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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
składamy wszystkim mieszkańcom Gminy najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodzinnym

oraz bliskich i życzliwych osób.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Twardoch

Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski

Dzień Kobiet w Gminie Mierzęcice str. 2 fot. Paweł Bogacz
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Dzień Kobiet  w Gminie  Mierzęc ice
„Nie liczę godzin i lat”, „Za każdą cenę”, „Czas relaksu” - te i inne 
największe przeboje zaśpiewał dla pań z okazji Dnia Kobiet Andrzej 
Rybiński. Na wyjątkowy, ponad godzinny koncert polskiego wokali-
sty, zaprosił Wójt Gminy Grzegorz Podlejski oraz Gminny Ośrodek 
Kultury.

Dowcipny i zawsze uśmiechnięty Andrzej Rybiński to dla wielu fanów pol-
skiej muzyki rozrywkowej – ikona, wybitny polski piosenkarz i muzyk, a tak-
że aranżer i kompozytor. Na początku lat siedemdziesiątych współtworzył 
z Januszem Krukiem i Elżbietą Dmoch legendarną grupę 2 plus 1. Od lat 
osiemdziesiątych Andrzej Rybiński jest solistą, z którym kojarzą się nam 
od lat wielkie piosenki nucone przez kilka pokoleń. Artysta koncertował  
w Polsce oraz za granicą, niemal we wszystkich zakątkach świata. Skom-
ponował też kilka piosenek dla znanych piosenkarek m. in. Edyty Geppert, 
Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Majewskiej.
Podczas niedzielnego koncertu, artysta bardzo szybko nawiązał kontakt 
z publicznością, która razem z nim śpiewała największe polskie piosenki. 

- To był bardzo miły koncert. Nigdy nie widziałam pana Rybińskiego na 
żywo, ale słowa jego piosenek do dziś pamiętam – powiedziała jedna  
z uczestniczek obchodów. 
Sentymentalne spotkanie ze wspaniałym artystą i jego niezapomnianymi 
piosenkami zakończył słodki poczęstunek oraz piękne kwiaty, które obec-
nym w sali paniom wręczyli Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wój-
ta Andrzej Cembrzyński oraz  Andrzej Rybiński. 

M. Osowska
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Koło Gospodyń Wiejskich z Toporowic wyróżnione prestiżową nagrodą 
W poniedziałek 3 marca w Teatrze Dzieci Za-
głębia im. Jana Dormana w Będzinie, wręczo-
no doroczne Nagrody Starosty Będzińskiego 
w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upo-
wszechniania i Ochrony Kultury. 

W uroczystej gali udział wzięli laureaci tego-
rocznej edycji, parlamentarzyści oraz przed-
stawiciele władz samorządowych i instytucji 
kultury z terenu regionu. Gminę Mierzęcice re-
prezentował Wójt - Grzegorz Podlejski.
Nagroda Starosty Będzińskiego przyznawana 
jest raz w roku i zgodnie z Regulaminem przy-
jętym przez Radę Powiatu Będzińskiego  może ją otrzymać oso-
ba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot.
Jak podkreślił starosta będziński Krzysztof Malczewski nagro-
da ta to uhonorowanie osób i podmiotów wybitnie zasłużonych  
w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury ale także dosko-
nały pretekst do przypomnienia jak ważne w naszym życiu jest 
wielopokoleniowe dziedzictwo kulturalne i różnorodna w swej for-
mie aktywność twórców i animatorów kultury. 
W zaszczytnym gronie laureatów  nagrody, znalazło się Koło Go-
spodyń Wiejskich z Toporowic, nominowane przez Wójta Gminy 
Mierzęcice.
Koło Gospodyń Wiejskich z Toporowic swoją działalność rozpo-
częło przed osiemdziesięciu laty w 1934 roku. Obecnie liczy 37 

członkiń.  Koło oprócz działalności artystycznej, specjalizuje się 
również w sztuce kulinarnej. Jest także jednym z głównych  orga-
nizatorów imprezy plenerowej „Święto Toporowic”.

Oprócz Koła Gospodyń z Toporowic, uhonorowani tym wyróż-
nieniem zostali także: Chór Cantamus Domino ze Sławkowa, 
Krzysztof Paweł Bogocz, Zespół Tańca Irlandzkiego GALWAY, 
Spółdzielczy Dom Kultury ODEON z Czeladzi, Zespół Śpiewaczy 
„Twardowianki”, Orkiestra Dęta OSP z Żelisławic, Zespół Śpie-
waczy „Strzyżowiczanie”, a także Towarzystwo Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego w Wojkowicach.
Zwieńczeniem wieczoru pełnego kultury, był koncert Janusza 
Szroma- polskiego wokalisty jazzowego.

M. Osowska
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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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Porady będzińskiej policji
Nasze domy, mieszkania, piwnice w których mamy zgromadzony dorobek wielu lat pracy, 
stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. Okazją do kradzieży mogą być otwarte drzwi lub okna 
podczas krótkiej nieobecności lokatorów, a nawet sytuacje kiedy wszyscy domownicy są  
w środku, ale zajęci lub śpiący nie słyszą co się dzieje w drugim pokoju lub na parterze 
domu. Będzińscy stróże prawa radzą jak do minimum ograniczyć takie zagrożenia.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym: 
zabezpiecz go poprzez zamontowanie krat w okienkach piwnic, oknach tarasów i drzwiach balko-
nowych, zwłaszcza w tych znajdujących się na tyłach budynków, zabezpiecz odpowiednio okna 
w budynku poprzez wyposażenie ich w odpowiednie urządzenia techniczne takie jak specjalne 
blokady, atestowane zamki, zabezpiecz drzwi garażowe oraz drzwi innych pomieszczeń gospodar-
czych, poprzez które łatwo można dostać się do domu, zamontuj drzwi antywłamaniowe z atestem, 
w miarę możliwości zamontuj alarm, oświetl ciemne obszary wokół domu, złodziej unika miejsc 
oświetlonych, poproś sąsiada aby pod twoja nieobecność zwracał uwagę na to co dzieje się na 
twojej posesji w myśl zasady „dziś ty mi pomożesz, a jutro ja tobie”, nie buduj pełnych ogrodzeń 
wokół domu, nie odgradzaj się żywopłotem – złodziej lubi takie miejsca.
Jeżeli mieszkasz w bloku: 
Nie afiszuj się ze swoim bogactwem. Nie opowiadaj o swoich zasobach sąsiadom, koleżankom 
z pracy, znajomym, zamontuj atestowane drzwi wejściowe, w miarę możliwości zamontuj system 
alarmowy, zainstaluj w drzwiach wejściowych łańcuch ograniczający stopień otwarcia drzwi oraz 
wizjer, zabezpiecz odpowiednio okna w mieszkaniu, poprzez wyposażenie ich w odpowiednie urzą-
dzenia techniczne takie jak specjalne blokady, atestowane zamki, - szczególnie dotyczy to miesz-
kań an parterze, poproś sąsiada aby pod twoja nieobecność zwracał uwagę na to co dzieje się na 
twojej posesji w myśl zasady „dziś ty mi pomożesz, a jutro ja tobie”.

