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

P
GMINY MIERZĘCICE

www.mierzecice.pl Numer 2/2014Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

IS
SN

 2
08

3-
01

14 ANORAMA

Z okazji Dnia Kobiet, pragniemy złożyć wszystkim Paniom

serdeczne życzenia, dużo zdrowia, szczęścia i radości.

Niech na Waszych twarzach zawsze lśni uśmiech,

a każdy kolejny dzień niech stwarza niepowtarzalną okazję

do zadowolenia z życia.

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Twardoch 

Wójt Gminy Mierzęcice

Grzegorz Podlejski

Ferie zimowe za nami str. 12
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Nowe targowisko otwarte
W piątek 14 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie gminnego targowiska „Mój Rynek” w Mierzęcicach. Realizacja projektu ma za 
zadanie stworzyć nowe możliwości dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawić warunki sprzedaży oraz wpłynąć na promo-
cję regionu.

Plac targowy został wybudowany w ramach unijnego programu 
„Mój Rynek”. Na realizację tego zadania Gmina Mierzęcice otrzy-
mała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 591 619,00 zł. Całko-
wita wartość projektu to 970 256,00 zł. 
Na zaproszenie Wójta Gminy Grzegorza Podlejskiego w uro-
czystości otwarcia udział wzięli: Starosta Powiatu Będzińskiego 
Krzysztof Malczewski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Pan Bartosz Góra – Kierownik Referatu Wdrażania PROW, wy-
konawca inwestycji Łukasz Kyrcz, Ks. Kanonik Janusz Rakoczy 

Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Targoszycach, który poświęcił 
otwarte targowisko,  radni,  sołtysi, kupcy oraz mieszkańcy.
Zmodernizowane targowisko ma powierzchnię 3072 m kw  
i w całości wybrukowane jest kostką. Na główną budowlaną 
część, składa się pawilon handlowy z zadaszoną komunikacją 
da klientów, zaplecze administracyjno – socjalne oraz toalety dla 
klientów i osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji handlujących 
jest przestrzeń otwarta jak i  zadaszone stragany. W ramach in-
westycji wybudowano także nowe miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych.

Milena Osowska

przed modernizacją. po modernizacji.
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WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112
(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)
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 
32 288 70 56
BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 
32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15
SKOK Jowisz Mierzęcice 
32 391 01 00
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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 roku 2014 to czas rozliczania przychodów pozyskanych w 2013 roku, podlega-
jących opodatkowaniu. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Organizacji Pożytku Publicz-
nego poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych takich 
jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszemy:

1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO   
    ŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer    
    KRS organizacji pożytku publicznego.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
2. W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%”. Wystarczy po   
    dać skróconą nazwę organizacji pożytku publicznego, 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. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach- numer KRS: 0000031762
    Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka
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Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponad 14 mln hektarów gruntów rolnych jest objętych w Polsce dopłatami bezpośrednimi. Zgodnie z unijnymi przepisami 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy 
je do 30 czerwca 2014 r. 

Wysokość stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok zosta-
ła opublikowana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Stanisława Kalemby. Na tej podstawie ARiMR mogła 
rozpocząć naliczanie rolnikom przysługujących im płatności.  
Przyznawana za 2013 rok tzw. Jednolita Płatność Obszarowa 
(JPO) do hektara,  będzie wyższa o blisko 100 zł, od obowią-
zującej w zeszłym roku. Płatność ta przysługuje każdemu rol-
nikowi, który gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów, 
zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. W Polsce jednolitą 
płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hekta-
rów ziemi. 
W Polsce wysokość stawek płatności za dany rok uzależniona 

jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w  Europej-
skim Banku Centralnym na dzień 30 września. W tym roku 
kurs ten wynosił 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe 
obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w któ-
rych oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs 
przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku 
(wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla 
rolników. Polska na dopłaty bezpośrednie za 2013 r. dysponu-
je kwotą  ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złotych. 

Źródło: ARiMR

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupio-
nego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE 
L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. roz-
porządzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przy-
znana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) 
producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku,  
w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedza-
jących go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU  
o przyznanie dopłaty.

ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowość formularzy wniosków znalezionych przy użyciu 
wyszukiwarek internetowych oraz pobieranych z innych portali 
internetowych niż strona internetowa Agencji arr.gov.pl.
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego 
zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu 
obowiązującym w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów 
wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjne-
go w sprawie przyznania dopłaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w telefonicznym punk-
cie informacyjnym 22 661-72-72 w oddziałach terenowych ARR 
oraz na stronie internetowej http://www.arr.gov.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BĘDZINIE

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszaro-
wych w 2014 roku.

