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uchwalenia Konst y tucji  3 Maja 
w Gminie Mierzęcice

Konstytucja 3 Maja była pierwszą nowoczesną, spisaną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych. 223 lata temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją  
3 Maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

Konstytucja 3 Maja regulowała zasady funkcjonowania 
władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Postanowienia ustawy 
zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły 
wolną elekcję i zasadę liberum veto.

Ten ważny w dziejach naszego kraju dzień uczcili także 
mieszkańcy gminy Mierzęcice. Obchody święta Konstytu-
cji 3 Maja zainaugurowała msza święta w intencji ojczyzny 
oraz druhów strażaków, odprawiona w kościele pw. św. Mi-
kołaja w Targoszycach, którą celebrował proboszcz parafii 
ks. kanonik Janusz Rakoczy w asyście dk. Jakuba Kuzi. Do-
niosłą rangę nabożeństwa podkreśliła obecność Orkiestry 
Dętej im. Władysława Juszczyka oraz udział licznie przy-
byłych pocztów sztandarowych. We mszy świętej uczestni-
czyły Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele jednostek 
OSP, delegacje instytucji i organizacji działających na tere-
nie gminy, Radni, Sołtysi, mieszkańcy, młodzież oraz przed-
stawiciele władz gminy: Wójt Gminy Mierzęcice- Grzegorz 
Podlejski, Zastępca Wójta- Andrzej Cembrzyński, Skarbnik 
Gminy- Agnieszka Frączek, Przewodniczący Rady Gminy- 
Tadeusz Twardoch.

Po nabożeństwie uczestnicy święta majowego przy akom-
paniamencie Orkiestry Dętej w korowodzie udali się pod 
Pomnik Niepodległości przy Gminnym Ośrodku Kultury. Po 
wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego, oddano hołd 
mieszkańcom regionu poległym w walkach o niepodległość 
ojczyzny.
Kwiaty pod pomnikiem złożyli: w imieniu władz gminy - Wójt 
Gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej Cem-
brzyński, Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek, Przewodni-
czący Rady Gminy Tadeusz Twardoch wraz z  Radnymi, 
delegacja Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi, przed-
stawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele 

gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka 
Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, placówek oświatowych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt gminy Grze-
gorz Podlejski, na wstępie przytaczając wielokrotnie wypo-
wiadane przez Ojca Świętego Jana Pawła II słowa:

„Ojczyzna- kiedy myślę- wówczas wyrażam siebie i zako-
rzeniam, mówi mi to serce, jakby ukryta granica, która ze 
mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przy-
szłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam… 
gdy myślę Ojczyzna- by zamknąć ją w sobie jak skarb.”

Wójt gminy przypomniał najważniejsze wartości, które 
wprowadzała Konstytucja 3 Maja: wolność wyznania, rów-
ność wobec prawa, tolerancję, dające podstawy do rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, podkreślił jak 
wielkie znaczenie miało jej uchwalenie dla Polski i Polaków.

- Dzisiejszy patriotyzm to nie walka z bronią w ręku, ale 
ofiarna miłość i służba ojczyźnie w innym wymiarze…  
Dylematy te jak nikt inny rozumiał święty Jan Paweł II, który 
mówił:
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką 
szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrze-
ni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała  
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego ma prawo do miłości szcze-
gólnej”.

Na zakończenie swojego wystąpienia, Wójt gminy podzię-
kował wszystkim mieszkańcom  za wspólne upamiętnienie 
święta Konstytucji 3 Maja oraz wywieszenie flag, które pod-
kreśliły rangę tej szczególnie ważnej dla nas Polaków uro-
czystości państwowej.

Red.
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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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WÓJT GMINY MIERZĘCICE
na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 942)

informuje,
że od dnia 07.05.2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolno-
ści 95, na stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zostało wywie-
szone i podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach przy ul. Sokołów:

Cena uzyskana w wyniku przetargu za nieruchomość oznaczoną Lp. 3 podlega zwolnieniu od podatku 
VAT.
Cena uzyskana w wyniku przetargu za nieruchomości oznaczone Lp. 1 i 2 zostanie powięk-
szona o należny podatek VAT.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunki prze-
targu dostępne są w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój 
nr 3) w godz. pracy urzędu: 7.30 – 15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), 9.00 – 17.00 
(środa), drogą telefoniczną 32 288 79 00, wew. 216 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomość podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Sprzedaż nieruchomości
położonych w Boguchwałowicach
przy ul. Sokołów oraz ul. Kaczeńców
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Wicemarszałek z wizytą w Mierzęcicach
W czwartek 24 kwietnia, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa odwiedził Gminę Mierzęcice i zapoznał 
się z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice”, realizowanej w ramach 
projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Realizacja tej inwestycji moż-
liwa jest dzięki dotacji unijnej 
przyznanej przez Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego. Całko-
wita wartość planowanej inwe-
stycji to 110 mln zł z czego ze 
środków unijnych przeznaczo-
nych zostanie ponad 90 mln zł
Podczas roboczej wizyty,  
Wicemarszałek odwiedził rów-
nież oczyszczalnię ścieków  
w Ożarowicach oraz nowy 
plac targowy w Mierzęcicach, 
wybudowany w ramach unij-

nego programu „Mój Rynek”- 
współfinansowanego ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego  
w ramach programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
Spotkanie było także dosko-
nałą okazją do omówienia dal-
szych potrzeb infrastruktural-
nych w Gminie Mierzęcice.

Red.
fot. Paweł Bogacz

Wybory do Parlamentu Europejskiego
- instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich, odbywają się co pięć lat. 