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Apel Wójta Gminy Mierzęcice dotyczący bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
W związku z niepokojącymi zdarzeniami, do których dochodzi ostatnio na terenie naszej Gminy – kradzieże z włamaniami, 
zwracam się z apelem do mieszkańców o wykazanie szczególnej ostrożności i przezorności w ochronie własnego mienia. 
Apeluję o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa: zamykanie domów, budynków gospodarczych, samocho-
dów. Postarajmy się zabezpieczyć właściwie nasz dom w trakcie naszej nieobecności. Pamiętajmy czasami włamywaczowi 
wystarczy chwila naszej nieobecności np. kiedy jesteśmy na zakupach czy w kościele.
Włamywacz zanim zdecyduje 
się dokonać włamania, zdoby-
wa informacje o wyposażeniu 
mieszkania, zabezpieczeniach, 
w jakie wyposażony jest dom. 
Ponadto przestępcy często ob-
serwują zachowanie lokatorów  
i ustalają ich codzienne zwycza-

je. Sprawdzają jaka jest liczba 
lokatorów, czy są oni w domu, 
o której godzinie wracają np. 
z pracy. Włamywacze często 
sprawdzają naszą czujność po-
przez wykonywanie głuchych 
telefonów, dzwonków domo-
fonem. Źródłem informacji dla 
włamywacza mogą być oso-
by trzecie, sami lokatorzy, jak 
również okoliczności związane 
z życiem codziennym lokato-
rów. Zdarzają się przypadki, że 
korzystając z różnego rodzaju 
usług, np. podczas remontu 

domu/mieszkania, pracownicy 
firm remontowych często udzie-
lają informacji, które później 
mogą być wykorzystane pod-
czas włamania.
Zwracam się z gorącą prośbą 
do wszystkich mieszkańców 
– przeciwstawmy się temu 
zjawisku pomagając sobie 
wzajemnie!
Należy zwrócić uwagę na po-
dejrzane obce osoby w pobliżu 
miejsca zamieszkania, a także 
na samochody z obcą rejestra-
cją, przejeżdżające kilkakrotnie 

w określonym rejonie mogące 
świadczyć o przygotowaniu do 
włamania lub kradzieży.
Bardzo ważna jest tzw. sąsiedzka 
czujność. Ustalmy z najbliższymi 
sąsiadami, że nawzajem będzie-
my interesować się swoimi do-
mami czy też mieszkaniami.
Nie bójmy się alarmować Po-
licji o naszych podejrzeniach. 
Informacje możemy podawać 
anonimowo – tel. 997 lub 112.

Wójt Gminy 
Grzegorz Podlejski
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Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie kontynuuje realizację projektu pn. „Uwierz w siebie i zdobądź zatrudnienie”  
w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno-
ści zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie  
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia wśród osób bez-
robotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Będzinie poprzez ułatwienie wszystkim uczestnikom wyboru 
odpowiedniego miejsca zatrudnienia oraz przygotowanie do lep-
szego radzenia sobie na rynku pracy (rozmowa doradcza), naby-
cie przez nich umiejętności praktycznych do wykonywania pracy  
i zdobycia doświadczenia zawodowego (organizacja staży), na-
bycie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji (orga-
nizacja szkoleń zawodowych w trybie indywidualnym), umożli-
wienie rozpoczęcia działalności na własny rachunek (przyznanie 
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej), 
podjęcie zatrudnienia (skierowanie do pracy w ramach refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy). Po-
nadto każdemu uczestnikowi/uczestniczce zostanie przygotowa-
ny Indywidualny Plan Działania.
W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w ramach pro-
jektu założył zrekrutowanie 594 uczestników/uczestniczki. Zgod-
nie ze Szczegółowymi kryteriami dostępu określonymi przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach obowiązującymi dla 

projektów systemowych - wsparcie będzie skierowane w głów-
nej mierze do osób bezrobotnych do 25 roku życia (w tym osób  
z kategorii NEET tj. osób młodych w wieku 15-24 lata, które speł-
niają łącznie trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się, nie szko-
lą i otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej w ciągu 4 miesięcy 
od rejestracji w Urzędzie), osób powyżej 50 roku życia, niepeł-
nosprawnych oraz osób figurujących w rejestrze Urzędu, które 
uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. 
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 
zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w pro-
jekcie.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickie-
go 17A pok.12, stronie internetowej: www.pup.bedzin.pl  lub pod 
nr tel. 32-267-30-03 w. 212.

Janusz Gątkiewicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Będzinie

Ogólnopolska Akcja Szybki PIT
Po raz piąty ruszyła Ogólnopolska Akcja Szybki PIT dotyczą-
ca składania rocznych zeznań podatkowych.

Głównym celem Akcji jest uświadomienie podatnikom tego, jakie korzy-
ści płyną z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatkowych 
oraz rozpowszechnienie informacji o możliwości składania deklaracji po-
datkowych drogą elektroniczną.
Kampania ma zaprezentować podatnikom, że polska administracja 
skarbowa staje się coraz bardziej nowoczesna i stosuje przyjazne roz-
wiązania informatyczne. System e-Deklaracje cieszy się coraz większym 
zaufaniem podatników – liczba osób rozliczających się przez Internet 
wzrasta z roku na rok. W 2009 roku rozliczyło się 320 tys. osób. Rok 
później, w 2011 r. już ponad milion podatników skorzystało z tej formy. 
W 2012 roku zaufało nam ponad 2 miliony podatników a w 2013 roku 
ponad 3,5 miliona osób. W tym roku i Ty możesz dołączyć do tego grona.
Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i naj-
szybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez 
wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Ciebie 
miejsca. 
W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowa-
nego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można składać 
następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT-39, PIT-16A za 2013 r. oraz wniosek PIT-16 w roku 2014.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze można skorzystać  
z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” zamieszczonej na 
stronie www.e-deklaracje.gov.pl
Ponadto ministerstwo uruchomiło infolinię w sprawie procedur składa-

nia deklaracji i problemów technicznych Tel. 801 055 055 (dla połączeń  
z telefonów stacjonarnych), Tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów 
komórkowych)- czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15
Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
• Oszczędność czasu,
• Niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
• Łatwość wypełniania,
• Bezpieczeństwo przesyłania danych,
• Szybki zwrot nadpłaty,
• Otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie informuje, że w okresie 
od 01.03.2014r. do 30.04.2014r., w każdy poniedziałek, w godzinach od 
15:00 do 17:00 pracownicy Urzędu Skarbowego będą pomagać podat-
nikom w elektronicznym rozliczaniu deklaracji rocznych (zeznań). Oso-
by zainteresowane zapraszamy do punktu elektronicznego rozliczania 
deklaracji rocznych zorganizowanego w siedzibie Urzędu Skarbowego.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie informuje, że w dniach 
28, 29 i 30 kwietnia 2014r.  zeznania roczne będą przyjmowane  
w godzinach od 7:00 do 18:00. Kasa czynna będzie : 28 i 30  kwiet-
nia 2014r. w godzinach: od 7:00 do 9:00, od 9:15 do 13:00, od 13:30 
do 17:00 (wpłaty dotyczące tylko zeznań rocznych) 29 kwietnia 2014r. 
w godzinach: od 7:00 do 9:00, od 9:15 do 13:00, od 13:30 do 16:30.  
Aby ułatwić mieszkańcom Gminy, wywiązanie się z obowiązku złożenia 
zeznań podatkowych w dniu 10 kwietnia br. w Urzędzie Gminy odbył się 
dyżur pracowników Urzędu Skarbowego, którzy przyjmowali zeznania 
podatkowe.