Dyżury w punktach konsultacyjnych:

Urząd Gminy Mierzęcice
- każdy środa w godz. 9.00 do 14.00

PZDR Będzin ul. Małachowskiego 22 
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00
tel. 32 267 74 35 
e-mail pzdr.bedzin@odr.net.pl 
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Narada w będzińskiej komendzie
13 lutego w auli Starostwa Powiatowego w Będzinie od-
była się narada roczna będzińskiego garnizonu Policji, 
na której podsumowano wyniki pracy osiągnięte w 2013 
roku. W uroczystości udział wzięli: Zastępca Śląskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Ro-
man Rabsztyn, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie  
mł. insp. Dominik Łączyk, Pierwszy Zastępcą Komendanta 
Powiatowego Policji w Będzinie mł. insp. Ryszard Skow-
roński oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, sądu 
i prokuratury.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Bę-
dzinie mł. insp. Dominik Łączyk, który przywitał zaproszonych 
gości i podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym 
za całoroczną, owocną pracę. Wyraził również swoją wdzięcz-
ność władzom samorządowym, które czynnie uczestniczą oraz 
wspierają przedsięwzięcia podejmowane na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w będzińskim powiecie. Podczas multimedial-
nej prezentacji, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego 

Policji w Będzinie mł. insp. Ryszard Skowroński dokonał oceny 
wyników pracy osiągniętych przez poszczególne służby i piony 
w 2013 roku. Omówił także szczególne osiągnięcia minionego 
roku będące udziałem będzińskich policjantów oraz przedsta-
wił główne cele i zadania na rok 2014. Następnie głos zabrał 
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach insp. Roman Rabsztyn, który zaprezentował wyniki 
osiągnięte przez policjantów garnizonu śląskiego w 2013 roku 
oraz określił priorytety w walce z przestępczością na rok bieżą-
cy. Podziękował również policjantom za poświęcenie i trud wło-
żony w codzienną służbę. Na zakończenie głos zabrał Starosta 
Będziński Krzysztof Malczewski, podsumowując współpracę, 
jak również składając podziękowania wszystkim policjantom 
będzińskiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie  
w służbie.

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Walka o Puchar Wójta Gminy Mierzęcice
Już po raz dziesiąty  czas wolny od zajęć lekcyjnych pod-
czas ferii był okazją do zorganizowania w Szkole Podstawo-
wej w Toporowicach Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego.

Otwartego, bo mógł w nim wziąć udział każdy, kto lubi aktyw-
ny wypoczynek. Dlatego też wśród uczestników nie brakowało 
młodzieży naszej  szkoły, gimnazjalistów, licealistów,  dorosłych,  
a także gości z innych miejscowości.

Zanim rozległy się fanfary, uczestnicy mieli możliwość doskona-
lenia własnych umiejętności pod okiem trenerów-wolontariuszy. 
Ani na chwilę sprzęt sportowy nie pozostawał samotny, a szkolny 
korytarz rozbrzmiewał wesołymi głosami dzieci i dorosłych.

Przygotowania do wielkiego finału, który miał miejsce 24 stycznia 
2014 roku, trwały cały tydzień. Rozgrywkom finałowym, w piąt-
kowe przedpołudnie,  towarzyszyło wiele emocji. Zgromadziły 
one nie tylko uczestników turnieju, ale też niemałą publiczność, 
przedstawicieli władz lokalnych oraz przyjaciół szkoły.

Puchary otrzymali: Adam Pańta, Adam Niedbał, Karolina Fi-
lipczyk, Marcin Słowiński. Srebro uzyskali: Izabella Parzoch, 
Wojciech Sarnik, Natalia Biedroń, Paulina Słowińska.  Trzecie 
miejsca na podium zajęli: Dawid Błaszczyk, Weronika Wojdas, 
Dominik Urbańczyk, pan Bogusław Pańta, a czwarte należały do 
Oliwii Kyrcz i Karola Płaczka.

Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego Przyjaciół Toporowic, Dyrektora i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Toporowicach,  poparciu inicjatywy przez Wójta 
Gminy Mierzęcice - Pana  Grzegorza Podlejskiego i tym razem 

aktywna forma spędzania wolnego czasu wygrała z nudą i  bra-
kiem pomysłów na propagowanie zdrowego stylu życia.
 

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Babci i Dziadka w SP im. M. Konopnickiej w Przeczycach
Dnia 17 stycznia 2014r., jak co roku, odbyła się w naszej 
szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaprosze-
ni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach 
tego święta. Dzień Babci i Dziadka to szczególna uroczy-
stość, na której wnuczęta mogą wyrazić miłość, szacunek  
i przywiązanie do swoich dziadków. 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Małgorzata Drzewiecka, 
która przywitała znakomitych gości i złożyła im serdeczne życze-
nia. Uczniowie klasy I oraz Oddziału Przedszkolnego pod kie-
runkiem wychowawczyń: Anny Jaskólskiej oraz Lidii Bańki, przy-
gotowywali się do tego święta wiele dni, dlatego podczas części 
artystycznej wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności recy-
tatorskie, wokalne i taneczne. Wszyscy byli bardzo wzruszeni. 
Uczniowie cieszyli się, że mogą w tak odświętny sposób wyrazić 
swój szacunek, miłość i przywiązanie do kochanych dziadków. 
Goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele 
wysiłku w przygotowanie uroczystości. Na twarzach można było 
zaobserwować uśmiech, radość a nawet łzy szczęścia i wzru-
szenia. Wielką przyjemność sprawiły drobne, własnoręcznie zro-
bione upominki i laurki wręczone przez wnuków. Wspólny po-

