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Spotkanie Noworoczne 2015
26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas które-
go Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski podsumował działania samorządu w minionym roku oraz przedstawił plany 
na nadchodzące miesiące.

Na zaproszenie Wójta Gminy 
w spotkaniu udział wzięli m.in. 
posłowie na Sejm RP: Witold 
Klepacz, Jarosław Pięta, Wal-
demar Andzel, Członek Zarzą-
du Starostwa Powiatowego 
w Będzinie- Robert Szpinda, 
Naczelnicy poszczególnych 
wydziałów Starostwa, Radny 
Powiatu Będzińskiego Stani-
sław Paks, Burmistrz Miasta  
i Gminy Siewierz Zdzisław Ba-
naś, Zastępca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Siewierzu  Barbara Bochenek, Wójt Gmin Psary 
Tomasz Sadłoń, Dyrektor MPL Katowice Paweł Wojda, Dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Janusz Gądkiewicz, 
przedstawiciele TAURON dystrybucja. W spotkaniu uczestniczyli 
także radni, sołtysi z terenu gminy Mierzęcice oraz Ksiądz Kanonik 
Janusz Rakoczy - proboszcz  parafii Targoszyce. Obecni byli także 
przedstawiciele służb mundurowych, prezesi firm oraz organizacji 
i instytucji działających na terenie gminy, dyrektorzy gminnych jed-
nostek, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, prezesi Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz Wspólnot Gruntowych.

Tegoroczne spotkanie muzycznie wzbogaciła utalentowana mło-
dzież z terenu gminy. Dla przybyłych gości wystąpił chór z Gimna-
zjum im. Czesława Miłosza oraz zespół wokalny „ToMiNo”.

W głównej części spotkania, Wójt Gminy przedstawił najważniej-
sze inwestycje i przedsięwzięcia mające wpływ na rozwój gminy 
i poprawę życia jej mieszkańców. Rok 2014 podobnie jak lata 
poprzednie przyniósł naszej gminie szereg pozytywnych zmian. 
Do najważniejszych zadań i inwestycji zaliczyć należy m.in.: bu-
dowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią, termomodernizację bu-
dynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, budowę 
nowego boiska oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Na terenie gminy pojawiły się nowe, estetyczne przystanki oraz 
wykonano remont ul. Wakacyjnej w Boguchwałowicach. W roku 

2014 udało się także zrealizo-
wać ważne zadanie związane  
z zaopatrzeniem w wodę – wy-
budowano sieć wodociągową, 
łączącą Pinek z ulicą Grabową 
w Nowej Wsi. Dzięki nieustan-
nym staraniom o fundusze 
unijne, gmina znalazła się na 
wysokiej 12 pozycji w Rankingu 
Samorządów Rzeczypospoli-
tej 2014 wśród gmin wiejskich  
w kraju, najlepiej wykorzystu-
jących fundusze unijne. Tym 

samym gmina awansowała z bardzo odległej pozycji, jaką zajmo-
wała w poprzednich latach.

Podczas spotkania wręczona została Nagroda Wójta „Gryf Mie-
rzęcicki”, której ideą jest wyróżnienie i uhonorowanie osób fizycz-
nych, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz 
innych osób prawnych, które całokształtem swojej działalności za-
wodowej, społecznej oraz realizacją swoich zadań wybitnie przy-
czyniają się do gospodarczego, kulturalnego, a także społecznego 
rozwoju oraz promocji Gminy Mierzęcice.

Laureatką tegorocznej nagrody „Gryf Mierzęcicki” została pani Be-
ata Polaniecka – mieszkanka Toporowic.

Podczas spotkania, Wójt Gminy podziękował także przedsiębior-
com, którzy wspierali inicjatywy gminnego samorządu. W tym 
roku okolicznościowe statuetki otrzymali Prezes Zarządu-Dyrektor 
przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLO-
MIT” Janusz Kmiecik oraz pan Adam Flak- właściciel Przedsię-
biorstwa Produkcyjno-Usługowo- Handlowego „Fabet”.

Podsumowaniem noworocznego spotkania były życzenia, które 
w imieniu władz samorządowych złożył Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta 
Kyrcz.

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

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Szanowni mieszkańcy. Jak co roku zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspólne zaangażowanie  
w kampanię umożliwiającą przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu gminy Mierzęcice.

Początek nowego 2015 roku to czas rozliczania przychodów uzyskanych w 2014 roku, podlegających opodatkowaniu. Jest to okazja 
dla nas wszystkich do wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego w rocznych 
zeznaniach podatkowych takich jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
• podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
• podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
• 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak przekazać 1% podatku?
Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 wpiszemy:
1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI  
    POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego   
    numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Ww. 
    kwota stanowi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy  
    podać skróconą nazwę organizacji pożytku publicznego, np.  OSP w...  i  kod pocztowy.
Poniżej zamieszczamy listę jednostek Organizacji Pożytku Publicznego z terenu gminy 
Mierzęcice na które można przekazywać 1% podatku:
1.Ochotnicze Straże Pożarne - numer KRS: 0000116212
- OSP Boguchwałowice, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka 3
- OSP Mierzęcice,  42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a
- OSP Mierzęcice II, 42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 4
- OSP Nowa Wieś, 42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163
- OSP Przeczyce, 42-460 Przeczyce ul. 21 stycznia 81
- OSP Sadowie, 42-460 Sadowie ul. Dworska 3b
- OSP Toporowice, 42-460 Toporowice ul. Czerwonego Zagłębia 8
2.Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - numer KRS: 0000219098
- Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic, 42-460 Toporowice ul. Czerwonego 
Zagłębia 6,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i okolice” - numer KRS: 0000301064
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i okolice”, 42-460 Nowa Wieś  
ul. Zawadzkiego 163,
4. Stowarzyszenie rodziców na rzecz pomocy szkołom „przyjazna szkoła” - numer KRS: 0000031762 
- Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka,
5. Stowarzyszenie rodziców na rzecz pomocy szkołom „Przyjazna szkoła” - numer KRS: 0000031762
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach,42-460 Mierzęcice ul. Tysiąclecia 6,
6. Stowarzyszenie „ROSA” - KRS 0000207472
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 68,
7. Stowarzyszenie „ROSA” - KRS 0000207472
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 122.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2015 - strona 4