Oprac. M. Osowska
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Nie wypalaj traw !!!
Już od wielu lat wiosna oraz przedwiośnie to okresy, w któ-
rych wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spo-
wodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości 
roślinnych.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu 
na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskona-
łe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika 
ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem poża-
rów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest 
człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje 
przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy 
odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomicz-
ne. Nic bardziej błędnego.
Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z po-
wietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicz-
nych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczegól-
nie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje 
ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowa-
dzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków dro-
gowych.
Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna war-
stwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. 
Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo 
trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po 
pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują 

na to kilku tysięcy lat.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bar-
dzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy 
wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary 
bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie 
lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tra-
cą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagro-
żenie dla zdrowia i życia ludzi.
WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE 
TEŻ NIEDOZWOLONE !!!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary- podlega karze 
aresztu albo grzywny”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy  
z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, 
poz. 275 z późn. zm.) - kara aresztu, nagany lub grzywny, której 
wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 
163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 
z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podle-
ga karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej

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

Powiatowe eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom" 
26 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie, odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Mło-
dzież zapobiega pożarom” jest 
konkursem cyklicznym mają-
cym na celu popularyzowanie 
ochrony przeciwpożarowej  
i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludno-
ści, ekologii i ratownictwa.  
W szczególności służy posze-
rzaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów prze-
ciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym i techniką 
pożarniczą, poznawania trady-
cji i historii oraz ogólnych za-
sad organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej.
W eliminacjach Gminę Mierzę-

cice reprezentowało 6 uczniów 
( Damian Nowak, Katarzyna 
Mazurska, Patrycja Madej,  
Klaudia Madej, Anna Dyszy, 
Daniel Gawron), którzy wcze-
śniej  przebrnęli eliminacje 
gminne. 
Wśród gości obserwujących 
zmagania młodzieży obecni 
byli m.in.: Poseł na Sejm RP 
Waldemar Andzel, Starosta 
Będziński Krzysztof Malczew-
ski oraz Wójt Gminy Mierzęci-
ce Grzegorz Podlejski.
Turniej podzielony został na 
dwa etapy. W pierwszym 
uczestnicy rozwiązywali test 
jednokrotnego wyboru składa-
jący się z 35 pytań., którego 
celem było wyłonienie pięciu 
najlepszych uczniów w każdej 
kategorii wiekowej. Najlepsi  

w finale odpowiadali na wylo-
sowane zestawy pytań. Sto-
pień trudności pytań był zróżni-
cowany, ale nawet najprostsze 
pytania wymagały posiadania 
więcej niż podstawowej wie-
dzy z przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad postępowania 
w przypadku zaistnienia poża-
ru, tradycji, historii i organizacji 
ochrony przeciwpożarowej.

Ostateczne wyniki zmagań 
finałowych przedstawiały się 
następująco:

Szkoły podstawowe:
1 miejsce: Bartosz Polak
2 miejsce: Katarzyna Mazurska
3 miejsce: Damian Nowak
4 miejsce: Martyna Bacia
5 miejsce: Kamil Szewczyk

Szkoły gimnazjalne:
1 miejsce: Patryk Filipczyk
2 miejsce: Grzegorz Stanik
3 miejsce: Anna Dyszy
4 miejsce: Daniel Gawron
5 miejsce: Tomasz Stanik

Szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce: Michał Gruszka
2 miejsce: Mateusz Korbel
3 miejsce: Kamil Widera
4 miejsce: Mateusz Kibel
5 miejsce: Marceli Sroka

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody 
w postaci bonów towarowych 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Będzinie.

 M. Osowska
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Mieszkańcy Gminy otrzymali darmowe komputery

Szkolenie dla rolników z Gminy Mierzęcice
Dnia 11 marca br. w Urzędzie Gminy Mierzęcice odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne, dotyczące XI kampanii 
przyjmowania wniosków obszarowych, ONW, płatności rolnośrodowiskowych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Po-
wiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie i Urząd Gminy w Mierzęcicach.

Spotkanie otworzył Wójt Gmi-
ny, który wspiera działania na 
rzecz rolników swojej gminy. 
Uczestnicy spotkania zapo-
znali się z formularzem wnio-
sku o przyznanie płatności  
w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego, pomocy 
finansowej z tytułu wspierania 
gospodarowania na obszarach 
ONW , oraz płatności rolnośro-
dowiskowej. 
Przedstawione zostały zmia-
ny w zasadach przyznawania 
płatności w 2014 roku. W br. 

nie będą przyznawane płat-
ności uzupełniające do po-
wierzchni upraw innych roślin 
i do powierzchni gruntów or-
nych, na których nie jest pro-
wadzona uprawa roślin ( uzu-
pełniająca płatność podsta-
wowa ) oraz płatności uzupeł-
niające do powierzchni upraw 
roślin przeznaczonych na pa-
szę, uprawianych na trwałych 
użytkach zielonych (płatność 
zwierzęca ). Od 2014 roku jed-
nolita płatność obszarowa bę-
dzie przysługiwała również do 

gruntów rolnych, które nie były 
utrzymywane w dobrej kultu-
rze rolnej na dzień 30 czerwca 
2013 r. i oznaczone były ko-
dem DR10.
Rolnikom przypomniano, że 
wysokość przyznanych płat-
ności uzależniona będzie od 
spełnienia przez nich wymo-
gów wzajemnej zgodności 
(cross-compliance), które obo-
wiązują od 1 stycznia 2009. 
Wnioski wraz z materiałami 
graficznymi można składać od 
15 marca do 15 maja. Wniosek 

o przyznanie płatności może 
zostać złożony także w termi-
nie 25 dni kalendarzowych po 
terminie składania wniosków 
czyli do 9 czerwca, jednak za 
każdy dzień roboczy opóźnie-
nia stosowana jest redukcja  
w wysokości 1 % kwoty płatno-
ści. Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Będzinie bę-
dzie pomagał rolnikom przy ich 
wypełnianiu.  

Iwona Kozłowska
PZDR Będzin

35 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym z terenu Gminy Mierzęcice otrzymało darmowe kom-
putery oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

W ramach programu, nowe komputery trafiły także do Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach. W placówkach tych każdy z mieszkań-
ców będzie mógł bezpłatnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki zakwalifikowaniu 
się Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice", współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Na realizację 
tego projektu Gmina Mierzęcice otrzymała dotację w wyso-
kości 278 470,00 zł (100 procent dofinansowania)

W ramach projektu, mieszkańcy uczestniczyli także w bezpłat-
nych szkoleniach w zakresie podstaw obsługi komputera i In-
ternetu. Szkolenia realizowane były przez firmę INVENTUM Sp.  
z o.o. z Nowego Sącza i odbywały się w dniach od 03 do 24 mar-
ca br. W ramach prowadzonych zajęć, mieszkańcy poznali m.in.: 
podstawowe zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z kompute-
rem, podstawowe elementy systemu operacyjnego, prace z edy-
torem tekstu,  podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz 
podstawy korzystania z Internetu. Ponadto, każdy z uczestników 
szkolenia  otrzymał bezpłatne materiały szkoleniowe. W sumie 
ze szkolenia skorzystało 160 mieszkańców Gminy. 

M. Osowska

Nowe komputery w Gminnej Bibliotece Publicznej. Szkolenie mieszkańców Gminy z zakresu podstawowej obsługi komputera.
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Pokaz tańca irlandzkiego

Wszystkie Kobiety, Panie i Matki w Tym dniu dostają pachnące kwiatki…
Z takiego założenia wyszli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach i z okazji przypadającego 8 marca Dnia 
Kobiet postanowili sprawić swoim koleżankom oraz paniom 
miłą niespodziankę, a nawet szereg niespodzianek, bo dzień 
obfitował w wiele atrakcji.

Zaczęło się od poranka artystycznego. W pięknie przystrojonej 
wiosennymi kwiatami sali, męska część społeczności szkolnej 
dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń i dobrej zabawy. Mogli-
śmy podziwiać popisy taneczne w wykonaniu Bartosza i Jakuba 
z klasy V b oraz wokalne - członków szkolnego chóru z wokalistą 

Damianem Nowakiem na czele. Chłopcy złożyli kobietom piękne 
życzenia, nie zabrakło przy tym też kwiatów i wyrazów szacunku. 
Te serdeczności zresztą towarzyszyły nam przez resztę dnia. Pa-
nowie troszczyli się o dobre samopoczucie kobiet miłymi gestami, 
niektórzy nawet, wykorzystując swoje zdolności plastyczne, wyko-
nali na godzinach wychowawczych portrety swoich koleżanek, co 
wszystkim sprawiło ogromną radość. Uśmiechnięte twarze dziew-
czynek i pań były dowodem na to, że chłopcy spisali się znakomi-
cie. Brawo!

Agata Psonka

Galway to zespół tańca irlandzkiego, który podczas 22. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawił na licytację kar-
net na jednorazowy występ połączony z warsztatami tanecznymi 
do realizacji w dowolnie wybranym przez nabywcę miejscu.