częstunek przygotowany przez rodziców był okazją do rozmów  
i podzielenia się wrażeniami. Wspaniała atmosfera, która towa-
rzyszyła spotkaniu, była okazją do umacniania więzi rodzinnej  
i bliższego poznania się. Dzień Babci i Dziadka na długo pozo-
stanie w pamięci wszystkich uczestników.

Anna Jaskólska
Lidia Bańka
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KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA
W dniach od 7 do 18 lutego 2014 r. w Przedszkolu Publicz-
nym w Mierzęcicach odbywały się uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Z zaproszenia skorzystało dużo 
babć i dziadków, o czym świadczyła bardzo wysoka fre-
kwencja.

Społeczność przedszkolna i goście świętowali przez siedem 
dni. Rozpoczynając spotkania z babciami i dziadkami  pani 
dyrektor Małgorzata Rinkowska bardzo serdecznie witała go-
ści oraz składała gorące życzenia z okazji ich święta. Swo-
imi występami mali artyści wyrazili wielką miłość i szacunek 
dla babć i dziadków oraz podziękowali za wszystko co dobre, 
za miłość i ciepło, które otrzymują każdego dnia. Goście byli 
wzruszeni występami wnucząt i w niejednym oku zakręciła 
się łza. Występy dzieci zawsze były nagrodzone ogromnymi 
brawami, a babcie i dziadków rozpierała duma z umiejętności 
aktorskich wnuków. Miłym akcentem na zakończenie każdego 
spotkania były upominki, które dzieci przygotowały pod opieką 
swoich wychowawczyń i obdarowały nimi swoich kochanych 

dziadków. Następnie goście wraz z wnukami usiedli do bardzo 
smacznego poczęstunku, który został przygotowany przez ro-
dziców.

Katarzyna Burczyk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Otwarcie zawodów rozpoczęto o godz. 9.00 wystąpieniem i po-
witaniem wszystkich uczestników przez Dyrektora Gimnazjum 
Panią Teresę Banaś oraz przedstawieniem sędziego głównego 
Pana Pawła Nowaka, który zapoznał uczestników z zasadami 
przebiegu rywalizacji.
Do turnieju zgłosiło się 50 uczestników. Po sprawdzeniu obecno-
ści i przeprowadzeniu losowania na 6 stołach zostały  rozegra-
ne  mecze w poszczególnych kategoriach. Każdy pojedynek był 
zacięty, a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom.
Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej  atmosferze. Podczas 
zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie za-
wodników oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.
Zwycięzcami Turnieju zostali:

Kategoria dziewcząt do lat 18
I miejsce – Izabela Szydło
II miejsce – Julia Badiura
III miejsce – Katarzyna Cembrzyńska
Kategoria chłopców do lat 18
I miejsce – Karol Pancerz
II miejsce – Paweł Fiutak
III miejsce – Damian Nowak
Kategoria kobiet
I miejsce – Dorota Gajos
II miejsce – Marlena Feliszewska
III miejsce – Małgorzata Adamska
Kategoria mężczyzn
I miejsce – Marcin Słowiński
II miejsce – Krzysztof Kozieł
III miejsce – Bartosz Swoboda

Mistrzowie Turnieju w każdej kategorii otrzymali z rąk Pani  
Dyrektor Gimnazjum -  puchar. Najlepsi zostali również nagro-
dzeni medalami.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Pozostałym uczestnikom 
życzymy powodzenia i sukcesów w następnym roku.

Anna Kucharczak, Joanna Lipińska

W sobotę, 15 lutego 2014r. w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach został rozegrany II Noworoczny Turniej Teni-
sa Stołowego o Puchar Dyrektora w/w gimnazjum. Turniej był skierowany do mieszkańców gminy Mierzęcice w kategoriach 
wiekowych: młodzież do lat 18 – kategoria dziewcząt i chłopców oraz dorośli – kategoria kobiet i mężczyzn.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2014 - strona 9

Międzynarodowy Projekt Polska – Niemcy – Holandia
Gimnazjaliści z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej 
Wsi mieli okazję po raz trzeci wziąć udział w międzynaro-
dowym projekcie Polska – Holandia – Niemcy, który odbył 
się w dniach 16 – 21 lutego, dzięki współpracy nauczyciel-
ki języka niemieckiego Moniki Naglik z Gimnazjum w Nowej 
Wsi z panią Iwoną Ołubiec – Pawlak, germanistką  z Gim-
nazjum w Siemoni. Projekt odbywał się w tym samym cza-
sie w trzech krajach. Temat brzmiał „Przed stu laty” i stał 
się punktem wyjścia do działań podejmowanych w ramach 
przedsięwzięcia. 