Polscy wyborcy  swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego będą mogli wybrać w niedzielę 25 maja 2014r.
Województwo śląskie swoim obszarem obejmuje jeden okręg 
wyborczy – numer  11, w którym jedenaście komitetów wybor-
czych zgłosiło swoje listy kandydatów na europosłów. 
Każda z list liczy  dziesięciu kandydatów.
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów poprzez 
postawienie krzyżyka w kratce z lewej strony obok nazwiska  
kandydata na którego chcemy oddać głos.
W gminie  Mierzęcice  głosowanie przeprowadzą Obwodowe  
Komisje Wyborcze powołane przez Wójta Gminy.

Lokale wyborcze czynne będą 25 maja 2014r. w godz. od 7.00 do 21.00
Poniżej przedstawiamy siedziby obwodowych komisji wyborczych, w których mieszkańcy będą mogli oddać swój głos w wyborach europejskich.
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Strażackie świętowanie

W sobotę 3 maja druhowie z Ochotniczych Straży Pożar-
nych gminy Mierzęcice obchodzili swoje doroczne święto,  
połączone z 223 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się mszą św. odpra-
wioną przez kapelana strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w powiecie będzińskim - księdza kanonika Janusza Rakoczego 
w asyście dk Jakuba Kuzi. Podczas eucharystii ks. proboszcz 
podziękował druhom za ich codzienną, ofiarną, pełną zagrożeń 
służbę oraz życzył szczęśliwych powrotów z akcji. 

Po nabożeństwie jednostki straży wraz z delegacjami instytucji 
i organizacji działających na terenie gminy Mierzęcice przema-
szerowali pod Pomnik Niepodległości przy Gminnym Ośrodku 
Kultury gdzie złożyli kwiaty, oddając hołd mieszkańcom poległym 
w walkach o niepodległość ojczyzny. Następnie wraz z przed-
stawicielami władz samorządowych gminy udali się do Domu  
Strażaka w Sadowiu.

Po powitaniu przybyłych gości, Wójt gminy przekazał sło-
wa uznania oraz podziękowania za ogromny wkład w służ-
bę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz życzenia bezpiecznej służby.  
 
Oficjalne uroczystości były doskonałą okazją do wręczenia od-
znaczeń i wyróżnień, najbardziej aktywnym druhom w naszej 
gminie. Dekoracji dokonał Wójt gminy Grzegorz Podlejski oraz 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Stanisław Paks.

Medalami odznaczeni zostali:

• Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
Dh Marcin Engelhardt oraz Dh Andrzej Trefon. 

• Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
Dh Piotr Gwoźdź.

• Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
Druhna Izabela Błaszczyk oraz Dh Damian Gawron.

• Odznaką Strażak Wzorowy: 
Dh Krystian Kozieł, Dh Rafał Majewski oraz Dh Marcin Płatek.

„Zaszczytnym powołaniem strażaka jest spieszyć 
z pomocą i ratunkiem zawsze i wszędzie tam, 

gdzie zagrożone jest przez pożar lub inny wypadek 
losowy życie ludzi”

Paweł VI 
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Jak wybrać szkołę ponadgimnazjalną?
Maj to tradycyjnie miesiąc matur i kwitnących kasztanów. Ale to również czas podejmowania przez gimnazjalistów i ich 
rodziców decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Na pewno należy wziąć pod uwagę wiele czynników: ofertę eduka-
cyjną (profil, kierunek kształcenia, który spełnia  oczekiwania kandydata, gwarancję realizacji wybranych rozszerzeń, zaję-
cia dodatkowe), warunki dojazdu (lokalizacja szkoły w pobliżu przystanków, w bezpiecznej części miasta, bez przesiadek), 
szeroko rozumianą atmosferę szkoły (przyjazna kadra nauczycielska, zgrany zespół uczniów, brak anonimowości, dobra 
współpraca z rodzicami,  różnorodność działań na rzecz rozwoju zainteresowań). 

To na pewno niełatwa decy-
zja, zwłaszcza w dzisiejszej 
sytuacji ekonomiczno – spo-
łecznej kraju. Planując naukę 
w szkole ponadgimnazjal-
nej, tak naprawdę wybie-
ra się swój przyszły zawód  
i pracę. Warto zatem szu-
kać zawodów z przyszłością  
i w miarę wcześnie zaplano-
wać swą ścieżkę kariery. 
Sukces zapewni wielokierun-
kowe wykształcenie, pozwa-
lające zdobyć zatrudnienie w 
wielu gałęziach gospodarki.

Warto zatem zastanowić się 
nad pracą w branży tury-
stycznej. To jedna z najpręż-
niej rozwijających się gałęzi 
gospodarki. Stale wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalną  
i wykwalifikowaną kadrę, pojawiają się nowe zawody, niektó-
re bardzo dobrze płatne np. menedżer przedsiębiorstw i orga-
nizacji turystycznych, animator rekreacji, moderator turystyki.  
Rozwija się turystyka motywacyjna, kulinarna, agroturystyka.

Turystyka to dziś jedna z największych gałęzi gospodarki na 
świecie. Zdaniem ekspertów sektor ten staje się kołem napędo-
wym wzrostu gospodarczego UE. Kreując nowe miejsce pracy, 
stanowi dla wielu młodych ludzi atrakcyjną ofertę zawodową 
- powiedziała Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły  
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Odpowiedzią na potrzeby rynku jest na pewno klasa turystycz-
no – językowa w III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie 

otwarta pod patronatem SWTiE w Suchej Beskidzkiej - najlep-
szej uczelni turystycznej w kraju! Szkoła, bazując na niezmien-
nie od lat wysokim poziomie kształcenia w zakresie geografii 
i języków obcych, stworzyła ofertę wzbogaconą o elementy 
kształcenia zawodowego – organizacja ruchu turystycznego, 
język angielski zawodowy -  English in tourism.