Szczęściem SP nr 1 było to, iż licytację wygrał nasz były uczeń 
Tomasz Jach, a prywatnie syn pani dyrektor Bożeny Jach. Tak 
więc pokaz odbył się na prośbę pana Tomasza właśnie na tere-
nie naszej szkoły. Dzieci podczas tego imponującego spotkania 
z kulturą irlandzką z zapartym tchem śledziły popisy artystów, 
którzy prezentowali na scenie zarówno tańce solowe, tradycyj-
ne tańce grupowe jak i układy oparte na własnej choreografii.
Po prezentacji nadszedł czas na warsztaty taneczne. Ucznio-
wie klas piątych pod okiem profesjonalistów stawiali pierwsze 
kroki polki irlandzkiej. Okazuje się, że nie jest to łatwą sztuką, 
trzeba poświęcić wiele czasu i energii, by osiągnąć taki poziom, 

jaki zaprezentowali nasi goście. 
Składamy serdeczne podziękowania panu Tomaszowi Jach za 
tak miłą niespodziankę.

Agata Psonka, Renata Lebiocka

Katarzyna Mazurska w finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
10 stycznia troje uczniów SP Nr 2 wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Między-
narodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie. 
Reprezentowali nas: Mateusz Płaneta z kl. V, Patryk Skupień z kl. V oraz Katarzyna Mazurska z kl. VI. W tym roku do Międzyna-
rodowego Konkursu Matematycznego przystąpiło 103 264 uczniów z całej Polski. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze 500 miejsc  
w poszczególnych kategoriach, zostają zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Konkurs ten organizowany jest także w następujących 
krajach: Niemcy, Dania, Włochy, Austria, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy i Węgry. W II etapie znalazła 
się Kasia Mazurska wśród 500 uczniów w swojej kategorii wiekowej z całej Polski.

SP nr 2

Zwycięstwo uczniów SP nr 2 w gminnych zawodach piłki ręcznej
Dnia 12.03.14 r. w hali sportowej  w Mierzęcicach, odbyły się gminne zawody  w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół podsta-
wowych. Rywalizację podjęły cztery drużyny chłopców i cztery drużyny dziewcząt.

Szkołę Podstawową nr 2 w Mierzęcicach reprezentowali: Kacper Ję-
drzejewski, Jakub Flacha, Jakub Płatek, Dominik Niziołek, Kamil Go-
dzwoń. Reprezentacja dziewcząt to: Weronika Dudek, Wiktoria Cza-
pla, Kinga Lazar, Anna Cichoń, Kinga Pocztowska, Paulina Czerwiń-
ska. Emocji było naprawdę wiele, nie uniknęliśmy potu i stłuczeń.
Drużyny (chłopcy i dziewczęta) SP2 w Mierzęcicach były niepokona-
ne. Wygrały wszystkie mecze dużą przewagą bramkową, dały z siebie 
wszystko i po długich oraz ciężkich zmaganiach poprowadziły nas do 
zwycięstwa. Wygrane dają uczniom awans do etapu powiatowego.
Gratulujemy mistrzom i trzymamy kciuki za powiaty !!!

Renata Bakalarz



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 3/2014 - strona 8

Otwarta lekcja religii
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Gminny Konkurs Recytatorski 2014 

W Szkole Podstawowej w Przeczycach w dniu 19.II.2014 od-
była się otwarta lekcja religii dla rodziców.

Tematem zajęć był Sąd Boży jako gmach sprawiedliwości. Ce-
lem zajęć dla uczniów było wzmocnienie ich wiary w Bożą Spra-
wiedliwość. Dla rodziców natomiast stworzenie im możliwości 
obserwacji swoich dzieci podczas lekcji.  Zajęcia otwarte zawsze 
wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród rodziców, ponieważ 
uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wycho-
wawczo – dydaktycznej z dziećmi.
Zajęcia tego typu realizowane są w ramach planu współpracy 
z rodzicami i umożliwiają rodzicom poznanie sposobów pracy 
nauczycieli z dziećmi, ich wzajemnych relacji oraz dokonania ob-
serwacji zachowania dziecka na tle grupy. 
Zajęcia takie są doskonałym uzupełnieniem informacji o pracy 
nauczyciela.

Małgorzata Hyla

Jak co roku Szkoła Podstawowa w Toporowicach gościnnie przyjęła laureatów konkursów recytatorskich - eliminacji szkol-
nych i klasowych.

6 marca 2014 roku - w samo południe dzieci wszystkich 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych 
i gimnazjów Gminy Mierzęcice spotkały się , by zmierzyć 
się ze znanymi i lubianymi wierszami dla dzieci i młodzieży. 
Gminny Konkurs Recytatorski 2014 uświetnili swa obecno-
ścią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach-
-Pani Grażyna Czapla, radny i prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Toporowic –pan Jacek Biedroń, sołtys wsi Toporowice –
pani Grażyna Ogorzałek, dyrektorzy placówek oświatowych, 
rodzice , dziadkowie, nauczyciele, najmłodsi i trochę starsi… 
I jak na prawdziwy konkurs przystało, rozpoczął się on wiel-
kim losowaniem kolejności występowania, czasami tremą 
i zdenerwowaniem, a potem sukcesem, oklaskami, uśmie-
chem i łzami wzruszenia. Jak co roku występom  recytatorów 
towarzyszyła prezentacja słowno-muzyczna uczniów Szkoły 
Podstawowej w Toporowicach. Spotkanie z piosenką, prze-
rwy z muzyką, niezwykle refleksyjne myśli towarzyszyły tej 
niezwykłej uroczystości. Zmagania uczniów w poszczegól-
nych grupach wiekowych były nie lada łamigłówką dla komisji 
konkursowej. Samochwała, biedronka, jeżyk, żaba, a może 
leń ? Kogo wybrać? Komu przyznać złote laury? Miliony ta-
kich i tysiące innych myśli krążyło w głowach jury. W miłym 
nastroju bardzo szybko prezentacja recytatorów dobiegła 
końca, a komisja konkursowa udała się na naradę…  W tym 
czasie przyjazna wszystkim dzieciom Szkoła Podstawowa 
w Toporowicach przeobraziła się w prawdziwy plac zabaw. 
Miłośnicy muzyki mogli pląsać w rytmie znanych i lubianych 
najnowszych przebojów dziecięcych i młodzieżowych, zain-
teresowani sportem pograć w piłkę w salce gimnastycznej. 
Zmęczeni aktywnością fizyczną mogli odpocząć w kącikach 
gier i zabaw, porozmawiać, nawiązać nowe przyjaźnie albo 
jeszcze raz zaprezentować się na scenie. 
Kiedy emocje sięgały zenitu, nieoczekiwanie pojawiła się ko-
misja i przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu. Pierw-

sze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zajęli: 
Magdalena Lazar, Szymon Gurowiec, Kasandra Miszewska, 
Gaja Kobryń, Kinga Opara, Damian Nowak. Drugie miejsca 
na podium przyznano Jonatanowi Jarczak, Julii Gajewskiej, 
Szymonowi Koziorowskiemu, Kai Złockiej, Monice Rybak, 
Paulinie Paszewskiej, Angelice Dyszy, Weronice Wojdas,  
a trzecie Martynie Cichoń,Wiktorii Budzynowskiej, Julii Kłys, 
Aleksandrze Cichoń, Annie Wojdas. Wyróżnienie otrzymał 
Marcel Satora. Do konkursu Mały OKR w Katowicach jury 
wytypowało –Kingę Opara, Damiana Nowaka, Dominikę Spy-
ra. Wszyscy uczestnicy Gminnego Konkursu Recytatorskie-
go nagrodzeni zostali dyplomami oraz książkami. 

Jolanta Natkaniec-Sarnik
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Dzień kobiet i Walentynki w SP w Boguchwałowicach
10 marca w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach zor-
ganizowano szkolny Dzień Kobiet.