Uczniowie z Nowej Wsi uczestniczyli w projekcie zarówno w Pol-
sce, jak i w Niemczech w Wadersloh, gdzie znajduje się gimna-
zjum Johanneum – szkoła współorganizująca projekt. Podczas 
pobytu za granicą młodzież mieszkała u rodzin w Niemczech, 
miała okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, sportowych 
oraz pracy grupowej nad tematem projektu. Ogromną atrakcją 
było zwiedzenie miasta Wuppertal i przejazd podwieszaną ko-
lejką nad miastem Schwebebahn. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyła również wycieczka do Dortmundu, podczas której 
uczestnicy projektu zwiedzali wystawę świata pracy DASA oraz 
stadion klubu piłkarskiego Borussia Dortmund. Zwieńczeniem 
pracy uczniów były prezentacje przygotowane w grupach – hi-
storycznej, przyrodniczej i sportowej. Każdy zespół zaprezen-
tował ciekawy program artystyczny, podsumowując tym samym 
kilkudniową pracę. Dla wszystkich był to niezapomniany wyjazd, 
bogaty w atrakcje i nowa doświadczenia.
Również w Polsce projekt odbył się pomyślnie. Uczniowie w mię-
dzynarodowych grupach pracowali dynamicznie i kreatywnie na 
zajęciach. W korelacji z tematem projektu wszyscy uczestnicy 

brali udział w wycieczce do Bytomia i Katowic, gdzie zwiedzili wy-
stawy w Muzeum Górnośląskim, Giszowiec (Izbę Śląską „Gaw-
likówka”), Nikiszowiec  (wystawę „U nos w doma na Nikiszu”).  
W dniu następnym odbyła się całodniowa wycieczka do Krako-
wa, podczas której zwiedzano muzeum „Fabryka Schindlera” 
oraz Wawel. Również w Polsce projekt miał ciekawy, różnorodny 
program, a gimnazjaliści byli pod wrażeniem przeżytych chwil.
Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie dało możliwość in-
tegracji, poznania obcej kultury, obyczajów, zawarcia przyjaźni,  
a przede wszystkim przyczyniło się do doskonalenia umiejętno-
ści językowych.

Monika Naglik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie z książką w Bibliotece Gminnej
W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Mierzęcicach Szkoła Podstawowa nr 1 podejmuje 
szereg inicjatyw mających na celu wyrabianie w uczniach nawyku czytania i szanowania książek. 

Jedną z takich form są zajęcia biblioteczne, na które panie bibliotekarki często zapraszają naszych uczniów. I tak 13 lutego 2014 roku 
uczniowie klas czwartych wzięli udział w niecodziennej lekcji dotyczącej budowy książki. Z wykorzystaniem najnowszych technologii 
multimedialnych, ale i poprzez praktyczne obcowanie z książką, uczniowie zapoznawali się z właściwymi tej tematyce terminami  
i przyswajali wiedzę, która z pewnością przyda się na lekcjach języka polskiego. 

Agata Psonka
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Bal karnawałowy w SP nr 2
13 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 od rana panował karnawałowy nastrój. Tuż przed godz. 15.00 szkoła zaczęła 
zamieniać się w świat wróżek, stworów, piratów i innych postaci z bajek oraz świata zwierząt. 
Zaprzyjaźniony z nami wodzirej Piotr, wszystkie dzieci porwał w rytm tanecznej muzyki. Szalone zabawy taneczne przeplatane były 
ćwiczeniami sportowymi zorganizowanymi w ramach akcji „Szkoła w ruchu”, w której to nasza szkoła bierze aktywny udział. Aby 
uatrakcyjnić uczniom zabawę, prowadzący rozdawał kolorowe baloniki, które wkrótce unosiły się w całej sali gimnastycznej. Mię-
dzy nimi dostrzec można było magicznie fruwające bańki mydlane. Po wspólnej nauce podstawowych kroków lambady oraz walca 
wiedeńskiego, uczniowie udali się na zdrowy, słodki poczęstunek składający się ze świeżych owoców i pysznych soków. Chociaż  
w kalendarzu nadal jest zima, w naszej szkole tego dnia było wyjątkowo gorąco. Bawiliśmy się cudownie i z niecierpliwością będzie-
my oczekiwać kolejnego karnawału

Anna Dyńska

Pasowanie na czytelnika w SP nr 2
20 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęci-
cach, odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I na 
czytelników biblioteki szkolnej. Dzieci z okazji przystąpienia 
do grona czytelników  przygotowały przedstawienie, w któ-
rym wcieliły się we wszystkim znane i lubiane bajkowe po-
stacie. Na scenie zobaczyliśmy między innymi krasnoludki,  
Ali Babę, Śnieżkę oraz Koziołka Matołka.
Po części artystycznej, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przy-
sięgę czytelnika. Następnie udali się do biblioteki szkolnej, gdzie 
zapoznali się ze szkolnym księgozbiorem oraz wypożyczyli 
pierwsze lektury. 
Naszym młodym czytelnikom życzymy przeżywania cudownych 
przygód, które przez całe ich życie będą wyglądać z kart prze-
czytanych książek.