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym 

z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 ze zm.)

Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji” w Mierzęcicach przy ulicy Kolejowej 112 (dz. nr 154 k.m. 4).
Zgodnie z zapisami raportu o oddziaływaniu na środowisko (stanowiącego załącznik do wniosku) na terenie stacji prowadzony 
będzie demontaż zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, a także segregacja powstałych elementów na części 
przeznaczone do ponownego użycia oraz odpady selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane do dalszego przetwarzania 
podmiotom zewnętrznym. Do realizacji powyższego celu wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura, tj. budynek socjalny, biurowy 
i magazynowy. 
Na wniosek Inwestora: P.H.U. BET-TRANS Beata Gubała ul. Wiejska 32, 42-512 Sarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 154 k.m. 4 położonej w Mierzęcicach przy ulicy Kolejowej.

Organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mierzęcice. Organem właściwym do dokonania 
uzgodnień w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, natomiast organem właściwym 
do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
- raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, opracowanym w październiku 2014 r. przez Firmę Usługową 
„EcoCity” mgr inż. Marcin Filipczyk 42-575 Strzyżowice, Gródków ul. Dojazdowa 7 – w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD), 
w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu tj.: 
w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

Ponadto informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni – tj. od dnia 28 stycznia 2015 r. do dnia 18 lutego 2015 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.: 
- w formie pisemnej – w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 (pok. nr 22)
- ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), na adres: 
gmina@mierzecice.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mierzęcice. Uwagi i wnioski złożone po 
wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, obecnie nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla 
społeczeństwa. W niniejszej sprawie nie jest prowadzone postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie zamieszczone:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w prasie lokalnej, 
- na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach Gminy Mierzęcice.

Na podstawie art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że dane o wniosku, postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko oraz raporcie o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko zostały zamieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta 
Gminy Mierzęcice.
Wyżej wskazany wykaz dostępny jest na stronie www.mierzecice.bip.info.pl

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
Andrzej Cembrzyński
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Stawki opłaty targowej na 2015 rok

Wysokość rocznych stawek podatku 
od środków transportowych 

na terenie gminy Mierzęcice w 2015 roku

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące 
na terenie Gminy Mierzęcice w wysokości:
1) przy sprzedaży ze straganu metalowego, zadaszonego - za sta-
nowisko: 6,00 zł
2) przy sprzedaży z namiotu, stołu - za stanowisko o szerokości do 
3 m: 18,50 zł
3) przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężaro-
wego, platformy, przyczepy samochodowej): 25,00 zł
4) przy sprzedaży z pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu do-
stawczego, platformy, przyczepy samochodowej): 20,00 zł
5) przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska do 2m²:12,50zł
6) przy sprzedaży z ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m²: 6,50 zł
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaż. 

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mierzęcicach.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, 
za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo 
odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek 
Gminy Mierzęcice w dniu jej pobrania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie Gminy Mierzęcice.

Podatki  w 2015 roku
Podczas II sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 r., radni podjęli uchwały w sprawie określenia stawek 
podatkowych na 2015 rok m.in.:

1. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
3. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień 
    od tego podatku
4. Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej

Stawki podatku rolnego, od nieruchomości oraz środków transportowych pozostały na tym samym poziomie jakie 

obowiązywały od 2013 roku.
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Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2015:

1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m² powierzchni 0,85 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 4,56 zł
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² powierzchni 0,13 zł
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m² powierzchni 0,24 zł

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,71 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 20,21 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni 
użytkowej 10,67 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,61 zł
e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej 7,73 zł
f) garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 5,07 zł
g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej 3,37 zł
h) pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 4,71 zł

3) Od budowli – 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1381 z późn. zm.)

Obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów (M.P.z 2014 r., poz. 935 ) z kwoty 
61,37 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.

Informacja o terminach odbioru odpadów segregowanych oraz 
zmieszanych w 2015 roku.

Szanowni Państwo informujemy, iż harmonogram odbioru odpadów 
segregowanych oraz zmieszanych w 2015 roku znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl

Ponadto  zgodnie z podpisaną umową, firma REMONDIS Tarnowskie Góry  
Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia harmonogramu właścicielom nierucho-
mości w formie papierowej.

