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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wiele radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności

w życiu prywatnym i zawodowym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kyrcz  

Wójt Gminy Mierzcice

Grzegorz Podlejski

Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi 
laureatem Nagrody Starosty Będzińskiego str. 6
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Dzień Kobiet w Mierzęcicach
Obchody Dnia Kobiet na stałe wpisały się już w cykl imprez 
kulturalnych organizowanych na terenie gminy Mierzęcice. 
W tym roku 8 marca na zaproszenie Wójta Gminy Mierzęci-
ce Grzegorza Podlejskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultu-
ry wystąpił znany z programów telewizyjnych kabarecista- 
Piotr Bałtroczyk, który zapewnił prawdziwą dawkę dobrego 
humoru licznej, bo prawie trzystuosobowej publiczności.

Gromkie brawa i wybuchy śmiechu towarzyszyły niemal całemu 1,5 
godzinnemu występowi sławnego gościa. 
Głównym Sponsorem Wydarzenia był Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

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. 
Laureat Wiktora w 2004 i w 2007 roku w kategorii Osobowość 
telewizyjna oraz Nagrody Dziennikarzy FPP Opole w roku 2001. 
W Mierzęcicach z niezwykłą lekkością i dużą wprawą zaprezentował 
kabaretowy program pn. Piotr Bałtroczyk Kabaret ”Tylko dla 
dorosłych”. Widownia wysłuchała humorystycznych anegdot  
i opowieści z życia Piotra Bałtroczyka, który wnikliwie obserwuje 
otaczającą go rzeczywistość pełną sprzeczności i absurdów. Nie 
zabrakło wątków damsko – męskich, anegdot związanych z grupami 
zawodowymi takimi jak budowlańcy i hydraulicy oraz historii z życia 
mężczyzny po pięćdziesiątce…… 

Dopełnieniem niedzielnego spotkania były życzenia oraz tulipany, 
które obecnym w sali Paniom wręczyli: Wójt Gminy- Grzegorz 
Podlejski, Zastępca Wójta- Andrzej Cembrzyński, przedstawiciel 
Sponsora Głównego- pan Janusz Pietruszewski kierownik 
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Katowicach oraz pan Piotr 
Bałtroczyk.

Główny Sponsor Wydarzenia - 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.

Fot. Paweł Bogacz
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

Szkolenie dla rolników z gminy Mierzęcice
26 marca br. w Urzędzie Gminy Mierzęcice odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne, dotyczące XI kampanii 
przyjmowania wniosków obszarowych.

Szkolenie zostało zorganizo-
wane przez Powiatowy Ze-
spół Doradztwa Rolniczego 
w Będzinie i Urząd Gminy  
w Mierzęcicach.

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 obsza-
rach ONW, oraz płatności rol-
nośrodowiskowej.

Przedstawione zostały zmia-
ny w zasadach przyznawania 
płatności w 2015 roku, do-
tyczące rodzajów płatności, 
o które rolnicy będą mogli 
się ubiegać, a także wymo-
gów, które muszą dochować 
w swoim gospodarstwie rol-
nym. Na jednym formularzu 
wniosku rolnicy mogą się 
ubiegać o przyznanie płat-
ności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, tj.: 
jednolitej płatności obszaro-
wej oraz płatności za zaziele-
nienie; płatności dodatkowej 
(redystrybucyjnej); płatności 
dla młodych rolników; płat-
ności do powierzchni uprawy 
buraków cukrowych, konopi 
włóknistych, roślin wysoko-
białkowych, ziemniaków skro-
biowych, owoców miękkich 
(truskawek, malin), pomido-
rów, lnu, chmielu; płatności 

do bydła, krów, owiec, kóz; 
płatności niezwiązanej do ty-
toniu. Rolnicy będą mogli się 
ubiegać również o przyzna-
nie płatności dla obszarów  
z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ogra-
niczeniami (ONW), przyzna-
nie płatności rolno- środowi-
skowo- klimatycznej (PROW 
2014- 2020), w tym zacho-
wanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rol-
nictwie oraz przyznanie płat-
ności ekologicznej (PROW 
2014- 2020), przyznanie płat-
ności rolno środowiskowej 
(PROW 2007- 2013), w tym 
zachowanie zagrożonych za-
sobów genetycznych zwierząt 
w rolnictwie, a także wypłatę 
pomocy na zalesianie (PROW 
2007- 2013). Rolnicy zobo-
wiązani będą do utrzymywa-
nia wszystkich użytków rol-
nych, łącznie z gruntami nie 
wykorzystywanymi do celów 
produkcyjnych, w dobrej kul-
turze rolnej.

Od 2015 roku rolnicy mają 
możliwość przystąpienia do 
Systemu dla małych gospo-
darstw.

Termin składania wniosków 
nie ulega zmianie w odnie-
sieniu do lat poprzednich. 
Wniosek wraz z wymaganymi 
załącznikami można składać 
od 15 marca do 15 maja br. 
Wniosek o przyznanie płatno-
ści może zostać złożony także 
w terminie 25 dni kalendarzo-
wych po terminie składania 
wniosków czyli do 9 czerwca, 
jednak za każdy dzień robo-
czy opóźnienia stosowana 
jest redukcja w wysokości  
1 % kwoty płatności. Po-
wiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Będzinie służy 
pomocą rolnikom  przy ich wy-
pełnianiu.