Agnieszka Plutecka

Niezwykli goście w Przedszkolu w Nowej Wsi
4 lutego 2014 r. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w No-
wej Wsi zawitali niezwykli goście – duo jazzowe: pan Paweł 
- wibrafon elektroniczny oraz pan Przemek - drums. 
Panowie na co dzień grają w zespołach muzycznych. U nas 
w bardzo przystępny i ciekawy sposób przybliżyli wiedzę o in-
strumentach muzycznych. Dla większości z nas był to pierwszy 
kontakt z  instrumentami perkusyjnymi - kongami, marakasami, 
shakerami.
Zachwyt wzbudziły występy naszych uczniów i nauczycieli. Było to 
wspólne granie i śpiewanie z dodatkiem  ogromnej dawki uśmie-
chu.

Magdalena Drabek

My się zimy nie boimy, 
do szkoły podczas ferii chodzimy

Podczas tegorocznych ferii zimowych, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Boguchwałowicach brali udział w licznych 
zajęciach, przygotowanych przez szkołę. 

Na dzieci czekały zabawy integracyjne, zabawy rozwijające pa-
mięć i koncentrację, zabawy ruchowe  połączone z muzyką, za-
jęcia komputerowe  z dostępem do internetu, zajęcia techniczno- 
plastyczne, zajęcia z tablicą multimedialną oraz projekcje bajek i 
filmów animowanych dla dzieci.

Anna Zieleniucha
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Kwalifikacja wojskowa 
W okresie od 19 marca do 22 kwietnia 2014 roku na terenie 
Powiatu Będzińskiego przeprowadzona zostanie kwalifika-
cja wojskowa.

Obejmuje ona następujące czynności w odniesieniu do osób 
podlegających obowiązkowi stawiennictwa: sprawdzenie toż-
samości, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej, 
wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechne-
go obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, założenie lub 
aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gro-
madzonych w tej ewidencji, wydanie wojskowych dokumentów 
osobistych, przeniesienie do rezerwy, przygotowanie rekrutacji 
wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej będzie budy-
nek przy ulicy Promyka 26 w Będzinie. Obowiązek stawienia się 
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową 
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień do-
tyczy wszystkich 19-letnich mężczyzn z terenu powiatu oraz in-
nych grup osób wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopa-
da 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  

w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1491). Osoby, wobec których 
orzeczona zostanie kategoria zdolności „A", „B" lub „D" do czyn-
nej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia ko-
misji lekarskiej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co 
oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

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

Starostwo Powiatowe Będzin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie zaprasza na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 26 
marca 2014r., o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie (ul. Armii Wojska Polskiego 1, segment C, sala 72). 

Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
• wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prowadzenia stosownych ewidencji na potrzeby podatku 
dochodowego, podstawowych obowiązków płatnika z tytułu zatrudnienia pracowników, zasad i terminów rozliczeń z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych,
• procesu transformacji administracji podatkowej w ramach programu e-Podatki. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 24 marca 2014r. telefonicznie pod nu-
merem (32) 762 77 76 lub pocztą elektroniczną na adres: us2402@sl.mofnet.gov.pl

Informacja o godzinach otwarcia  Urzędu Skarbowego w Będzinie
W okresie od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 17:00 
pracownicy Urzędu Skarbowego w Będzinie będą pomagać podatnikom w elektronicznym rozliczaniu rocznych zeznań 
podatkowych. 

Wpłaty podatku wynikającego z zeznania za 2013 rok można dokonać:

• Przelewem bankowym - Numer konta: URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE, ul. l Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin, Narodowy 
Bank Polski Oddział Katowice 45101012123050332223000000,
• Przekazem pocztowym - Numer konta jak wskazano powyżej, na odwrocie blankietu należy podać tytuł wpłaty „Rozliczenie podatku 
dochodowego za 2013 rok - np. PIT-36, PIT-37, itp.”.,
• Bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego w Będzinie.
 Termin wpłaty podatku wynikającego z zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2013 rok upływa dnia  
30 kwietnia 2014 roku.
Nadpłata wynikająca z zeznania rocznego tj. wypełnionego rzetelnie oraz zgodnie z ustalonymi wymaganiami, nie zawierającego 
błędów i oczywistych pomyłek podlega zwrotowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego.
Na stronie Internetowej www.isnet.katowice.pl/zwroty istnieje możliwość sprawdzenia stanu realizacji zwrotów z zeznań rocznych.
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ferie zimowe za nami 
Podczas tegorocznych ferii, najmłodsi mieszkańcy gmi-
ny nie mogli narzekać na nudę. Zarówno Gminny Ośrodek 
Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna jak i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Toporowic zadbali o to aby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie.