W  klasie tej będzie wdrożony autorski program współpracy na-
ukowo - dydaktycznej COLUMBUS – powiedziała Beata Pola-
niecka, dyrektor będzińskiego „Norwida”. Celem tego programu 
jest budowanie ścieżki kariery zawodowej absolwentów gimna-
zjum i szkoły ponadgimnazjalnej tak, aby w efekcie przygoto-
wywać specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej turystyki, 
którzy doskonale poradzą sobie na europejskim, wymagającym 
rynku pracy. Nasi uczniowie będą mogli korzystać z wiedzy  
i doświadczeń pracowników naukowych wyższych uczelni  
m.in. w ramach comiesięcznych wykładów monograficznych 
oraz cyklicznych spotkań z podróżnikami.

Absolwenci tej klasy będą mogli podjąć studia na kierunkach 
związanych nie tylko z turystyką, ale również językami obcymi  
i geografią. Umiejętności takie jak: planowanie i organizacja 
pracy, posługiwanie się nowoczesnymi środkami przekazu,  
praca biurowa -  pozwolą podjąć pracę w kraju i za granicą.

Beata Polaniecka

Młodzież III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie oraz goście ze Stanów Zjednoczonych
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Nowoczesność  w edukacji

I miejsce Alicji Dulewicz

Drugi semestr roku szkolnego 2013/14 rozpoczął się  
w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach pod  
dobrą gwiazdą. Sala matematyczno-geograficzna wzboga-
ciła się o nową, finansowaną ze środków Rady Rodziców  
tablicę multimedialną.
Nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele z radością przyjęli nowy 
sprzęt. Dzięki tablicy w szkole odbywają się kreatywne lekcje 
matematyki i geografii, wzbogacane prezentacjami, filmami i wie-
loma interesującymi materiałami.  Nauczyciele korzystają z elek-
tronicznych książek, tzw. multipodręczników oraz multimedial-
nych programów edukacyjnych. Na lekcjach geometrii, oprócz 
tradycyjnych cyrkli, uczniowie używają cyfrowych przyrządów. 
Wiadomo, że młodzi ludzie, otwarci na nowe technologie lubią ta-
kie atrakcje! Multimedialna tablica posiada ogromne możliwości  
i daje okazję zarówno uczniom jak i nauczycielom, do efektywnej 
i twórczej pracy.
Dyrektor Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach pani 
mgr Teresa Banaś, składa serdeczne podziękowania Radzie  
Rodziców, Wspólnotom Gruntowym „Nadzieja” i Bankowi  

Spółdzielczemu w Mierzęcicach za sfinansowanie tej nowoczes-
nej i jakże pożądanej w dzisiejszej edukacji pomocy dydaktycznej.

Anna Łukasik

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, 
Technikum Projektowania i Stylizacji Ubioru nr 7 oraz Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa Artystyczno- Rzemieślnicza nr 9 zorga-
nizowały Regionalny Konkurs „Moja stylizacja na komers 2014”, 
którego celem było zaprojektowanie sukienki (przód i tył), fryzu-
ry, makijażu i paznokci na komers. Swoje projekty na konkurs 
przesłali uczniowie z następujących miejscowości: Sosnowiec,  
Jaworzno, Mysłowice, Siewierz, Żelisławice, Brudzowice,  
Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Bytom, Nowa Wieś.  
W sumie na konkurs wpłynęło 112 prac.
Uczennica ZSP w Nowej Wsi - Alicja Dulewicz zajęła I miej-
sce w tym konkursie. Laureatka została zaproszona do pra-
cowni odzieżowej w Sosnowcu celem odbycia konsultacji doty-
czącej realizacji nagrody głównej, jaką jest wykonanie zwycię-
skiego projektu. Wręczenie nagród, dyplomów oraz prezentacja 
zwycięskiego projektu odbyła się w Galerii „Ładniej” w Sosnowcu 
29 kwietnia 2014r.
SERDECZNIE GRATULUJEMY !

ZSP Nowa Wieś

28 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Sosnowcu odbył się I Regionalny konkurs Fryzur i Makijażu  
pn. „Wielka Majówka”. Uczestnicy konkursu, uczniowie III klas gim-
nazjów w dwuosobowych zespołach wykonywali makijaż  i fryzurę 
na modelach – uczniach w specjalnie przygotowanej sali.
Jury w składzie: Dyrektor CKZiU – Elżbieta Czernik, Anna Bogdzie-
wicz - nauczyciel wizażu i stylizacji, Beata Kijak – nauczyciel fry-
zjerstwa,  Ewa Korepta – przedstawiciel sponsora firmy WATS, 
Subtil Polska oraz Ewa Żabińska-Lubowiecka kosmetolog, mistrz 
kosmetyki, właścicielka Centrum Szkoleń Kosmetycznych VELLP 
EDUCATION  I miejsce przyznało Kamili Gwóźdź uczennicy 
Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi. Nagrodą 
dla zwyciężczyni były upominki rzeczowe, ufundowane przez jury  
i sponsorów oraz sesja zdjęciowa. 
Fotografie zwycięskich fryzur i makijaży prezentowane będą  
w Galerii „Ładniej” w Sosnowcu.

Laureatce serdecznie gratulujemy 
ZSP Nowa Wieś

 Regionalny Konkurs Fryzur i Makijażu 
„Wielka Majówka”
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Prestiżowe wyróżnienie dla SP2

Sukces sportowy uczennic SP 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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W bieżącym roku szkolnym, w okresie od września 2013r.  
Do marca 2014r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach brała 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła - Bez-
pieczny uczeń. 