Referat Gospodarki UG Mierzęcice
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„Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

  W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mierzęcicach po raz siódmy realizował projekt 
systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie 
Mierzęcice” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. 
  W 2014 roku do udziału w projekcie zakwalifikowano 6 osób 
( 5 kobiet i 1 mężczyznę). Beneficjenci pozyskali wiedzę  
i umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej, zmiany postaw 
dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenia 
motywacji do samodzielnych działań mających na celu 
poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej, a w efekcie 
końcowym podjęcie i utrzymanie pracy.
Uczestnicy projektu objęci byli wsparciem w ramach aktywnej 
integracji trzema instrumentami:
- doradztwem zawodowym,
- treningami kompetencji i umiejętności społecznych, 
- szkoleniami zawodowymi.
  Ponadto każdy z uczestników, jak również członkowie ich rodzin 
korzystali z usług psychologa i prawnika. 
  W ramach szkoleń zawodowych zorganizowano szkolenia  
z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera oraz kurs opiekunki 
osób starszych.
  Nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna z pewnością pozwoli 
spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, poszerzy horyzonty 
zawodowe i wiarę we własne możliwości. 

Mariola Niedbał

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

Wiejskie zebrania wyborcze 
Na terenie naszej gminy trwają kolejne zebrania wiejskie – wyborcze. Po sołectwach Toporowice, Nowa Wieś, Przeczyce, 
Zawada, Najdziszów, Boguchwałowice, Mierzęcice II, 09 lutego wybrano nowego Sołtysa oraz Radę Sołecką w Sadowiu.
Obecne składy sołectw:

Sołectwo Toporowice:
• Sołtys: Anna Kolasińska 
• Rada Sołecka: Jarosław Czarnocki, Stanisław Jakóbczyk, 
Beata Polaniecka, Janina Sabatowicz 

Sołectwo Nowa Wieś:
• Sołtys: Urszula Gądek 
• Rada Sołecka: Renata Pańta, Mirosław Potępka, Jacek Czapla

Sołectwo Przeczyce:
• Sołtys: Irena Jakóbczyk 
• Rada Sołecka: Ewa Białas, Ewa Knapik, Mateusz Mańdok, 
Jarosław Pustułka

Sołectwo Zawada:
• Sołtys: Patrycja Gawron
• Rada Sołecka: Marek Gawron, Iwona Sindera, Jurek Krzykawski

Sołectwo Najdziszów:
• Sołtys: Henryk Gadziszewski
• Rada Sołecka: Danuta Widerak, Elżbieta Sroka, Henryk 
Marcinkowski, Grażyna Szymczak

Sołectwo Boguchwałowice:
• Sołtys: Hanna Lewandowska
• Rada Sołecka: Andrzej Madejski, Stanisława Zalega, Danuta 
Pocztowska, Danuta Szymończyk

Sołectwo Mierzęcice II:
• Sołtys: Krzysztof Lubas
• Rada Sołecka: Czesław Banaś, Lidia Dyszy, Barbara Krok, 
Anna Kuczera, Zdzisław Machura

Sołectwo Sadowie:
• Sołtys: Marta Trefon
• Rada Sołecka: Leszek Pasamonik, Krzysztof Kajdas, Grzegorz 
Twardoch
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Podsumowanie sezonu wędkarskiego koła PZWnr 104 w Siewierzu
W dniu 7 grudnia 2014 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyło się Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 104 przy UMiG Siewierz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Dyrektor Miej-
sko–Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Da-
mian Dawczyński, kol. Ryszard Koselarz – członek ZO Katowice. 
Gospodarzem zebrania był Prezes Koła PZW nr 104 Siewierz kol. 
Mirosław Winiarski. W trakcie posiedzenia Prezes Koła, Przewod-
niczący Komisji i organów statutowych przedstawili sprawozdania 
z działalności. Przyjęto przedstawiony Plan działania i Preliminarz 
budżetowy na 2015 r. Następnie Prezes koła i kol. R. Koselarz 
wręczyli odznaczenia Polskiego Związku Wędkarskiego. Srebrną 
Odznakę PZW otrzymał kol. Stanisław Majczak, Okręgową Od-
znakę PZW kol. Damian Mizerski, odznaki „Senior Wędkarstwa” 
otrzymali kol. Adam Pyrzyk, Marian Jakóbczyk i Henryk Syrek.

Podziękowania w postaci tabliczek i medali okolicznościo-
wych dla sponsorów i osób wspierających działalność koła 
otrzymali: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza 
Dariusz Waluszczyk, Dyrektor MGCKSiT Damian Dawczyński, 
Hurtownia Wędkarska ELE-GANT Robert Jamróz, Spółka dla 
Zagospodarowania Wspólnot Leśno–Gruntowych w Siewierzu, 
Jacek i Ewa Bara, Mariusz Gajek, Rafał Pasierb, Grzegorz Skrzy-
piec, Bogdan Waszak.

Puchary za osiągnięcia w zawodach Grand Prix Koła 2014 r. 
wręczali: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza 
Dariusz Waluszczyk Puchary otrzymali:
W dyscyplinie gruntowej: I miejsce – kol. Władysław Skwara,  
II miejsce - kol. Damian Mizerski, III miejsce - kol. Rajmund Kubisa. 
W dyscyplinie spławikowej: I miejsce - kol. Robert Landecki,  
II miejsce - kol. Paweł Całka, III miejsce - kol. Mirosław Waszak. 
W dyscyplinie spinningowej: I miejsce - kol. Andrzej Kukuła,  

II miejsce – kol. Stanisław Kulesza, III miejsce – kol. Marcin Adam-
czyk W punktacji generalnej Grand Prix 2014 r.: I miejsce – kol. 
Robert Landecki, II miejsce – kol. Rajmund Kubisa, III miejsce – 
kol. Jarosław Nocoń.