W ofercie Gminnego Ośrodka Kultury znalazły się m.in.: 
warsztaty, plastyczne muzyczne, oraz wycieczki autokarowe.  
W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku odbył się kon-
kurs plastyczny, którego celem było rozwijanie zainteresowań 
różnymi technikami plastycznymi oraz rozbudzenie fantazji i wy-
obraźni twórczej dzieci. Na każdego uczestnika czekała słodka 
niespodzianka oraz pluszowa maskotka. W czwartek 23 lutego 
do Gminnego Ośrodka Kultury, zawitali aktorzy Studia Małych 
Form Teatralnych ART-RE z Krakowa z przedstawieniem „Skrzat 
Titelitury”. Barwne widowisko z pięknymi strojami, scenografią  
i muzyką przeniosło dzieci w świat baśni Braci Grimm. W trak-
cie spektaklu najmłodsi dowiedzieli się min.: że zarozumialstwo, 
przechwalanie się i mówienie nieprawdy, może mieć złe konse-
kwencje. W drugim tygodniu zimowego wypoczynku, odbyły się 
dwie wycieczki autokarowe. Pierwsza do sosnowieckiego kina 
Cinema City na pełną przygód animowaną komedię pt. „Kraina 
Lodu”, druga do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Gó-
rach. Podczas wizyty w kopalni, milusińscy zwiedzili multimedial-
ne muzeum, którego częścią ekspozycji jest m.in. interaktywna 
instalacja obrazująca działanie maszyny parowej z 1788 r. oraz 
zjechali nowoczesną windą 40 metrów w głąb kopalni. Dodat-
kową atrakcją był podziemny przepływ łodziami chodnikiem od-
wadniającym długości 270 m oraz spotkanie z duchem kopalni, 
który w atmosferze ciemności i tajemniczości opowiadał legen-
dy i historie ówczesnych gwarków. W sumie z oferty Gminnego 
Ośrodka Kultury skorzystało blisko 120 dzieci.

Nie mniej atrakcji czekało na uczestników warsztatów orga-
nizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

W pierwszym dniu ferii po wysłuchaniu czytanej na głos książki 
pt.: „Mama Mu na sankach” dzieci wykonywały do niej piękne ilu-
stracje. W kolejnych dniach odbywały się warsztaty plastyczne, 
podczas których powstawały walentynkowe kartki oraz kolorowe 

laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Podczas ferii odbyły się również jednodniowe warsztaty pt. „Ma-
lowanie na tkaninie”, które zorganizowane zostały przez pracow-
nię artystyczną O!pa z Dąbrowy Górniczej. W drugim tygodniu 
ferii, milusińscy wykorzystując świeczki oraz farby, wykonywały 
„Obrazy mrozem malowane”. Natomiast przy użyciu waty oraz 
kosmetycznych wacików powstawały piękne bałwanki oraz inne 
zimowe pejzaże.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs pt: „W karna-
wale czas na bale”, podczas którego powstawały piękne karna-
wałowe czapeczki oraz maski. Na zakończenie zimowego wypo-
czynku, wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali podziękowania oraz 
drobne upominki.

W ramach ferii organizowanych przez Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic, dzieci uczestniczyły 
w pokazie pierwszej pomocy, brały udział w zajęciach manual-
nych, podczas których powstawały papierowe kwiaty, ozdoby  
i przedmioty dekoracyjne. Niezwykle atrakcyjne okazały się tak-
że zajęcia ceramiczne, podczas których powstawały prawdziwe 
dzieła sztuki. W kolejnych dniach milusińscy spotkali się z P. Ja-
nem Kubikiem- prezesem Kasy SKOK,  brali udział w Turnieju 
Sportowym, a amatorzy tenisa stołowego mieli możliwość przy-
gotowania się do Turnieju Tenisa Stołowego. Niezwykłą atrakcją 
okazał się także pokaz tańca standardowego i latynoamerykań-
skiego. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organiza-
torzy zimowego wypoczynku zaprosili do wspólnego czytania P. 
Bożenę Kubik - Grudzińską (śpiewaczkę), P. Barbarę Adamczyk 
(prezesa Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach), P. Beatę Po-
laniecką (zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice), 
P. Grażynę Czaplę (dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej),  
P. Ewę Kocot (pracownika filii biblioteki w Toporowicach ) oraz  
P. Jacka Biedronia ( prezesa Stowarzyszenia).
Podsumowaniem zimowego wypoczynku były wycieczki, pod-
czas których najmłodsi  zwiedzili Podziemia Wzgórz Będziń-
skich, wystawę szopek w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie,  
a także udali się na seans filmowy „Skubani”. 