W ramach zadań konkursowych w szkole odbywały się m.in. 
debaty oraz spotkania z przedstawicielami różnych profesji 
zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Dzię-
ki powyższym działaniom Szkoła Podstawowa nr 2 została 
laureatem konkursu i otrzymała zaszczytny tytuł „Bezpiecznej 

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach  
zajęły II miejsce w rejonowych zawodach w mini piłce ręcznej. 
W turnieju udział wzięły cztery najlepsze drużyny w powiecie. 
Zawodniczki z SP2 pokazały, że aby świetnie grać, nie trzeba 
trenować w klubie sportowym, czy mieć na ławce rezerwowych 
kilkunastu zmienników. Wystarczy talent i ogromne serce do gry.

Szkołę reprezentowały: 
w bramce - Paulina Czerwińska w akcji - Weronika Dudek, Kinga 
Lazar, Julia Więcko, Emilia Cichoń, Anna Cichoń, Kinga Pocz-
towska, Wiktoria Czapla.
Serdecznie gratulujemy wspaniałej postawy i bardzo dobrego 
wyniku. 

Renata Bakalarz

Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne 
Szkoły.
Ideę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu 
Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu  
i Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych 
uczelni, Kuratorzy oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast  
i Marszałkowie Sejmików. Szczegółowe sprawozdanie z reali-
zacji zadań konkursowych mogą Państwo znaleźć na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 2.

Anna Wilczyńska

Lubimy się uczyć
„Ćwicz umysł i ciało - bezpiecznie” to hasło Kampanii organizowanej w ramach rządowego programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, mającej na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży aktyw-
nego stylu życia, dbałości o zdrowie, propagowania bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, a także przeciwdziałanie 
aktom agresji i przemocy w szkole, w rodzinie czy na boisku. Jej organizatorami w województwie śląskim są wojewoda 
śląski i śląski kurator oświaty.

W ramach kampanii zaplanowano konferencje, warsztaty dla na-
uczycieli oraz konkursy dla uczniów. Pierwszy z nich Konkurs 
na LOGO Kampanii „ Ćwicz umysł i ciało – bezpiecznie” został 
rozstrzygnięty podczas konferencji inaugurującej kampanię 
-26.03.2014r. Spośród 240 uczestników konkursu wyróżniono  
6 prac, wśród których było Logo zaprojektowane przez uczenni-
cę klasy V Szkoły Podstawowej nr 1  w Mierzęcicach Wero-
nikę Hudecką.
Promowanie atrakcji naszego regionu jest jednym z zadań, któ-
re stawiamy przed uczniami. Wspólnie odkrywamy to, co piękne  
w naszej najbliższej okolicy i zachęcamy do twórczego działania. 
Nasi najmłodsi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach pla-
stycznych, gdzie również osiągają sukcesy. W VII Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym dla wychowanków świetlic szkolnych 
„Moja okolica” uczennica klasy Ia - Kinga Skrzypczyk zdoby-
ła wyróżnienie. Warto zaznaczyć, iż w konkursie wzięło udział  
70 placówek z całego kraju. Nadesłano prawie 400 prac z wielu 
rejonów Polski.
Chociaż w dobie komputerów, laptopów i komórek coraz mniej 
czasu na książkę, to w SP nr 1 w Mierzęcicach jest wielu uczniów 
lubiących czytanie i spotkania z literaturą w kameralnym klima-

cie. Raz w miesiącu popołudniami  odbywają się tu wieczorki li-
terackie, podczas których miłośnicy beletrystyki mogą posłuchać 
najpiękniejszych wierszy, baśni, legend, czy ulubionych fragmen-
tów powieści przygodowych. Dopełnieniem uczty literackiej jest  
słuchanie poezji śpiewanej  oraz fragmentów słuchowisk radio-
wych dla dzieci i młodzieży. Wspólne czytanie, słuchanie i śpie-
wanie to nie tylko miłe spędzanie wolnego czasu po lekcjach, 
ale także rozwijanie pasji uczniów, zachęcenie do  wartościowej 
lektury i uwrażliwianie na piękno świata i sztuki.
Pewnie i stąd sukcesy polonistyczne uczniów: 
Wyróżnienie w  Ogólnopolskiej Stypendiadzie Polonistycz-
nej dla ucznia klasy szóstej Dawida Hanaka w konkursie OR-
TOGRAF.

I miejsce Damiana Nowaka ucznia klasy szóstej w Gminnym 
Konkursie Recytatorskim w grupie klas piątych i szóstych.  
Damian reprezentował także naszą gminę w Regionalnym  
Konkursie Recytatorskim – Mały OKR 2014 w Katowicach.

Zespół Humanistyczny SP1 Mierzęcice
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Osikowa Dolina wygrała z komputerem…
W sobotę 26 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Toporowicach odbyły się warsztaty rękodzielnicze z osikowego łyka.
Z ośrodka o stuletniej tradycji rękodzielniczej i unikalnym sposobie 
wykorzystania wiór osikowych z Koziegłów, przybyli instruktorzy, 
którzy specjalizują się w prowadzeniu warsztatów dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. W ramach zajęć uczniowie uzyskali informacje 
m.in. o pochodzeniu samego surowca, poznali tradycję, mity i le-
gendy z nim związane. Z zapałem przygotowywali serca i kwiaty dla 
najbliższej osoby. 
Historia Osikowej Doliny i legend z nią związanych na długo pozo-
staną w naszej pamięci- mówili zachwyceni własnymi możliwościa-
mi uczniowie. Nawet ci, którzy wątpili we własną cierpliwość i zdol-
ności artystyczne przyznali, że warsztaty to doskonała forma nauki 
tradycji, kontaktu z naturą i rozwoju zręczności manualnych. Dziś na 
pewno zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej w Toporowicach 
wygrały z komputerem.