Kol. R. Koselarz – przedstawił również informację o zmianach  
w zasadach wędkowania w 2015 roku, zmianach kryteriów oceny 
kół dotyczących promocji koła w mediach i internecie. Przedstawił 
wielkość zarybiania na wodach rejonu I-go i odłowów jakie doko-
nali w roku ubiegłym wędkarze naszego koła. Na koniec złożył 
życzenia wszystkim wyróżnionym i uczestnikom zebrania.
W trakcie posiedzenia poruszono również sprawę zaostrzenia 
przepisów i nakładanych kar za ich nieprzestrzeganie. Następnie 
omówiono i przyjęto uchwały regulujące działalność koła w 2015 
roku. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Koła złożył wszyst-
kim obecnym życzenia sukcesów wędkarskich w 2015 roku.

Jarosław Nocoń

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

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie.

Zaprasza zainteresowanych rolników na szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenie kierowane jest dla osób, które nie posiadają 
uprawnień do stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie trwa 2 dni i kończy się egzaminem  
i wydaniem zaświadczenia, które jest ważne 5 lat od daty ukończenia szkolenia. 
Koszt szkolenia wynosi 120zł.
Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 8 maja 2013r.

Śląski Ośrodek zaprasza również zainteresowanych rolników na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenia odbędą się 9 i 23 marca 2015r. w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Szkolenia są bezpłatne, przeznaczone dla osób, którym skończył się termin ważności zaświadczenia lub chcą przedłużyć jego 
ważność. W każdym szkoleniu może brać udział 25 osób, a program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 8 maja 2013r. i daje 
"uprawnienia" do stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia, które jest ważne 
5 lat od daty ukończenia szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, jednorazowy kombinezon ochronny oraz 
wyżywienie.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie
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KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W GIMNAZJUM  W MIERZĘCICACH
W dniu 19 grudnia 2014 roku w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach odbył się Wieczór Kolęd i Pastorałek – koncert dla 
mieszkańców gminy i społeczności gimnazjum przygotowany w ramach realizacji projektu MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ*.

Spotkanie odbyło w świątecznie udekorowanej sali gimnastycz-
nej gimnazjum, wypełnionej zapachem świerków i pomarańczy. 
Gimnazjaliści w czapkach Św. Mikołaja zaprezentowali umiejęt-
ności instrumentalno-wokalne nabyte w czasie zajęć realizowa-
nych w ramach projektu. Występy artystyczne urozmaicone  były  
informacjami kulturoznawczymi  oraz filmem przygotowanym 
przez uczestników projektu, którzy z nieśmiałością obserwowali 
swoją grę aktorską na ekranie. Koncert wzmocnił integrację mło-
dzieży gimnazjalnej z mieszkańcami gminy i poszerzył świado-
mość kulturową uczestników. Uczniowie na żywo prezentowa-
li swoje talenty muzyczne i recytatorskie, a na wystawie zdjęć 
swoje osiągnięcia naukowe i sposoby spędzania czasu wolnego  
w ramach zajęć współfinansowanych z EFS. 
W czasie spotkania nagrodzono laureatów konkursów przepro-
wadzonych w ramach projektu: Szkolnego Konkursu Matema-
tycznego oraz Szkolnego Konkursu Naukowo-Technicznego. 
Nadrzędnym celem konkursów była promocja nauk ścisłych  
i motywowanie uczniów do aktywności w tych dziedzinach. Dla-
tego głównymi nagrodami były bardzo atrakcyjne dla młodzieży 
tablety, plecaki górskie, radiomagnetofon oraz słuchawki. Zwy-
cięzcom gratulujemy sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wie-

dzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych.
Dziękujemy wszystkim za przybycie na nasze przedświąteczne 
spotkanie i aktywne uczestnictwo w kolędowaniu. Atmosfera pa-
nująca podczas przygotowań oraz w trakcie spotkania, poczę-
stunek, wspólne śpiewanie wzmocniły u uczniów pewność sie-
bie, a przede wszystkim wartość edukacji w gminie Mierzęcice.

Mariola Studniarz

*Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wiwat Babunie! Wiwat Dziadkowie!
Dzień Babci i Dziadka to jeden z najmilszych dni w kalendarzu. Już od ponad 14 lat uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Mierzęcicach wraz ze swoimi Babciami i Dziadkami bardzo uroczyście obchodzą to święto i spotykają się w coraz 
liczniejszym gronie.

I w tym roku szkolnym na to wyjątkowe spotkanie przybyło aż 270 
zaproszonych gości, których kochający wnukowie witali uśmie-
chem, wręczając kwiaty. Dyrektor szkoły pani Bożena Jach ser-
decznie zaprosiła wszystkich na uroczysty program artystyczny, 
podkreślając, jak ważnymi osobami są dziadkowie w życiu dzieci.
Uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców: Klasa I a – pani 
Ewy Urban, Klasa I b – pani Renaty Urbańczyk, Klasa II a –pani  
Patrycji Kot, Klasa II b – pani Ewy Serwety, Klasa III a – pani Bar-
bary Gurowiec, Klasa III b – pani Katarzyny Feliszewskiej, recyto-
wali wiersze i śpiewali piosenki przepełnione ciepłymi życzeniami  
i wyrazami miłości. Umiejętności taneczne i wokalne najmłodszych 
artystów Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem nagradzali gromki-
mi brawami. W SP nr 1 Mierzęcice w 6 oddziałach klas młodszych 
uczy się 118 uczniów. Wszystkie dzieci z radością występowały 
dla swoich Babć i Dziadków, dopingowały ich w konkursach, któ-
re były dla nich przygotowane, odśpiewały gromkie "Sto lat" oraz 
wręczyły własnoręcznie wykonane laurki. Wnukowie i dziadkowie 
mieli także możliwość upamiętnić ten wspaniały dzień, wykonując 
wspólne zdjęcie. 
W tym roku święto to obchodzono w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Mierzęcicach, 