Oprac. Milena Osowska

Sukces „ToMiNo” w Jubileuszowym XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. Ks. Kazimierza Szwarlika.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie to 
największy kolędowy przegląd w Polsce. Corocznie przy-
bywa nie tylko chętnych chcących w nim uczestniczyć, ale 
także przychodzących posłuchać najlepszych wykonań pol-
skich kolęd i pastorałek – tak tradycyjnych, jak i ożywionych 
nową aranżacją czy też powstałych specjalnie na potrzeby 
tego wyjątkowego przedsięwzięcia. 
W tym roku patronat nad festiwalem obiął ambasador Ukrainy  
w Polsce Markijan Malski, ordynariusz sosnowiecki biskup Grze-
gorz Kaszak oraz władze miasta, powiatu i województwa. 

(cd. na str. 13)
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(dokończenie ze str. 12)
Imprezę wsparł również prezydent RP Bronisław Komorowski.
 W  eliminacjach w kraju i za granicą wzięło udział blisko 20 tyś. 
osób, z których 132 najlepszych zostało dopuszczonych do fi-
nału.
Po eliminacjach rejonowych zespół „ToMiNo” zakwalifikował się 
do przesłuchań finałowych, które odbyły się w dniach 16 -18 
stycznia 2014r. w Państwowej Szkole Muzycznej im F. Chopina 
w Będzinie. Poziom konkursu był bardzo wysoki, rywalizacja była 

zacięta – jednak zakończyła się ogromnym sukcesem zespołu. 
Jury pod przewodnictwem dr Michała Sławeckiego z Uniwersy-
tetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie przyznało zespołowi 
wokalnemu „ToMiNo” III miejsce. 
Na sukces młodych artystów pracowała pani Barbara Gurowiec 
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach i kompozy-
tor pan Bernard Sołtysik.

Mlena Osowska

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
W piątek 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego (inaczej Międzynarodowy Dzień Dzie-
dzictwa Językowego). Święto ustanowione zostało przez 
UNESCO 17 listopada 1999 roku dla  upamiętnia wydarzeń  
z 1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy 
Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie zamor-
dowania pięciu studentów, domagających się uznania ich ję-
zyka ojczystego – bengalskiego (bangla) – za jeden z dwóch 
urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan. 
Według UNESCO, niemal połowa 
z ponad 6000 języków świata jest 
zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 
pokoleń. Od roku 1950 zanikło już 
250 języków. Według czarnego 
scenariusza do końca XXI wieku 
przetrwa jedynie 10% liczby używanych dziś języków. 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu do-
pomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa 
kulturowego. Język nie jest bowiem tylko środkiem komunikacji, 

lecz pełni także funkcję nośnika tożsamości narodowej. Tworzo-
ny jest przez kulturowe tradycje, wspomnienia, historie, emocje, 
jak również szczególne zwroty i formy myślenia. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Pałacu 
Prezydenckim z udziałem językoznawców, urzędników, nauczy-
cieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych zostało zorga-
nizowane spotkanie pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?” 
Dyskusja dotyczyła ewolucji języka w odniesieniu do wartości, 
kultury, ale też życia codziennego.

W dniu tym odbyła się także Uro-
czysta Gala w Teatrze Polskim  
w Warszawie  pn. „Ojczysty – do-
daj do ulubionych”, podczas któ-
rej (po raz trzeci) wręczono me-
dal "Zasłużony dla Polszczyzny”. 

Tegorocznym laureatem został językoznawca Jan Miodek.
Pamiętajmy,  tam, gdzie ginie bogactwo języka – tam bied-
nieje Ojczyzna i karleje naród!

Mlena Osowska

„Bądź z serca pozdrowiona,/ Ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym/ Wiąże nas twoje słowo.
(…) Tyś nasza twierdza, tarcza,/ Opieka i obrona,
święta mowo,/ Bądź z serca pozdrowiona!”

Leopold Staff

Obchody Dnia Kobiet
Święto Kobiet (International Women's Day) obchodzone jest corocznie jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równoupraw-
nienie kobiet. Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 
1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. 

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone  
w starożytnym Rzymie Matronalia. Matronalia były świętem 
religijnym i przypadały na dzień 1 marca. Kolorowa i zarazem 
dostojna procesja kobiet przyodzianych na ten dzień w naj-
lepsze szaty, niosła naręcza kwiatów i kadzidła do świątyni 
Junony Lucyny na Eskwilinie, by złożyć je w ofierze boskie-
mu uosobieniu wszelkich cnót niewieścich. Radosny tłum 
przemierzał całe miasto śpiewając pieśni na cześć bogini. 
W tym dniu kobiety urodzone jako wolne były obdarowywane 
przez swoich mężów prezentami i cieszyły się ich wyjątkową 
uwagą.
 