Red.

Przeczyccy uczniowie z wizytą na Sardynii
W dniach 7-11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Olmedo 
na Sardynii (Włochy) odbyło się 3 spotkanie projektowe 
w ramach Programu Comenius; Przygody Pszenicznego 
Ziarenka, w którym uczestniczyła delegacja uczniów oraz 
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej  
w Przeczycach.
Podczas wizyty, mierzęcicka delegacja poznała uczniów, na-
uczycieli i rodziców oraz zapoznała się z zasadami funkcjono-
wania i zarządzania placówkami oświatowymi we Włoszech. 
Ponadto wzięła udział w ceremonii powitalnej, spotkała się 
z przedstawicielami władz samorządowych oraz osobami 
odpowiadającymi za oświatę na wyspie. Uczniowie zwiedzili 
Alghero – nadmorskie miasto znajdujące się niedaleko szkoły, 
zobaczyli w jaki sposób produkuje się makaron oraz zwiedzili 
młyn, zbudowany w 1923 roku i od 4 pokoleń należący do 
rodziny Brundu.
Ponieważ Sardynia słynie z tego, iż na jej terenach znajdują 
się najstarsze budowle (nawet sprzed 5 tyś lat!) świadczące  
o szybko rozwijającej się cywilizacji w obrębie Morza Śród-

ziemnego, uczniowie mieli okazję zwiedzić kamienne grobow-
ce, świątynie czy tzw. „Nuraghe” oraz uczestniczyć w lekcji 
historyczno – geograficznej w Muzeum Archeologicznym. 
Nauczyli się także robić prawdziwą włoską pizzę odkrywając 
że jej sekret tkwi w cieście, z którego przygotowywane są tzw. 
spody pizzy. Prawdziwym hitem natomiast zarówno wśród do-
rosłych jak i dzieci okazała się pizza z…nutellą!
Koordynatorzy z poszczególnych krajów uczestniczyli w spot-
kaniu projektowym, podczas którego wypracowano kwestio-
nariusze ewaluacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów, 
które podsumują pierwszy rok trwania projektu i pozwolą na 
lepszą organizację pracy w roku przyszłym.
Podczas spotkania projektowego ustalony został także ter-
min kolejnego spotkania w Hiszpanii, który wyznaczono na  
20-24 października 2014 r. oraz ramowy program działań i za-
dań do realizacji.

Edyta Kowal - Wencel

Przedszkolaki z Mierzęcic w teatrze
Teatr, to miejsce, któremu z pewnością warto poświęcić 
odrobinę uwagi. Kontakt dzieci z szeroko pojętą sztuką nie 
tylko rozwija wrażliwość i wyobraźnię, ale także kształtuje 
szereg pozytywnych zachowań. 
W dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, niezwykle ważne 
jest, aby wprowadzać teatr w życie dziecka od najmłodszych 
lat. Tu, zupełnie odwrotnie niż w telewizorze, trzeba poruszyć 
wyobraźnię, aby uwierzyć, że ten konkretny owad może być 
prawdziwy, a ta pani na scenie jest najprawdziwszą królewną. 
Dlatego tak istotne jest, aby jak najwcześniej kształtować dzie-
cięcą wyobraźnię. 
Dlatego też 14 kwietnia br. dzieci z Przedszkola Publicznego  
w Mierzęcicach wraz z opiekunami skorzystały z możliwości 
wyjazdu do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na przedstawie-
nie pt. ,,Brzydkie kaczątko”, ponadczasową opowieść o przygo-
dach małego łabędzia, który na swej drodze ku dorosłości mu-

siał stawić czoła licznym trudnościom i upokorzeniom ze strony 
innych zwierząt. Spektakl uczył tolerancji i zwracał uwagę wi-
dza na problem odmienności wskazując, że należy ją akcepto-
wać, być wrażliwym oraz reagować na każdy przejaw agresji, 
wynikający z faktu bycia innym niż wszyscy.

Fabuła spektaklu urozmaicona była wesołymi piosenkami oraz 
efektami specjalnymi, które wzbudzały wśród przedszkolaków 
ogromne zainteresowanie, a drewniana scenografia w połą-
czeniu z motywami ludowymi tworzyła wielobarwny świat ludzi  
i zwierząt. Dzieci w skupieniu i zaciekawieniu oglądały przedsta-
wienie, a jednocześnie spektakl był dla nich wspaniałą zabawą. 

Magdalena Bochenek
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Mistrzowie ortografii szkół podstawowych

Gminny Konkurs Matematyczny „Liczydełko”

Główne cele konkursu to doskonalenie umiejętności poprawnej 
pisowni, utrwalanie zasad ortograficznych, a przede wszystkim 
integracja dzieci z terenu naszej gminy. Zwyczajem już kilkuletniej 
tradycji szkoły, kiedy to przy wspólnym dyktandzie gromadzą się 
najlepsi szkolni znawcy polskiej ortografii, powitano zaproszonych 
gości i rozpoczęto uroczyste dyktowanie. Jak co roku emocji było 
sporo, a nadziei na zwycięstwo jeszcze więcej. Po części konkur-
sowej i sprawdzeniu prac Dyrektor SP1 w Mierzęcicach Bożena 
Jach i jury konkursu złożyli gratulacje mistrzom ortografii i wręczyli 
nagrody w poszczególnych grupach wiekowych:
Klasa IV
I miejsce – Martyna Wałęsa (SP nr 1 Mierzęcice)
II miejsce – Emilia Jasińska (SP nr 2 Mierzęcice)
II miejsce – Paweł Kozieł (SP Przeczyce)
III miejsce – Zuzanna Cichoń (SP Toporowice )

W dniu 15 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Bo-
guchwałowicach odbył się II Gminny Konkurs Matematyczny 
"Liczydełko" adresowany do klas III szkół podstawowych. 