a sponsorem uroczystości byli rodzice uczniów klas I – III oraz 
pani Alfreda Perczak - właścicielka firmy POL – TRANS Catering. 
Przyłączając się do życzeń Pani Dyrektor, i my pragniemy złożyć 
wszystkim Babciom i Dziadkom życzenia zdrowia, spełnienia ma-
rzeń i nieustającej pociechy z wnucząt.

Nauczyciele SP1 Mierzęcice
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SZKOLNA ZABAWA KARNAWAŁOWA Z BABCIĄ I DZIADKIEM
Idą, idą przebierańce… Takimi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej w Toporowicach rozpoczęli w niedzielę 25 stycznia 
2015 roku uroczyste spotkanie z Babcią i Dziadkiem w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach.
Kolędnicy, jak na profesjonalistów przystało, przybyli w pełnym 
składzie, by przypomnieć wszystkim jak dwa tysiące lat temu w 
ubogiej i cichej stajence stał się cud nad cudy. Cud, który objawia 
się we wszystkich domach i chatach, wśród biednych i bogatych- 
w każdym ludzkim sercu. Na scenie nie zabrakło dobrych aniołów 
i hałaśliwych diabłów, turonia, pastuszków, króla Heroda i innych 
postaci charakterystycznych dla okresu Bożego Narodzenia.
Kolędnicy obdarowali zgromadzonych płynącymi z głębi serca 
melodiami znanych kolęd i pastorałek, a także przepięknymi ży-
czeniami noworocznymi. Następnie przyszedł czas na prezenta-
cję najmłodszych – oddziału przedszkolnego i klasy I -dedyko-
waną BABCIOM I DZIADKOM z okazji ich styczniowego święta. 
Czerwone serca były symbolem podziękowania za codzienny trud 
i poświęcenie.
A potem  rozpoczęła się szkolna zabawa karnawałowa. Znane 
melodie dziecięcych i młodzieżowych przebojów przeniosły nas  
w atmosferę trwającego karnawału. Były śpiewy, tańce, domowe 
ciasto, aromatyczna kawa, pachnąca herbata - jak to na Nowy 
Rok i zapusty przystało.
Uroczystość została uświetniona występem zespołu śpiewaczego 
Toporowianki i obecnością gości: wójta Gminy Mierzęcice – Grze-
gorza Podlejskiego, zastępcy wójta - Andrzeja Cembrzyńskiego, 
przewodniczącej rady gminy - Jolanty Kyrcz, radnego - Zbigniewa 
Twardocha, radnego i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Topo-

rowic – Jacka Biedronia, sołtysa naszej wsi - Anny Kolasińskiej, 
prezesa Koła Gospodyń Wiejskich – Janiny Sabatowicz, przed-
stawicieli organizacji społecznych, przyjaciół szkoły, najmłodszych  
i najstarszych mieszkańców naszej miejscowości.
I tak w atmosferze wzajemnego zrozumienia, życzliwości, w wyjąt-
kowej wspólnocie łączącej cztery pokolenia mieszkańców Toporo-
wic wsłuchiwaliśmy się w tykający zegar przyszłości.

Jolanta Natkaniec-Sarnik

„Śniadanie Mądralińskich”
2 grudnia 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach 
gościła przedstawicieli Fundacji Edukacyjnej „KOMBINATO-
RY”, którzy przygotowali dla uczniów klasy I oraz oddziału 
przedszkolnego spotkanie edukacyjne pt. „Śniadanie Mą-
dralińskich”.

Podopieczni z ogromnym zainteresowaniem śledzili ekspery-
menty z zakresu nauk przyrodniczych. Nie od dziś wiadomo, że 
najlepszym sposobem na naukę jest działanie praktyczne. Kie-
rując się tą zasadą organizatorzy spotkania przygotowali wiele 
zadań, dzięki którym dzieci dowiedziały się dlaczego niebo jest 
niebieskie, dlaczego gwiazdy świecą nocą i czy Droga Mleczna 
to „ droga z mleka”. Dużą atrakcją dla naszych uczniów było do-
świadczenie z przyciąganiem się przedmiotów. Na zakończenie 
każdy mógł zrobić swój własny kompas.

Anna Dyńska

Mateusz finalistą Konkursu Wojewódzkiego
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach- Mateusz 
Płaneta został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Matematyki.