Dziewczynki i panie w tym dniu były traktowane iście po królew-
sku. Pod okiem pani I. Cichoń, chłopcy przygotowali dla swoich 
koleżanek małą niespodziankę artystyczną oraz słodki poczęstu-
nek. Chłopcy sami ułożyli piękne wierszyki o swoich paniach i ko-
leżankach i z aktorskim wręcz talentem prezentowali swoje umie-
jętności przed żeńską publicznością. We wrześniu dziewczynki 
na pewno się zrewanżują chłopakom. Z kolei 14 lutego, odbył 
się bal przebierańców, gdzie hasłem przewodnim był motyw pi-
racki. Wśród dzieci dominowały przebrania typowo pirackie nie-
zwykle pomysłowe i oryginalne. W trakcie balu zorganizowano 
liczne konkurencje i zabawy, w tym wybór najciekawszego stroju 
i konkurs na projekt stroju pirata. Na zakończenie balu rozdano 
walentynkową pocztę. 

Anna Zieleniucha

Dajemy uczniom szansę 
Od stycznia 2014 roku w Gimnazjum w Mierzęcicach realizowany jest projekt pn. „MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ”.
Ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowany będzie aż do marca 2015 roku, a całkowita war-
tość projektu wynosi 225.848,00PLN. Działania w ramach projektu 
obejmują liczne zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyjazdy edukacyjne 
oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.
W styczniu 2014 r. odbyły się spotkania informacyjne oraz przepro-
wadzona została rekrutacja uczestników projektu. Zainteresowanie 
uczniów uczestnictwem w projekcie było bardzo duże. Informujemy, 
że we wrześniu 2014 roku przeprowadzona zostanie rekrutacja uzu-
pełniająca i także uczniowie, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole 
w kolejnym roku szkolnym, będą mogli skorzystać bezpłatnie z licz-
nych form wsparcia przewidzianych w projekcie.
W ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie zapropono-
waliśmy uczniom wybór zajęć dodatkowych, na których mogą rozwi-
jać swoje umiejętności, zainteresowania, talenty:
• ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNE,
• ZAJĘCIA NAUKOWO - TECHNICZNE,
• JĘZYKI OBCE,
• ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA,
• SZKOLNY KLUB KARIER.
Aby zapewnić uczniom najlepsze możliwości rozwoju, zajęcia po-
dzielono na 24 grupy liczące od 2 do 12 osób. Uczestnicy zajęć po-
szerzają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności i kompetencje po-
przez zabawę, doświadczenia i eksperymenty. Dzięki uzyskanemu 

wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w ramach EFS, pracownie 
w których odbywają się zajęcia zostały doposażone w najnowsze po-
moce dydaktyczne m.in. zestawy do przeprowadzania eksperymen-
tów i doświadczeń z chemii, fizyki i biologii oraz sprzęt multimedialny: 
nowoczesne komputery, projektory multimedialne, mikroskopy i ka-
merę cyfrową, tablety, interaktywne programy do nauki języka angiel-
skiego i niemieckiego, mikrofony.
Zainteresowani rozwojem świadomości kulturowej biorą udział w za-
jęciach z architektury i sztuki oraz w Filmowym Klubie Dyskusyjnym, 
które wsparte są nie tylko zakupionymi pomocami, m.in. pakiet filmów, 
ale także bezpośrednim obcowaniem z zabytkami i sztuką teatralną. 
Aby uzupełnić i uatrakcyjnić ofertę zajęć a jednocześnie poszerzyć 
wiedzę uczestników projektu odbędą się WYJAZDY EDUKACYJNE 
na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, do Centrum Nauki 
Kopernik oraz do muzeum i teatru.
Już 29 marca 2014 (sobota) chętni uczestnicy projektu jadą do 
Muzeum Narodowego w Kielcach, gdzie będą uczestniczyć  
w Warsztatach malarskich oraz zwiedzą Galerię malarstwa polskiego 
i europejskiej sztuki zdobniczej, a następnie Pałac H. Sienkiewicza  
w Oblęgorku.
Wyjazdy dla uczniów są bezpłatne, pokrywane w całości ze środków 
projektowych.
Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ powstał z inicjatywy Gim-
nazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach w nawiązaniu do aktualnych 
potrzeb edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej. Wspiera on również 
rodziców w zakresie rozwijania talentów i zainteresowań uczniów 
szczególnie uzdolnionych, a także w planowaniu ich dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej.
Beneficjentem Projektu jest Gmina Mierzęcice.

Mariola Studniarz
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Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii
„Proszę Pani, to było proste!” Z takimi słowami na ustach wyszła z auli WOM-u w Katowi-
cach Ania Wojdas - uczennica III klasy ZSP w Nowej Wsi. 11 marca 2014r. odbył się woje-
wódzki etap Przedmiotowego Konkursu z Chemii.

Zadania wcale nie były łatwe, 
tylko Ania była świetnie do 
konkursu przygotowana. Pra-
cowała z wielkim zapałem na 
swój sukces już od pierwszej 
klasy gimnazjum. Rozwiązała 
w tym czasie niezliczoną ilość 
zadań, zapisała setki reakcji, 
obejrzała wiele doświadczeń, 
zapamiętała mnóstwo kolorów 
charakterystycznych dla reak-
cji chemicznych. Jej „ulubiony” 
kolor to ceglastoczerwony tle-
nek miedzi(I) w próbie Trom-
mera i ciemnofioletowa bar-

wa w próbie jodoskrobiowej. 
Można jeszcze wspomnieć  
o tajemniczej szafirowej bar-
wie towarzyszącej reakcji 
wykrywania związków polihy-
droksylowych. Trudno dysku-
tować o barwach, które chyba 
każdy widzi inaczej…
Trud trzyletniej pracy został 
nagrodzony wielkim sukce-
sem. Oprócz ogromnej satys-
fakcji i zwolnienia z matema-
tyczno - przyrodniczej części 
egzaminu gimnazjalnego, Ania 
z tytułem laureata może wy-

brać dowolną szkołę średnią, 
ponieważ już ma maksymalną 
liczbę punktów w rekrutacji.
Ani bardzo serdecznie gratu-
lujemy. Jesteśmy z niej bardzo 
dumni i życzymy wielu sukce-
sów nie tylko chemicznych. 
Trzeba dodać, że jest to bar-
dzo uzdolniona muzycznie 
osoba. Śpiew to jej pasja, więc 
w sumie nikogo nie powinno 
dziwić, że śpiewająco rozwią-
zała niełatwy arkusz z chemii.
 

Marzena Wałęsa

Sukcesy uczennic z Gimnazjum w Nowej Wsi  w konkursach językowo- literackich
Uczennice z Gimnazjum w Nowej Wsi osiągają wysokie wyniki w prestiżowych konkursach językowo- literackich organizo-
wanych w powiecie będzińskim.

W V Powiatowym Literackim 
Konkursie Obcojęzycznym 
dla Gimnazjalistów pod Hono-
rowym Patronatem Starosty 
Będzińskiego organizowanym 
w II L.O. im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Będzinie Julia 
Krolik zajęła I miejsce, zaś 
Agata Jasińska III miejsce. 
Zadaniem uczestników było 
zredagowanie pracy pisemnej 
na wybrany temat w języku 
niemieckim. 
W X edycji Powiatowego 
Konkursu Literackiego „Wi-
zje światła i ciemności 2014” 
organizowanym w III L.O. 

im. C.K. Norwida w Będzinie,  
w którym uczestnicy prezen-
towali utwory własnego autor-
stwa (poezję albo prozę) Julia 
Krolik zdobyła II miejsce, zaś 
Magdalena Czerwińska uzy-
skała wyróżnienie.
W II Powiatowym Międzygim-
nazjalnym Konkursie Propa-
gowania Języków Obcych, 
podczas którego uczestnicy 
rozwiązywali test obejmują-
cy zagadnienia gramatyczne  
i kulturowe z języka angiel-
skiego oraz niemieckiego Julia 
Krolik zdobyła pierwsze miej-
sce. 