W konkursie wystartowało 16 uczniów klas III z terenu Gminy 
Mierzęcice. Uczestnicy zmagali się z testem matematycznym, 
który składał się z dwóch części: pytań zamkniętych oraz pytań 
otwartych. Uczniowie szybko i sprawnie poradzili sobie z pozio-
mem trudności testu i już po upływie 30 minut zaczęto odda-
wać pierwsze arkusze. Nad prawidłowym przebiegiem konkur-
su czuwała komisja w składzie: K. Celejowska, M. Drzewiecka,  
E. Rasztabiga, R. Urbańczyk, I. Muc, a obserwatorem prac ko-
misji był Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju  
i Promocji wsi Boguchwałowice, pan S. Nowak. Następnie ucz-
niowie udali się na słodki poczęstunek, a jury wyłoniło najlep-
szych matematyków z terenu Gminy Mierzęcice: 
I miejsce - Tomasz Lity SP Toporowice oraz Iwo Zowada 
Sp nr 1 Mierzęcice
II miejsce - Izabella Parzoch SP Toporowice oraz Monika Rybak 
SP Przeczyce

III miejsce - Maciej Rzeszutek SP Przeczyce, Paweł Latos  
Sp nr 2 Mierzęcice, Adrianna Wacławczyk SP Toporowice oraz 
Wiktoria Burczyk Sp nr 1 Mierzęcice

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SP Boguchwałowice

Już po raz trzynasty w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół 
podstawowych. 

Klasa V
I miejsce - Noemi Polewiak (SP nr 1 Mierzęcice)
II miejsce - Julia Białas (SP nr 2 Mierzęcice)
III miejsce – Patrycja Charkot (SP Przeczyce)
Klasa VI
I miejsce – Katarzyna Mazurska (SP nr 2 Mierzęcice)
II miejsce - Dawid Hanak (SP nr 1 Mierzęcice)
III miejsce – Adrian Czapla (SP Przeczyce)
IV miejsce – Weronika Wojdas (SP Toporowice)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!

Beata Dzierżanowska – Kukuła
Agata Psonka
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Kamila Paradowska –nowym Dyrektorem GOK

Z dniem 05 maja br. Pani Kamila Paradowska została powo-
łana przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego 
na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Pani Kamila Paradowska ma 37 lat. Z wykształcenia jest socjo-
logiem. Od 13 lat związana zawodowo z jednostkami budżeto-
wymi samorządu terytorialnego świadczącymi usługi i pomoc 
na rzecz mieszkańców. Wychowuje 9 – letniego syna Jakuba. 
Uwielbia czytać książki, zwłaszcza thrillery medyczne, zwie-
dzać  i poznawać ciekawe miejsca i ludzi. Wolny czas spędza 
jeżdżąc na rowerze, łyżwach, chodząc po górach. W planach 
nauka jazdy na nartach.

Jak Pani postrzega placówkę typu GOK?

Gminny Ośrodek Kultury w środowisku lokalnym pełni obecnie 
ważną rolę placówki integrującej działalność kulturalną istnie-
jących w danej gminie podmiotów  zarówno amatorskich jak  
i zawodowych. To swoiste Centrum Kulturowe, które wychodzi 
naprzeciw rzeczywistym oczekiwaniom i potrzebom miesz-
kańców w sferze szeroko pojmowanej sztuki, obejmującej 
obecnie nie tylko sztukę profesjonalną i amatorską, lecz także 
„sztukę życia” i wspólnego pokonywania trudności. To miejsce, 
które rozpoznaje i zaspokaja potrzeby kulturalne środowiska 
lokalnego oraz przygotowuje je do uczestnictwa w kulturze.

Uważam, że ośrodek kultury powinien podejmować inicjatywy 
zmierzające do ułatwienia społecznej integracji i pobudzania 
aktywnego, kreatywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu 
kulturalnym, rozwijać indywidualne pasje i zainteresowania, 
stwarzać całym rodzinom możliwości wspólnego spędzenia 
wolnego czasu, co służy wzmacnianiu więzi rodzinnych i spo-
łecznych.

Co chciałaby Pani osiągnąć pracując w GOK - u?

Chciałabym, aby Gminny Ośrodek Kultury stał się placówką 
do której mieszkańcy gminy Mierzęcice będą chętnie wcho-
dzić, a niechętnie  wychodzić. Chciałabym, aby było to miej-
sce, w którym każdy mieszkaniec rozwijałby swoje zamiłowa-
nia i pasje kulturalne. Liczę na to, że wspólnie z mieszkańcami 
gminy stworzymy bazę pomysłów umożliwiających realizację  
ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych i społecznych. 
Moją misją jest przekazywanie wartości i umiejętności oraz 
zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Chciała-
bym, aby Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach pobudzał  
w mieszkańcach chęć do działania i obcowania z kulturą.

Jakie zmiany chciałaby Pani wprowadzić? W jakim kierun-
ku będzie zmierzała działalność ośrodka?

Swoją pracę zamierzam oprzeć na aktywności mieszkańców 
gminy oraz instytucjach działających na jej terenie, które mam 
nadzieję staną  się mechanizmem napędowym dla działalno-
ści Gminnego Ośrodka Kultury. Myślę, że szeroka współpra-
ca sprzyjać będzie rozwojowi zarówno Ośrodka Kultury, jak 
i mieszkańców gminy. Oczywiście zamierzam kontynuować 
organizację lokalnych imprez kulturalnych, konkursów pla-
stycznych, turniejów i zawodów sportowo – rekreacyjnych, ale 
planuję także zachęcić  mieszkańców gminy do spróbowania 
własnych sił w nowych formach ekspresji własnej wrażliwości, 
pomysłowości czy energii. 