Organizatorem konkursu, który odbył się 13 stycznia był Śląski 
Kurator Oświaty. Podopieczny nauczyciela matematyki pani Iwo-
ny Kłys oraz inni  młodzi matematycy  w ciągu 90 minut rozwiązy-
wali test, który zawierał dwadzieścia dwa zadania. Przed Mateu-
szem III etap – wojewódzki, który odbędzie się 27 lutego 2015r.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Red.
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach
Święto Babci i Dziadka to uroczystość, która stała się już tradycją Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach. 
W tym roku uczestniczyło w niej 70 babć i dziadków. Przybyłych gości serdecznie przywitała dyrektor szkoły Małgorzata 
Drzewiecka, która w imieniu swoim oraz pracowników i uczniów złożyła Seniorom najlepsze życzenia. W pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej szkoły uczniowie  klasy I i oddziału „O” przedstawili swój program artystyczny, podczas 
którego recytowano wiersze, śpiewano piosenki oraz składano życzenia.

Specjalną niespodzianką dla zaproszonych gości było wręczenie 
im samodzielnie wykonanych przez uczniów upominków  
w postaci laurek i sztucznych kwiatów. Nie zabrakło także 
pysznego ciasta przygotowanego przez rodziców dzieci.

Po uroczystości nastąpiła chwila dla fotografa. Dziadkowie  
i ich wnuki chętnie pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Był to 
niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla 
ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, 
wzruszeń i radości…

Lidia Bańka

Filip Kołomyjec finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Igor Opara uczeń klasy III a Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza finalistą konkursu 

Przedmiotowego z Fizyki 

Po eliminacjach szkolnych, 15 stycz-
nia 2015r. Filip Kołomyjec -uczeń 
gimnazjum w Nowej Wsi, wziął udział 
w II rejonowym etapie Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego  
z Matematyki, zdobywając tytuł fi-
nalisty.
Jak podkreśla nauczyciel matematyki- 
pani Iwona Kłys, etap rejonowy był 

bardzo trudny – wzięło w nim udział 131 uczniów z delegatury 
sosnowieckiej, a wymaganą ilość punktów zdobyło tylko  
19 uczniów. Przed Filipem III etap – wojewódzki, który odbędzie 
się 4 marca 2015r.
Trzymamy kciuki i liczymy na tytuł laureata!

Iwona Kłys

Uczniowie ZSP w Nowej Wsi laureatami 
konkursu „Śląsk – moja mała ojczyzna”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach już 
po raz jedenasty odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży 
z województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego  
pt. „Śląsk – moja mała ojczyzna”.

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi 
na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania 
znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu. Z ponad dwustu 
prac zgłoszonych do konkursu laureatami zostali uczniowie 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi.

W kategorii albumy Kordian Bogusz zdobył I miejsce za pracę 
wykonaną w formie komiksu pt. „Wśród śląskich tradycji i legend”. 
W kategorii prace multimedialne Julia Tymofiewicz uzyskała 
wyróżnienie za film ukazujący pejzaże i atrakcje górnośląskie. 
Serdecznie gratulujemy, szczególnie iż tegoroczny poziom był 
wysoki, a konkurencja duża.

Kamil Gwóźdź

Wszystko zaczęło się w listopadzie 
2014 roku od eliminacji szkolnych,  
w których Igor był najlepszy. Następ-
nie w styczniu 2015 roku, w elimina-
cjach rejonowych zdobył 85% moż-
liwych do uzyskania punktów i tym 
samym znalazł się na liście finalistów 
konkursu. Igor musiał się wykazać 
gruntowną i szeroką wiedzą fizyczną. 

Taki sukces osiągnął dzięki systematycznej pracy i zdolnościom. 
Nauczycielką Igora jest pani Joanna Krawczyk. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale konkursu!
Anna Łukasik
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Jasełka w kościele w Boguchwałowicach
4 stycznia br. w kościele NMP w Boguchwałowicach ucznio-
wie oraz przedszkolaki ze szkoły Podstawowej w Boguchwa-
łowicach przedstawiły „Jasełka”, którym towarzyszyły kolę-
dy i pastorałki.

W pięknie udekorowanej świątyni, przy blasku świec i choinek, 
mali aktorzy z ogromnym zaangażowaniem i w pięknych stro-
jach, wcielili się w postacie sprzed 2000 lat m. in.: w Józefa, 
Maryję, pasterzy, Trzech Króli oraz aniołów. Oprawa muzyczna  
w wykonaniu ks. Dariusza Jarosa oraz oryginalny scenariusz, 
twórczo przeplatały się z wątkami biblijnymi i literackimi.
Młodzi wykonawcy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Milena Nowak

II Przedszkolny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek

16 stycznia br. w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach 
odbył się II Przedszkolny Przegląd  Kolęd i Pastorałek.

Wszystkich przybyłych gości powitała Dyrektor pani Małgorzata  
Rinkowska. W przeglądzie uczestniczyły dzieci z terenu gminy 
Mierzęcice, które zaprezentowały najpiękniejsze polskie kolędy  
i pastorałki. Wszyscy młodzi artyści otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz statuetki

Mariola Kaim

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

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

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dnia 20 stycznia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka.

Jest to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń oraz łez 
radości. Babcie i dziadkowie to osoby szczególnie bliskie sercu 
dzieci, dlatego to święto obchodziliśmy bardzo uroczyście. 
Podczas przedstawienia przedszkolaki najpiękniej jak potrafiły, 
dziękowały babciom i dziadkom za miłość, opiekę i troskę. 
Dopełnieniem tego szczególnego dnia były drobne upominki 
oraz laurki przygotowane przez dzieci. 

Mamy nadzieję, że chwile spędzone z wnukami w naszym 
przedszkolu na długo pozostaną w sercach czcigodnych gości.

