
Sadowie 

ul. Dworska 3b
42-460 Mierzęcice,

 
• OSP Toporowice

Toporowice 
ul. Czerwonego Zagłębia 8

42-460 Mierzęcice. 

Stowarzyszenie Społeczno - Kultu-
ralne Przyjaciół Toporowic, 42-460 
Mierzęcice, ul. Czerwonego Zagłę-
bia 6 - numer KRS: 0000219098



ZATRUDNIMY 
W Centrum Opieki 

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

pielęgniarki na dodatkowe 
dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy

www.facebook.com/gokmierzecice

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA MIERZĘCIC - LIDII HERNIK

Na wstępie chciałam podziękować  
Wam, wszystkim mieszkańcom 
sołectwa Mierzęcice I  za okaza-
ne mi zaufanie i powierzenie mi 
funkcji sołtysa na kolejne lata. Bo 
to przywilej i odpowiedzialność!

W czasie mojej  poprzedniej ka-
dencji, na wniosek mieszkań-
ców, byłam współorganizatorem 
i uczestnikiem blokad na drodze 
DK 78, uczestniczyłam w sesjach 
Rady Gminy, jubileuszach i impre-
zach organizowanych na terenie 
Gminy Mierzęcice. 

Organizowałam i prowadziłam 
zebrania wiejskie, współorganizo-
wałam imprezy integracyjne dla 
mieszkańców sołectwa  np. odpust 
oraz zapoczątkowane przeze mnie 
ogniska sołeckie czy bale karnawa-
łowe dla dzieci. 

Rozwieszałam informacje na tabli-
cach ogłoszeń. Roznosiłam nakazy 
podatkowe. 
Na prośbę mieszkańców ul. Gło-

wackiego doprowadziłam do po-
stawienia tablicy ogłoszeń przy tej 
ulicy. 

Na zaproszenie Pani dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
uczestniczyłam czynnie w akcji: 
„Wszyscy czytamy dzieciom”. 

Jestem członkiem Komitetu ds. 
zagospodarowania plenerowego 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjne-
go przy GOK Mierzęcice. 

Po prostu - starałam się być za-
wsze, kiedy mnie potrzebowano 
i w sposób godny i właściwy  re-
prezentować mieszkańców nasze-
go sołectwa.

Dziękuję za dotychczasową współ-
pracę: Panu wójtowi Grzegorzowi 
Podlejskiemu oraz pracownikom 
Urzędu Gminy, Radnym Gminy, Ra-
dzie Sołeckiej, druhom strażakom, 
Wspólnotom Gruntowym „Na-
dzieja”, Kołu Gospodyń Wiejskich z 
Mierzęcic, dyrektorowi GOK, księ-

dzu proboszczowi, wszystkim orga-
nizacjom i stowarzyszeniom oraz 
ludziom dobrej woli, sponsorom 
naszych imprez sołeckich Panu 
Mariuszowi Surmie oraz Państwu 
Barom i wszystkim mieszkańcom, 
którzy współuczestniczyli w życiu 
naszego sołectwa.  

Żywię nadzieję, że nasza współpra-
ca w obecnej kadencji będzie rów-
nie owocna.

Dziękuję!
Lidia Hernik 