Chciałabym, aby Gminny Ośrodek Kultury służył mieszkań-
com zapewniając im jak najszersze uczestnictwo w kulturze 
adekwatnie do ich oczekiwań i aspiracji . 

Jakie są Pani wrażenia po pierwszych dniach pracy?

Jak najbardziej pozytywne. Pierwsze dni były bardzo inten-
sywne i obfitowały w liczne spotkania, gdyż jak najszybciej 
chciałabym wdrożyć się w nowe obowiązki.

Cieszę się, że spotykam się z dużą życzliwością ze strony 
zarówno dyrektorów/kierowników gminnych jednostek samo-
rządowych, sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich, członków ka-
peli i zespołów śpiewaczych oraz mieszkańców gminy, którzy 
deklarują swoją chęć i  gotowość do pomocy we wdrażaniu 
nowych pomysłów, ale również podpowiadają co warto zmie-
nić,  co zorganizować, czego w gminie brakuje. Jestem im za 
to bardzo wdzięczna i wszystkie rady, propozycje biorę sobie 
do serca.  

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała M.Osowska
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Złoty Kłos 2014
W dniach 1-3 maja na scenie amfiteatru w Zebrzydowicach odbył się XXI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych 
„Złoty Kłos”. Łącznie w ciągu trzech dni wystąpiło 111 zespołów i solistów, w tym 30 zespołów śpiewaczych a’cappella, 
28 zespołów śpiewaczych z akompaniamentem, 12 zespołów inscenizujących zwyczaje ludowe, 6 zespołów tanecznych,  
6 kapel ludowych, 26 śpiewaków ludowych i 3 instrumentalistów. Festiwalowi towarzyszył plener malarski, kiermasz  
kwiatów oraz krzewów ozdobnych.

Podczas festiwalu gminę Mierzęcice reprezentowała Kapela 
Regionalna „Mierzęcice”, Zespół Śpiewaczy z Toporowic oraz  
Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki”. Oprócz kapeli i zespołów, które 
od lat są wizytówką naszej gminy, wystąpiła także solistka Pani 
Wiesława Filipczyk. 
Kapela „Mierzęcice” przedstawiła trzy utwory „Polka”, „Wal-
czyk” oraz „Oberek”, Pani Wiesława Filipczyk zaśpiewała utwór  
pt. „A ja Mierzęcanka”, Zespół Śpiewaczy Mierzęcanki „Na lewo 
chłopaki”, „W ciemnym lesie”, „Moja mamo wydejcie mnie”,  
a Zespół z Toporowic „Białe, białe gąski” i „Za las chłopcy”.

Przy ocenie zespołów, komisja artystyczna brała pod uwagę: 
właściwy dobór repertuaru tj. śpiewu, muzyki, tańca, ubioru, in-
scenizacji zwyczajów oraz towarzyszących rekwizytów zgodnych 
z tradycją ludową własnego regionu; prezentację instrumentów 
muzycznych, pochodzących z rodzimej  tradycji; interpretację 
utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości 
lokalnej gwary. 

Po wnikliwej ocenie występów, komisja artystyczna przy-
znała III miejsce i nagrodę rzeczową Kapeli Regionalnej 
„Mierzęcice” oraz dyplom wyróżnienia dla Zespołu Śpiewa-
czego „Mierzęcanki”

Red.

Każdy dźwięk skrzydła ma… 
Dnia 25 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2  
w Mierzęcicach odbył się V Festiwal Piosenki Polskiej pt: 
”Każdy dźwięk skrzydła ma”. 
W konkursie udział wzięli soliści ze wszystkich szkół i przedszkoli 
gminy Mierzęcice. Jury w składzie: - pani Maryla Zwardoń - Wac-
ławczyk – przewodnicząca - nauczyciel gry na instrumentach ze 
Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, pani Milena Osowska 
- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz 
pan Grzegorz Wesołek – instruktor gry na instrumentach ze Sto-
warzyszenia Ognisk Muzycznych w Piekarach Śląskich przy oce-
nie wokalistów brało pod uwagę: dobór repertuaru, poprawność 
intonacji, walory głosowe, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. 
Nagrody w tym roku otrzymali:
Grand Prix – Wiktoria Czapla – uczennica SP nr 2 w Mierzęcicach 

Kategoria Przedszkola: 
I miejsce – Nicole Plisak – Przedszkole Mierzęcice
II miejsce – Martyna Cichoń – Oddział przedszkolny w Toporowicach
III miejsce – Kinga Duda – ZSP w Nowej Wsi

Kategoria klasy I – III
I miejsce – Nikola Cieleń  – SP w Toporowicach
II miejsce – Paweł Jasic – SP nr 1 w Mierzęcicach
III miejsce – Daria Dębowiec – SP w Boguchwałowicach

Kategoria klasy IV - VI

I miejsce – Patrycja Krzykawska – SP w Przeczycach
II miejsce – Zuzanna Cichoń – SP w Toporowicach
III miejsce – Martyna Wałęsa - SPnr 1 w Mierzęcicach

Kategoria Gimnazja

I miejsce – Kamila Dróżdż – Gimnazjum Mierzęcice
II miejsce – Jakub Dyński – ZSP w Nowej Wsi
II miejsce – Paulina Słowińska - Gimnazjum Mierzęcice

Oprac. M. Osowska



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2014 - strona 13

W
ia
do
m
oś
ci

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

Święto ludzi książki. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Piknik Koła Emerytów w Nowej Wsi

Zamiar biblioteki nie inny być powinien nad użyteczność.