Magdalena Drabek

Pokaz "Wirujące farby"
16 stycznia w przedszkolu oraz Szkole Podstawowej w Bo-
guchwałowicach odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Wirujące 
farby".

Celem pokazu było przybliżenie dzieciom znaczenia takich zja-
wisk jak grawitacja czy siła odśrodkowa. „Wirujące farby" to tech-
nika malowania farbami, polegająca na nakładaniu kilku kolorów 
farby na kartkę, a następnie wprawiania jej w ruch przy pomocy 
specjalnego urządzenia.
Uczniowie oraz przedszkolaki mieli okazję przez chwilę stać się 
małymi malarzami i stworzyć swoje małe dzieła sztuki.

SP Boguchwałowice
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Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych
Dwunastu laureatów konkursu EDUinspiracje oraz EDUinspirator odebrało nagrody podczas Gali wręczenia Nagród Edukacyjnych 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród wyróżnionych znalazła się pani Edyta Kowal-Wencel- nauczyciel języka angielskiego 
ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach, nagrodzona w kategorii Edukacja szkolna, EDUinspirator.  Uroczystość 
odbyła się 20 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. 

Podczas ceremonii zwyciężczyni odebrała statuetkę z rąk 
wiceminister edukacji Ewy Dudek, wiceprzewodniczącej Rady 
m.st. Warszawy Ewy Masny-Askanas, dyrektora generalnego 
FRSE Mirosława Marczewskiego oraz zastępcy dyrektora 
generalnego FRSE Tomasza Bratka.

EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji od 2011 roku. W tym roku po raz 
pierwszy EDUinspiracjom towarzyszył konkurs EDUinspirator. 
Przez jego organizację FRSE chciała nagrodzić osoby, które 
dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez fundację 
wpływają na rozwój systemu edukacji w środowisku lokalnym 
oraz samego środowiska lokalnego.

W Tegorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad 100 
aktywnych pedagogów z całego kraju. Jak podkreśla laureatka– 
nagroda w konkursie EDUinspirator to duża niespodzianka. 
Takie wyróżnienie zachęca do dalszego działania i inspirowania 
innych.

Więcej informacji na temat realizowanych projektów znajduje się na 
stronie internetowej www.stowarzyszenienadczarnaprzemsza.pl 
oraz www.spprzeczyce.szkolnastrona.pl

Red.

Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach 
zaprasza 27 lutego 2015 (piątek) 

na badania w kierunku osteoporozy (koszt badania 30 zł)

oraz dnia 27 marca 2015 (piątek) na odpłatne badania 

USG DOPPLER, TARCZYCY, ECHO SERCA oraz NEREK.

Zapisy osobiste lub telefoniczne: 32 288 70 45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opłatkowe spotkanie mierzęcickich i nowowiejskich emerytów
Początek stycznia to czas tradycyjnych spotkań opłatkowych Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu naszej gminy. 
Opłatek jest symbolem pojednania, znakiem przyjaźni i miłości, to doskonała okazja do powitania Nowego Roku.

Tegoroczne spotkanie nowowiejskiego Koła Emerytów odbyło 
się 5 stycznia  w restauracji Hotelu De Silva w Pyrzowicach. Or-
ganizatorami spotkania był  Związek Emerytów oraz Rada So-
łecka z Nowej Wsi. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Proboszcz Parafii Adam 
Mordalski oraz sołtys wsi Urszula Gądek. Członkowie koła przy 
akompaniamencie pana Grzegorza Zimnika bawili się do póź-
nych godzin wieczornych.
Z kolei mierzęciccy emeryci świętowali 11 stycznia w budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Jak zgodnie pod-
kreślają, czas wspólnego kolędowania i składania sobie życzeń 
jest jedną z tych szczególnych chwil, gdy można spotkać się  
w gronie przyjaciół, a nastrój opłatkowego spotkania sprzyja mi-
łym rozmowom, tworzy atmosferę pełną serdeczności i życzliwo-
ści, rozgrzewa serca wszystkich uczestników w te długie zimowe 
popołudnia i wieczory.

Red.

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

PODSUMOWANIE ROKU 2014 SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ 
STRAŻAK MIERZĘCICE

Najważniejszym wydarzeniem w 2014 r. było 
zgłoszenie zawodników  rocznika 2004/05/06 do 
rozgrywek ligowych podokręgu Sosnowiec. 

Młodzi piłkarze rywalizowali w lidze tzw. "Orlików" 
grupie III. Drużyna Strażaka Mierzęcice rozegrała 
11 spotkań. Odnotowaliśmy 8 zwycięstw oraz po-
nieśliśmy 3 porażki. Strzeliliśmy 70 goli tracąc przy 
tym tylko 22. Taki dorobek uplasował naszą druży-
nę na 5 miejscu w gronie 12 zespołów. 

Warto zauważyć, że jako jedyni pokonaliśmy li-
derującą Orbitę Bukowno (4-2). Spektakularnym 
sukcesem było również zwycięstwo z Zagłębiem 
Sosnowiec (5-1). 

Po zakończeniu rundy jesiennej wystąpiliśmy rów-
nież w dwóch turniejach halowych, organizowa-
nych w Ożarowicach. 6 grudnia zawodnicy z rocz-
nika 2005  zajęli 1 miejsce, natomiast 13 grudnia 
piłkarze urodzeni w 2006 roku 3 miejsce. Dodat-
kowo Jonasz Jarosiński został "Królem strzelców"  
w turnieju rocznika 2006. 