W Polsce święto kobiet zaczęto obchodzić dopiero po drugiej 
wojnie światowej. Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni wrę-
czali kobietom upominki. W okresie PRL w zakładach pracy 
składano im życzenia i wręczano prezenty (rajstopy, mydło, 
kawę) i pojedynczy tulipan lub goździk. 

Dziś 90 procent młodych kobiet uważa, że dzień kobiet jest 
miłym świętem. W dniu tym odbywają się koncerty muzyczne 

czy spektakle teatralne. Wiele miast i gmin przygotowywuje 
dla swoich mieszkanek ciekawą ofertę kulturalną.

W Mierzęcicach w Gminnym Ośrodku Kultury 9 mar-
ca odbędzie się koncert wybitnego polskiego piosen-
karza i muzyka, a także aranżera i kompozytora An-
drzeja Rybińskiego. Artysta koncertował w Polsce oraz 
za granicą, niemal we wszystkich zakątkach świata. 
Skomponował kilka piosenek dla dam polskiej sceny,  
m. in. Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Majew-
skiej. Jego piosenki m.in.: „Nie liczę godzin i lat” „Pocieszan-
ka” oraz „Za każdą cenę”, do dziś zachwycają i cieszą się 
ogromnym powodzeniem.  

Koncert artysty w GOK ma otwarty charakter. Szczegółowe 
informacje na 16 stronie naszego miesięcznika.

Mlena Osowska
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3 OFF - ROADOWY DZIEŃ KOBIET w Mierzęcicach
Bywalcy imprez off-roadowych doskonale znają markę  
SILESIAPARK4X4 z organizowanych przez nią imprez tere-
nowych i plenerowych, szkoleń oraz wspólnych weekendo-
wych wyjazdów jak również merytorycznej oraz technicznej 
pomocy przy organizacji innych przedsięwzięć terenowych. 

Po dwóch poprzednich i cieszących się dużą frekwencją edy-
cjach odbywających się na terenie Czeladzi tym razem już  
8 marca 2014 r. na terenie gminy Mierzęcice przy ul. Kolejowej 
SILESIAPARK4X4 organizuje pierwszą w tym roku dużą imprezę 
jaką jest 3 edycja OFF-ROADOWEGO DNIA KOBIET przy niesa-
mowitej wręcz pomocy włodarzy gminy pana Grzegorza Podlej-
skiego oraz pana Andrzeja Cembrzyńskiego. 
W tym roku Organizatorzy postawili na przejezdność ponad  
70 kilometrowej trasy, wspaniałe widoki oraz na kilka niesa-
mowitych konkurencji dla Uczestniczek w dniu ich święta. Za-
planowana trasa wymaga znajomości topografii, nawigowania 
oraz czytania książek drogowych. Na terenie BAZY RAJDU na 

Uczestniczki czekać będą wspomniane wyżej konkurencje oraz 
inne atrakcje, które na razie pozostaną słodką tajemnicą Organi-
zatora. Każda Pani oczywiście otrzyma kwiatek.

HARMONOGRAM IMPREZY "3 OFF-ROADOWY 
DZIEŃ KOBIET 2014"

na dzień 8 marca 2014 r.
9.00 - Przyjmowanie załóg, oświadczenia, badania techniczne.
Miejsce zbiórki: Mierzęcice Niwiska, ul. Kolejowa
9.45 - Odprawa.
10.00 - Rozpoczęcie zmagań w terenie.
17.00 - Zakończenie zmagań, podliczanie punktów, zamknięcie tras.
17.30 - Wyniki oficjalne, wręczenie nagród.
18.00 - Zakończenie imprezy.

Z okazji Dnia Kobiet, życzę wszystkim Paniom dużo sukcesów, zadowolenia 

z siebie oraz radości życiowej. Życzę także, aby wszystkie plany i 

marzenia udało się zrealizować. Szczęścia i zdrowia, dzięki którym te 

zamierzenia będą realne oraz grona przyjaciół, z którymi te sukcesy 

będzie można dzielić. Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Meres

Senator RP

Więcej informacji dotyczących przygotowania trasy znajdziecie 
Państwo:
 na stronie Organizatora: www.silesiapark4x4.pl,
 na profilu FB: https://www.facebook.com/Silesiapark4x4



Zapraszamy również na pyszną pizzę,
którą dowozimy pod wskazany adres:



godz. 15.00
9 marca

Wójt Gminy Mierzęcice, Grzegorz Podlejski
oraz Gminny Ośrodek Kultury 

zapraszają na 

Dzień Kobiet

sala GOK

koncert

Andrzeja rybińskiego

Bezpłatne zaproszenia dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury
tel. 32 288 70 82