Jeżeli więc tego się zakładający trzymać zechce, 

trzeba iżby czytelników oświeceńszymi i lepszymi czyniła.

Ignacy Krasicki

30 kwietnia br. na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 
Wsi odbył się piknik zorganizowany przez Zarząd Koła Eme-
rytów i Inwalidów w Nowej Wsi. Podczas słonecznego popo-
łudnia emeryci tańczyli, śpiewali oraz wspólnie grillowali.
Spotkanie było także okazją do omówienia planów na najbliższe 
miesiące, które przewidują między innymi: 
wycieczkę w dniach 16 – 18 maja do Zamościa i Roztocza,  
w dniu 04.06.2014 r. comiesięczne spotkanie członków 
Koła, oraz jednodniową wycieczkę w okolice Złotego Potoku  

8 maja corocznie od 1985 roku obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i bibliotek. Biblioteka to miejsce gdzie zachęca się  
do sięgania po książki bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. 

Biblioteka to również miejsce, 
które wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom czytelników. Polskie 

biblioteki starają się iść z du-
chem czasu i coraz częściej do-
stosowują ofertę do wymagań 
czytelników. Niektóre z nich już 
dawno przestały być miejscami, 
gdzie można tylko wypożyczyć 
książkę. W Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Jana Pawła II  
w Mierzęcicach od października 
2013 r. realizowany jest projekt 
edukacyjno - czytelniczy „Czy-
tamy razem” przygotowany 
wspólnie ze Szkołą Podstawo-
wą Nr 1 w Mierzęcicach. 
W ramach projektu zorganizo-

wano spotkania czytelnicze, 
których tematem był „Savoir-
-vivre”. Uczniowie klas I zo-

stali zaproszeni na spotkanie  
pn. „Czarodziejskie słowa”, pod-
czas których uczyli się jak nale-
ży właściwie postępować oraz 
jak stosować zasady dobrego 
wychowania w życiu codzien-
nym. Natomiast klas II i III wzięli 
udział w spotkaniach pod ha-
słem „Savoir-vivre – uczymy się 
dobrych manier”. W czasie zajęć 
dyskutowano na temat dobrego 
wychowania, zasad korzystania 
z telefonów komórkowych oraz 
wręczania kwiatów. 
W kwietniu z okazji Międzyna-

pod nazwą „Jurajska Karawana” 28.06.2014r.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że działania Koła Emerytów  
i Inwalidów z Nowej Wsi, uzyskały dofinansowanie w kwocie 
5.000 zł w ramach zadania publicznego o nazwie „Przeciwdzia-
łanie patologiom społecznym przez organizację wyjazdów tury-
styczno - krajoznawczych oraz zajęć sportowo ruchowych”. 

Zarząd  Koła Emerytów

rodowego Dnia Książki odbyły 
się zajęcia nawiązujące do tego 
ważnego dla Biblioteki święta. 
Dla klas I i II przygotowano zaję-
cia pod hasłem „Baśniowy świat 
Andersena”. Dzieci zostały przy-
witane przez „Pana Andersena”, 
który w formie zabawy spraw-
dzał znajomość treści jego 
baśni. Klasa III wzięła udział  
w lekcji, zatytułowanej „Cze-
koladowy zawrót głowy”, połą-
czonej z degustacją tego jakże  

lubianego przez wszystkie dzie-
ci przysmaku. Klasy IV udały się 
do „Magicznego świata baśni 
i bajek”, gdzie mieli możliwość  
zapoznania się z sylwetkami 
najbardziej znanych i lubianych 
pisarzy oraz poznania różnic 
między baśnią a bajką. Dla ucz-
niów klas V i VI przygotowano 
gry i zabawy dydaktyczne pod 
hasłem „Co wiemy o książce  
i bibliotece?”. 
 M. Bijak, Red.
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„Podróże po krajach Unii Europejskiej”
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Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ogłasza  XXIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Podróże po krajach Unii Europejskiej".

 Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych 
przez gminne i miejskie domy kultury. 

Celem Konkursu jest uczczenie 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 
upowszechnienie wiedzy na temat krajów należących do Unii. Szczegóły dotyczące 
konkursu znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury Wojkowice 
http://www.mokwojkowice.home.pl

I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego w parach
Dyrektor Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Nowej Wsi oraz Zarząd UKS "IKAR" Mierzęcice serdecznie zapraszają  
na I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego w parach organizowany z okazji Dnia Dziecka.

Turniej odbędzie się w sobotę 31 maja 2014r. o godz 10:00 w hali gimnazjum im. Janusza Kuso-
cińskiego w Nowej Wsi (zapisy uczestników biorących udział w turnieju rozpoczną się o godzinie 
09.30). Rozgrywki w ramach ww. turnieju odbędą się w trzech kategoriach:

- par męskich
- par żeńskich
- par mieszanych

Do udziału w turnieju zapraszamy mieszkańców gminy Mierzęcice oraz zadeklarowanych człon-
ków UKS „IKAR”. Podstawowym warunkiem udziału w turnieju jest wykazanie bezpośredniego po-
krewieństwa  (mama - córka, tata - syn, rodzeństwo, małżeństwo) oraz spełnienie zasady, w myśl 
której młodszy zawodnik musi mieć mniej niż 21 lat.

NZOZ PROMED w Mierzęcicach informuje,
sobotnie i niedzielne
dyżury pielęgniarskie

odbywają się w godz. 9.00- 10.00

Do gry dopuszczone zostaną również pary bez pokrewieństwa. Jednakże w tym przypadku różnica wieku w parach męskich musi 
wynosić co najmniej 21 lat, a w żeńskich oraz mieszanych 18 lat.

Informacje dodatkowe oraz zgłoszenia telefoniczne - Kozieł Krzysztof - tel. 512 273 726.