Mateusz Mańdok

GKS STRAŻAK MIERZĘCICE
MUKP IV DĄBROWA GÓRNICZA

GKS STRAŻAK MIERZĘCICE
GKS STRAŻAK MIERZĘCICE

ORBITA BUKOWNO 2006
GKS STRAŻAK MIERZĘCICE

KS GÓRNIK II PIASKI
GKS STRAŻAK MIERZĘCICE
AKS NIWKA II SOSNOWIEC

GKS STRAŻAK MIERZĘCICE
APN GMINA PSARY

3:6
0:3
1:10
1:5
4:2
0:3
7:2
5:2
27:0
3:0
6:2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MKS SŁAWKÓW
GKS STRAŻAK MIERZĘCICE

KP WARTA II ZAWIERCIE
ZAGŁĘBIE III SOSNOWIEC

GKS STRAŻAK MIERZĘCICE
TKKF ZEW II KAZIMIERZ

GKS STRAŻAK MIERZĘCICE
UKS PIŁKARZ II SOSNOWIEC
GKS STRAŻAK MIERZĘCICE

CKS CZELADŹ
GKS STRAŻAK MIERZĘCICE

WYNIKI MECZÓW



Obchody Dnia Kobiet na stałe wpisały się już 
w cykl imprez kulturalnych organizowanych 

na terenie naszej gminy.

8 marca 2015r. Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski 
zaprasza na występ Piotra Bałtroczyka.

Artysty nie trzeba specjalnie przedstawiać, ale dla niewtajemniczonych krótki rys historyczny:  
Piotr Bałtroczyk przez wiele lat był poetą lirycznym, piszącym wiersze o tym, że życie smutne jest 
raczej, a świat nie jest dobrze skonstruowany… 
Potem zazdroszcząc kolegom stał się tzw. poetą - pieśniarzem, konferansjerem, zapowiadaczem tych, 
którzy nauczyli się tego, czego on nauczyć się nie mógł. Wystąpił w kilkuset programach telewizyjnych 
jako prowadzący lub wykonawca. W Mierzęcicach zaprezentuje kabaretowy program artystyczny  
pn. Piotr Bałtroczyk Kabaret.

Organizatorami Wydarzenia są Wójt Gminy Mierzęcice oraz Gminny Ośrodek Kultury. 
Głównym Sponsorem Wydarzenia jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył 
gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudowę sytemu gazociągów 

przesyłowych na terenie południowej Polski. Jednym z ważniejszych projektów jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Tworóg - Tworzeń, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zwiększy ilości transportowanego gazu na potrzeby 

odbiorców zlokalizowanych na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Budowa gazociągu planowana jest na lata 2017 - 2018. Rozbudowa 
sieci gazociągów stanowić będzie ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach 

Europy Środkowej. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń.

Występ artysty w GOK ma charakter otwarty. Bezpłatne bilety dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mierzęcicach tel. 32 288 70 82.

www.fotografika.tczew.pl



APEL!
Maksymilian – urodził się 18 sierpnia 2013 r. Maksio ma 
zespół Downa - to wada genetyczna, której towarzyszą liczne 
schorzenia. Potrzebuje intensywnej, regularnej rehabilitacji 
ruchowej i logopedycznej, ciągłego wspomagania rozwoju  
i diagnostyki medycznej, co pozwala na jego lepszy rozwój, 
a każde wcześnie wykryte schorzenie ma mniejsze skutki  
w przyszłości.

Jeśli chcesz dać szansę na lepszą przyszłość 
Naszemu Maksiowi- podaruj swój 1% podatku.

Bardzo dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM-ludziom  
o wielkim sercu za wpłaty, i te indywidualne i te z tytułu 1 % 
podatku. Dziękujemy za zaufanie, za każdą kwotę, za każdy 1% 
przekazany dla Naszego Maksia. Pod koniec roku 2014 subkonto 
w Fundacji naszego syna zasiliła kwota, dzięki której będziemy 
mogli intensywniej rehabilitować, leczyć i wspomagać Maksa,  
a także dzięki której otwarły się też nowe możliwości. Chcielibyśmy 
podziękować każdemu z osobna, jest to jednak niemożliwe, 
ponieważ nieznana nam jest tożsamość Darczyńców, posiadamy 
wyłącznie informację z którego Urzędu Skarbowego wpływały 
wpłaty.
Składamy również serdeczne podziękowania dla osób, które 
bezpośrednio przyczyniły się do „rozmnożenia” oraz „rozsiania” 
wizytówek i apelu Maksymilianka. Wielki uścisk dla Was, a od 
Maksika buziak.
Dziękujemy za wsparcie i jednocześnie prosimy pamiętajcie 
o Naszym Synku przy następnym rozliczeniu podatkowym 
przekazując 1% podatku.

Oprócz 1% podatku można także dokonywać 
najdrobniejszych wpłat na konto Fundacji SBL w Zakrzewie

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem: 508/S Maksymilian Sarnik – darowizna  

na leczenie i rehabilitację

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I OKAZANE SERCE!
Magdalena i Zbyszek Sarnik



a otrzymasz  
10 % zniżkę 

na organizację tej uroczystości

Zarezerwuj 
PRZYJĘCIE KOMUNIJNE

w

www.desilva.pltel. +48 32 393 88 88