Uczennice z Gimnazjum  
w Nowej Wsi wykazały się 
dużą wiedzą i umiejętnościa-
mi językowymi oraz talentem 

literackim. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych suk-
cesów!  
                                                                                                            

Przedszkolaki witają wiosnę!
W piątek 21 marca 2014r. przedszkolaki z Mierzęcic wraz z pa-
nią dyrektor Małgorzatą Rinkowską i swoimi wychowawczyniami 
pożegnały zimę i powitały wiosnę. Szczególnie starannie do tego 
dnia przygotowały się dwie grupy starszaków. Dzieci z grupy 
,,Żabek” z wychowawczynią panią K. Burczyk przygotowały sym-
bol odchodzącej zimy czyli kukłę marzannę. Symbol nowej pory 
roku – gaika przygotowały dzieci z grupy ,,Biedronek” z wycho-
wawczynią p. K. Trefon. Podczas pobytu na świeżym powietrzu 
przedszkolaki śpiewały piosenki o wiośnie i szukały jej zwiastu-
nów w przyrodzie. 
Żegnaj marzanno! Do zobaczenia za rok! Teraz przedszkolakom 
towarzyszyć będzie zielony, ukwiecony gaik.

Mariola Kaim

Kamil Gwóźdź
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W sobotę, 15 marca o godz. 10.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach odbył się 
Gminny Konkurs Ortograficzny o Tytuł  Mistrza Ortografii Gminy Mierzęcice. Organizatorami konkursu było Gimnazjum  
im. Czesława Miłosza oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Celem konkursu, który hono-
rowym patronatem objął Wójt 
Gminy Grzegorz Podlejski, 
była integracja środowiska 
lokalnego, sprawdzenie swo-
ich umiejętności ortograficz-
nych oraz przede wszystkim 
dobra zabawa. Do zmagań  

z zawiłościami ortograficznymi 
ojczystego języka przystąpili 
uczestnicy w dwóch katego-
riach: dzieci oraz młodzież 
do 18 roku życia oraz dorośli  
w każdym wieku.
Jako pierwsi, z tekstem Baśń 
o żmii Bożence zmierzyli się 

uczestnicy mający mniej niż 
18 lat. Zwyciężczynią w tej 
kategorii została Katarzyna 
Mazurska - uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mierzęci-
cach.
Spośród uczestników kategorii 
„18 – open” zmagających się  

z tekstem Niecodzienna 
drzemka piechura, gęsto na-
szpikowanym ortograficznymi 
„pułapkami”, mistrzynią zosta-
ła Pani Krzysztofa Urbańska.

Oprac. M. Osowska

Projekt edukacyjno - czytelniczy „Czytamy razem” 
Trwa realizacja projektu edukacyjno - czytelniczego „Czy-
tamy razem” przygotowanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Mierzę-
cicach, który trwa od października 2013 do czerwca 2014 r.
Przy jego realizacji pomagają gimnazjalistki z mierzęcickiego 
Gimnazjum oraz emeryci z Koła Emerytów i Rencistów w Mie-
rzęcicach. Obecnie zakończyły się spotkania czytelnicze za-
planowane na luty i marzec. W tym czasie pracownicy Biblio-
teki zaprosili uczniów na zróżnicowane tematycznie spotkania  
z książką. Dla klas I przygotowano zajęcia pod hasłem „Witamy 
w Bibliotece” a następnie spotkanie z okazji „Dnia Kota”, które 
było okazją do zaprezentowania „kociej literatury”, której w na-
szej Bibliotece nie brakuje. Uczniowie klas II i III przybyli z wizytą 
„do śnieżnej krainy”, gdzie królowały postacie z książki „Zacza-
rowana Zagroda”. Klasa IV poznała w ciekawy sposób budowę 
ksiązki oraz jej różne formy wydawnicze. Natomiast uczniowie 
klasy VI poznawali wszelkiego rodzaju słowniki i encyklopedie 
podczas spotkania pod hasłem „Oswoić encyklopedie i słowniki”. 
W lutym odbyło się również spotkanie Klubu Miłośników Książek 
„ABC”, do którego należą uczniowie Szkoły Podstawowej.Nato-
miast co środę w każdej klasie trwa głośne czytanie prowadzone 
przez bibliotekarza oraz gimnazjalistki.

Następne spotkania planowane są w miesiącu kwietniu z okazji 
Międzynarodowego Dnia Książki oraz w maju z racji Tygodnia 
Bibliotek.
 

Opr. M.Bijak i D.Latos
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Strażackie debatowanie
Pierwszy kwartał każdego roku we wszystkich instytucjach  
i firmach jest okresem podsumowań, bilansów i sprawoz-
dań za miniony rok. Również Ochotnicze Straże Pożarne  
w naszej Gminie podsumowują swoją roczną działalność 
statutową na walnych zebraniach sprawozdawczych.
W sumie przeprowadzono siedem zebrań, a harmonogram wyglą-
dał następująco:
1 luty OSP Sadowie, 16 luty OSP Toporowice, 22 luty OSP Mierzę-
cice II, 23 luty OSP Nowa Wieś, 1 marzec OSP Boguchwałowice, 
15 marzec OSP Mierzęcice, 22 marzec OSP Przeczyce.
W każdej z jednostek, po złożeniu obszernych informacji m.in.  
z działalności statutowej OSP i gospodarki finansami za rok 2013, 
druhowie udzielili absolutorium zarządowi, co świadczy o prawidło-
wej pracy i zaufaniu wśród strażaków.
Podczas spotkań, wręczono także poszczególnym członkom stra-
ży, zaświadczenia ukończenia kursów m.in. „Podstawowy dla Stra-
żaków Ratowników OSP cz. I i II, „Kwalifikowanej Pierwszej Pomo-
cy” i „Dowódców OSP” 
W walnym zebraniu sprawozdawczym w Mierzęcicach oprócz licz-
nego grona druhów strażaków, uczestniczyli także zaproszeni gości 
m.in.: Starszy Kapitan PSP w Będzinie Stanisław Sysakiewicz, Wi-
ceprezes Zarządu Powiatowego oraz Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP Stanisław Paks, Komendant Zarządu Gminne-

go OSP Mierzęcice Mieczysław Filipek, Przewodniczący Wspólnot 
Gruntowych „Nadzieja” w Mierzęcicach Andrzej Gwóźdź,  Przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzęcicach Kazimiera Siu-
dyka, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Twardoch oraz Wójt 
Gminy Grzegorz Podlejski, który uczestniczył we wszystkich wal-
nych zebraniach.
Po zakończeniu zebrania odbyło się uroczyste poświęcenie sa-
mochodu ratowniczo- gaśniczego – typu średniego, zakupionego  
w bieżącym roku. Poświęcenia nowego pojazdu dokonał duszpa-
sterz strażaków powiatu będzińskiego Ks. Janusz Rakoczy.

M. Osowska

Co dwie głowy to nie jedna czyli…  kilka słów o partnerstwie utworzonym dla dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach.

„Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach”

Powszechnie wiadomo, że dwoje może więcej. Tak było i tym razem 
kiedy to lokalne, przeczyckie Stowarzyszenie (Stowarzyszenie Wspie-
rające Rozwój Wsi Przeczyce „Nad Czarną Przemszą”) zaprosiło do 
współpracy Gminę Mierzęcice. Wójt Gminy Grzegorz Podlejski oraz 
prezes Stowarzyszenia Anna Jaskólska wraz z Zarządem stworzyli 
projekt zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic ze Szkoły Podsta-
wowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach. Wniosek złożony do Urzę-
du Marszałkowskiego w Katowicach otrzymał pozytywną ocenę i tym 
samym ponad 200 tyś dofinansowania do zajęć dodatkowych.
W ramach projektu pt.: „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse 
w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” przewi-
dziane zostały zajęcia z języka polskiego oraz matematyki – i to za-
równo dla uczniów/uczennic potrzebujących dodatkowego wsparcia 
(zajęcia o charakterze dydaktyczno – wyrównawczym) jak również 
dla dzieci uzdolnionych. Podczas zajęć wykorzystywane są aktywne 
metody pracy; gry i zabawy dydaktyczne, metoda projektu i inne. 
Uczniowie szybko zapamiętują nowe wiadomości dzięki praktycz-
nemu wykorzystaniu nowo nabytej wiedzy (np.: dzieci uczęszcza-
jące na j. hiszpański miały możliwość porozmawiania z gośćmi  
z Hiszpanii). Oprócz zajęć z języka polskiego i matematyki odbywa-
ją się również:
- zajęcia językowe z j. niemieckiego 
- zajęcia językowe z j. hiszpańskiego,
- warsztaty plastyczne; dla wszystkich kochających malować, rysować 
- zajęcia judo; z podziałem na dzieci młodsze i starsze
- zajęcia taneczne

W ramach projektu powstał Szkolny Ośrodek Kariery skupiający 
wokół siebie uczniów najstarszej klasy, zajmujący się szeroko ro-
zumianą preorientacją zawodową. Podczas spotkań i zajęć SzOKu 
uczniowie analizują swoje zainteresowania, predyspozycje, zasta-
nawiają się nad wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i (w przy-
szłości) zawodowej. Dowiadują się o specyfice pracy w różnych 
zawodach/firmach, możliwościach pracy/edukacji na terenie gminy/
powiatu/województwa. W końcu, uczą się konstruktywnie i efektyw-
nie reagować na sytuacje stresogenne.
Projekt rozpoczął się w październiku 2013 r. i potrwa do czerwca 
2015. W zajęciach dodatkowych może wziąć udział każdy uczeń 
uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Przeczycach. Projekt zo-
stał dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Koordynator projektu Anna Jaskólska składa podziękowania wszyst-
kim osobom zaangażowanym w powstanie oraz realizacje projektu 
oraz Pani Edycie Kowal – Wencel za konstruktywną pomoc. Reali-
zatorzy mają nadzieję, że ta udana współpraca nie zakończy się na 
realizacji jednego wspólnego przedsięwzięcia. Trwają przygotowa-
nia do następnego projektu z myślą o najmłodszych  dzieciach. Tym 
razem wniosek jest tworzony przez trzech partnerów: Stowarzysze-
nie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce „Nad Czarną Przemszą”, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania, Rozwoju i Promocji wsi Bo-
guchwałowice oraz Gminę Mierzęcice.

Prezes Stowarzyszenia Anna Jaskólska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3 OFF - ROADOWY DZIEŃ KOBIET
Po raz pierwszy w Mierzęci-
cach w dniu 8 marca 2014 r. 
odbyła się 3 Edycja cyklicz-
nej imprezy pod nazwą OFF 
- ROADOWY DZIEŃ KOBIET.

Imprezę zorganizował  Klub 
SILESIAPARK4X4 przy do-
skonałej współpracy z włoda-
rzami gminy – Panem Grzego-
rzem Podlejskim oraz Panem 
Andrzejem Cembrzyńskim, 
którzy na Bazę Rajdu wybrali 
doskonale przygotowany dla 
takiej imprezy teren przyległy 
do OSP Mierzęcice II.
Organizatorzy na potrzeby im-
prezy przygotowali prawie 100 
km tras widokowych poprowa-
dzonych w taki sposób, aby 
Uczestnicy mieli możliwość 
poznania walorów Mierzęcic  
z każdej strony. Trasa przebie-
gała przez tereny leśne, pola, 
łąki, dukty oraz sporadycznie 
asfaltem. Nad bezpieczeń-
stwem Uczestników czuwał 
ratownik medyczny a nad peł-
nymi żołądkami catering ser-
wujące specjały z grilla.
Do uczestnictwa w tegorocz-
nej edycji imprezy zgłosiło się 
60 załóg, które organizatorzy 
podzielili na 3 kategorie: żeń-

skie, mieszane oraz męskie, 
które  stanowiły bardzo koloro-
wy akcent imprezy. Mężczyźni 
biorący udział w imprezie do-
skonale wczuli się w rolę prze-
bierając się za panie. Jeden 
z uczestników założył nawet 
suknię ślubną i to właśnie on 

zdobył tytuł najlepiej PRZE-
BRANEGO FACETA. Każda 
Pani, która odwiedziła Bazę 
Rajdu została obdarowana tu-
lipanem.
Uczestnicy przyjechali samo-
chodami seryjnymi, delikatnie 
zmodyfikowanymi oraz total-

nymi „zmotami” czyli samo-
chodami, które samochody 
przypominają tylko z nazwy.

Na terenie Bazy Rajdu przygo-
towane zostały miejsca, w któ-
rych Uczestniczki musiały zdo-
bywać punkty w przygotowa-
nych dla nich konkurencjach. 
Czekały na nie między innymi: 
Alkogogle, Trzęsidupka, Joy-
stick, Test Stewarta, Szarża 
Rycerza, Zemsta Stolarza 
oraz Latawica. Został również 
wyznaczony specjalny odcinek 
dla „ciśnieniowców”, który do 
przejazdu wymagał użycia wy-
ciągarek.
Po kilku godzinach doskona-
łej zabawy ogłoszono wyniki  
i wręczono nagrody od spon-
sorów.
W tegorocznej edycji kolejne 
miejsca zajęły:

1. Miejsce – Agata Czypionka / 
Katarzyna Mitura – załoga nr 15
2. Miejsce – Marta Massalska / 
Joanna Glanowska – załoga nr 20
3. Miejsce – Beata Procner / 
Karolina Procner – załoga nr 10.

fot. Paweł Bogacz
Klub SILESIAPARK

Wieczór towarzyski „Ostatki” – Dzień Kobiet i Dzień Inwalidy w Nowej Wsi
4 marca 2014 w remizie OSP Nowa Wieś odbyło się spo-
tkanie członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  
w Nowej Wsi.

Spotkanie było zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, kończące-
go się karnawału oraz Światowego Dnia Inwalidy. Uczestniczyło  
w nim 98 osób w tym 65 pań. Wśród gości obecni byli: pani Bar-
bara Łukasik członek Zarządu Rejonowego w Tarnowskich Gó-
rach, pani Urszuli Gądek sołtys Nowej Wsi oraz delegacja Koła 
Emerytów z Gminy Ożarowice.
Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Koła w Nowej Wsi 
Krystian Skrzypczyk, który przywitał wszystkich, oraz złożył 
wszystkim Paniom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Ko-
biet. Oprócz życzeń wszystkie Panie otrzymały także prezenty. 
Nie zabrakło wspólnego śpiewania, opowiadania dowcipów i tań-
ców do których przygrywał zespół „Debet”.
W imieniu wszystkich pragniemy podziękować za ogromną po-
moc i zaangażowanie członków i miłośników naszego Koła oraz 
wszystkim, którzy nam pomagają i współpracują. Dzięki tym 

osobom i ich pomocy nasze Koło funkcjonuje bardzo aktywnie. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy poświęcają swój wolny 
czas aby być z nami i nas wspierać. Podziękowania składamy 
także Zarządowi naszego Koła.

Przewodniczący Koła
Krystian Skrzypczyk
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NZOZ PROMED
Informujemy, że w Ośrodku Zdrowia w Mierzęcicach

sobotnie i niedzielne
dyżury pielęgniarskie

odbywają się w godz. 9.00- 10.00

VII edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia przypo-
mina o trwającej VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod 
nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu 
policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz 
ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach 
obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego 
Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".

Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie 
ofiar przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobi-
ście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecz-
nych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji 
i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) moż-
na nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdujące-
go się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php,  
a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 
13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszające-
go, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz 
uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego 
formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane 
po 31 maja 2014 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji 
konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapi-
tuła złożona z pracowników Pogotowia "Niebieska Linia", patro-
na konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzy-
gnięcie VII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2014 roku.
Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta 
Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2014 roku, 
podczas obchodów Dnia Policji.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

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

Moja Szkoła - Moja Gmina
Poseł na Sejm RP Jarosław Pięta oraz Wójt Gminy Mierzę-
cice Grzegorz Podlejski serdecznie zapraszają w dniach od 
1 do 30 kwietnia br. do udziału w konkursie fotograficznym 
„Moja Szkoła - Moja Gmina”.

Celem konkursu „Moja Szkoła - Moja Gmina” jest:
- propagowanie wśród ludzi młodych sztuki fotografowania, jako 
jednej z form artystycznego wyrazu oraz jednego z najlepszych 
środków komunikacji międzyludzkiej;
- artystyczne przedstawienie szkoły oraz gminy jako miejsca wi-
dzianego okiem ucznia;
- promocja Gminy Mierzęcice.

Dobra gra UKS "IKAR"
Wygrana z Piastem II Ożarowice 8-2,KS Corona Rudniki 6-4, 
remisy 5-5 z UKS Dwójka Sosnowiec i Skarbkiem Tarnowskie 
Góry to wyniki końcówki sezonu meczy UKS IKAR Mierzęcice. 

Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze zawodnikom dwa me-
cze wyjazdowe - pierwszy do Konopisk drugi do Ożarowic. Jak 
podkreśla Krzysztof Kozieł, kierownik sekcji tenisa stołowego, 
tak świetne wyniki zawodników UKS "IKAR", to przede wszyst-
kim ciężka praca i niezliczone treningi nad techniką. W nowym 
sezonie UKS IKAR reprezentować będą dwie drużyny męskie  
i sekcja żeńska.

Wszystkich chętnych informujemy, iż zajęcia odbywają się we 
wtorki i czwartki, w godzinach od 17:00 do 19:00 w hali gimna-
zjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi. Więcej infor-
macji na temat prowadzonych zajęć można uzyskać pod nume-
rem telefonu: (+48) 512 273 726.

Jednocześnie UKS IKAR mając na uwadze dobro wspólne - na-
szą młodzież, zaprasza do współpracy Przedsiębiorców i wła-
ścicieli firm do współfinansowania rozwoju sportowego i zdro-
wotnego naszej młodzieży. Wasze zaangażowanie niewątpliwie 
podniesie prestiż Waszej firmy, a nam da możliwość rozwoju tak 
sportowego jak i organizacyjnego.

Oprac. M. Osowska

Nowe godziny otwarcia filii bibliotecznych
Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2014r. uległy zamianie go-
dziny pracy filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.

 Filia Nr 1 w Przeczycach:
• poniedziałek 14:30 - 18:00
• wtorek 8:30 - 11:30
• piątek 14:30 - 18:00
 Filia Nr 2 w Nowej Wsi: 
• wtorek 11:00 - 14:00
• środa 14:00 - 18:00
• czwartek 11:00 - 14:00
 Filia Nr 3 w Toporowicach:
• środa 15:00 - 18:00
• czwartek 10:00 - 13:00
• piątek 15:00 - 18:00
Filia Nr 4 w Boguchwałowicach: 
• poniedziałek 14:00 - 17:00
• wtorek 10:00 - 13:00

Filia Nr 5 w Mierzęcicach  
Osiedle: 
• wtorek 12:00 - 17:00
• środa 12:00 - 17:00
• czwartek 9:00 - 14:00
• piątek 9:00 - 14:00
Godziny otwarcia Centrali  
w Mierzęcicach ul. Wolności 
62a pozostają bez zmian:
• poniedziałek, wtorek, środa, 
czwartek, piątek 8:00 - 19:00
• sobota 8:00 - 13:00

Dyrektor GBP  w Mierzęcicach
Grażyna Czapla



Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
9 kwietnia 2014 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się gala laureatów Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego. W uroczystości wręczenia zaświadczeń udział 
wzięło 530 laureatów różnych konkursów przedmiotowych (co stanowi 1,2% wszystkich uczestników biorących udział), 
dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście.
Wśród tej wyjątkowej młodzieży 
znalazła się uczennica trzeciej 
klasy Gimnazjum im. Janusza 
Kusocińskiego w Nowej Wsi 
Anna Wojdas, która zosta-
ła Laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego  
z Chemii, organizowane-
go  przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty.
Ania pokonała długą drogę, by 
osiągnąć ten zaszczytny tytuł. 
Wszystko zaczęło się w listo-
padzie 2013 r. kiedy odbył się  
I etap szkolny konkursu. Spośród 
grupy uczniów, tylko Ania uzyska-
ła wymaganą ilość punktów. 
17 stycznia 2014 r. zmierzy-
ła się z trudnymi zadaniami, 
tym razem w rejonowym eta-
pie Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii,  
a 11 marca wzięła udział w ostat-
nim III  etapie, zdobywając tytuł 

laureata.  Na uwagę zasługuje 
fakt, że Ania jest jedyną laureat-
ką konkursów przedmiotowych  
w powiecie będzińskim.
Wielki wysiłek i ogrom nauki 
opłacił się tym bardziej, że 
zgodnie z regulaminem woje-
wódzkich konkursów przedmio-
towych, wyróżnieni uczniowie 
zwolnieni są z części egzami-
nu gimnazjalnego i promowa-
ni z oceną celującą z danego 
przedmiotu oraz przyjmowani 
do szkół ponadgimnazjalnych 
poza zasadami powszechnej 
rekrutacji. Uczennicę do kon-
kursów przygotowywała pani 
Marzena Wałęsa nauczyciel 
fizyki i chemii  nowowiejskiego 
Gimnazjum.
Słowa uznania, gratulacje oraz 
dyplom laureata przekazali 
Ani: Poseł na Sejm RP Krysty-
na Szumilas, Śląski Kurator 

Oświaty Stanisław Faber oraz 
prof. Uniwersytetu Śląskiego  
dr hab. Roman Wrzalik (pro-
dziekan Wydziału Mate-
matyki, Fizyki, Chemii) 
Wśród gratulujących nie 
zabrakło również Wój-
ta Gminy Mierzęcice 
Grzegorza Podlej-
skiego, który wrę-
czył laureatce 
list gratulacyjny 
oraz upominek.
Ani jeszcze 
raz serdecz-
nie  gra-
t u l u j e m y  
i życzymy 
kolejnych 
sukcesów.
                       
M. Osowska

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę wielu radosnych i ciepłych chwil,  

odpoczynku przy rodzinnym stole oraz dużo pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku, Zbigniew Meres

Senator RP



*

 dla mieszkańców, którzy budują lub remontują swoje domy i mieszkania
oraz osób, które nabędą nieruchomość w gminie Mierzęcice.

Oferta będzie obowiązywać do 30 czerwca br.
Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie w sklepie Leroy Merlin Sosnowiec 
wypełnionego formularza  potwierdzonego przez Urząd Gminy w Mierzęcicach, 
dzięki któremu otrzymacie Państwo:

• kartę podarunkową na zakupy w Leroy Merlin o wartości 100,00 zł;
• 5% rabatu powitalnego na jednorazowe zakupy (przy założeniu Karty DOM)*;
• 10% rabatu na całodzienne zakupy (wg regulaminu karty DOM)*;
• pomoc kierownika dyżurnego przy pierwszej wizycie w sklepie;
• pomoc doradców handlowych, którzy zagwarantują Państwu dopasowanie produktów do Państwa oczekiwań;
• różne sposoby finansowania zakupów (np. zakup na raty);
• gwarancja transportu jeszcze w dniu zakupu (wg regulaminu karty DOM);
• serwis gwarancyjny i usługi posprzedażowe.

* rabat nie sumuje się z innymi rabatami
W przypadku dużego zainteresowania ofertą istnieje możliwość 
przedłużenia okresu jej obowiązywania.

Formularze dostępne są w UG w Mierzęcicach w pokoju nr 22 
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30, środa 9-17.