Iwona Kozłowska
PZDR Będzin
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Apel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
W okresie wiosny wypalanie traw na łąkach, przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, uschniętych chwastów i resztek 
słomy po zeszłorocznych zbiorach - to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska, powodujący wiele 
pożarów przynoszących jedynie szkody dla przyrody jak i samego człowieka.

Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nad-
miernie zanieczyszczonej atmosfery.  Tysiące pożarów w skali 
kraju wiąże się z „wyrzucaniem” do niej dziesiątków ton tlenku 
węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych.  
W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia spo-
łeczeństwa.

Utrwalił się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, 
jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Nadal wielu 
sądzi, że ogień to „najtańszy herbicyd" do zwalczania chwastów. 
Wiele lat temu naukowcy udowodnili, że takie pożary są szkodli-
we. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorga-
nizmy, ale także wyjaławia glebę. Z takich zabiegów „oczyszcza-
jących" nie płyną żadne korzyści. Po wypaleniu gleba ubożeje, 
system korzeniowy roślin zamiera, flora oraz bakterie i grzyby, 
które powodują szybszą wegetację roślin giną, a w ogniu ginie 
całe bogactwo przyrody.

Dlatego też w świetle przedstawionych powyżej faktów nadal nie-
pokojącym zjawiskiem jest utrzymująca się moda na wypalanie, 
żeby zaś było wygodniej i szybciej rozlewa się ciecze łatwo za-
palne, zapominając przy tym, że:

• gęsty, ścielący się dym to zagrożenie dla ruchu drogowego,   
przyczyna wielu kolizji i wypadków,
• otwarte pożary to przedostanie się do atmosfery dużych ilości 
tlenku węgła, tlenku siarki oraz węglowodorów aromatycznych 
itp. będącymi truciznami dla ludzi i zwierząt,
• to ofiary w płomieniach - najczęściej podpalacz,
• to tysiące strat w mieniu wypracowanym przez kilka pokoleń.

Obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej zabraniają  
w lasach i na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasów wykonywania czynności 
mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególno-
ści:

• rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do lego celu 
przez właściciela lub zarządcę lasu,
• wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
• palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyzna-
czonych do pobytu ludzi.

Wobec osób nie przestrzegających powyższych zasad bezpie-
czeństwa mogą być stosowane środki egzekucji karno - admi-
nistracyjnej.

W myśl art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 14 maja 
2013r. każdy, kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nie-
użytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, 
lub trzcinach podlega karze aresztu lub grzywny.
Lecz nie groźba kary, a świadoma troska o nasze wspólne bez-
pieczeństwo i zachowanie środowiska naturalnego ze wszystki-
mi jego dobrodziejstwami powinna warunkować i określać nasze 
postępowanie.
Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania 
roślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów 
się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie

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.

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.
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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

KRS 0000186434
CEL SZCZEGÓŁOWY

MAKSYMILIAN SARNIK 508/S
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Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi 
laureatem Nagrody Starosty Będzińskiego

W poniedziałek 2 marca w Teatrze Dzieci Zagłębia  
w  Będzinie, wręczone zostały Nagrody Starosty Będzińskiego 
w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania  
i Ochrony Kultury.

Promując twórczość artystyczną władze powiatu każdego 
roku nagradzają tych, którzy są szczególnie aktywni i znani 
społeczności lokalnej, a także promują powiat będziński w Polsce 
i poza jej granicami. W uroczystej gali udział wzięli między innymi 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz 
instytucji kultury z terenu regionu.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się także Koło Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi. Wniosek o przyznanie nagrody Starosty 
za osiągnięcia w dziedzinie kultury złożył Wójt Gminy Mierzęcice- 
Grzegorz Podlejski.

Jak przyznają laureatki nagrody, statuetka to dla nich ogromne 
wyróżnienie, ale również motywacja do dalszych działań.

Oprócz Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi statuetkę 
otrzymali także:

• Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek z Będzina
• Chór Męski z Dobieszowic
• Stowarzyszenie Klub Rodów Czeladzkich z Czeladzi 
• Gminna Orkiestra Dęta z Góry Siewierskiej
• Zespół Wokalny „Sonitus” z Siewierza
• Henryk Magaczewski ze Sławkowa
• Piotr Czyja z Wojkowic

Galę uświetnił koncert w wykonaniu laureatów tegorocznych 
nagród.

Red.

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BĘDZINIE
Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2015 roku.

Dyżury w punktach konsultacyjnych:

Urząd Gminy Mierzęcice
- każda środa w godz. od 9.00 do 14.00

PZDR Będzin ul. Małachowskiego 22 
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
tel. 32 267 74 35 
e-mail pzdr.bedzin@odr.net.pl 
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Plenerowe siłownie

Już wkrótce mieszkańcy 8 sołectw: Mierzęcic, Mierzęcic 
Osiedla, Mierzęcic II, Przeczyc, Toporowic, Zawady, 
Najdziszowa oraz Nowej Wsi będą mogli skorzystać z siłowni 
zewnętrznych usytuowanych przy placach zabaw.
Siłownie plenerowe cieszą się coraz większą popularnością  
i stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących zadbać 
o swoją sylwetkę i dobre samopoczucie. Niektórzy nazywają je 
placem zabaw dla dorosłych. Pod chmurką można poprawiać 
kondycję fizyczną, walczyć z nadwagą, rozciągać mięśnie czy 
po prostu spędzać czas na świeżym powietrzu. Są dostępne dla 
wszystkich, za darmo, bez ograniczeń czasowych i wiekowych.

Wychodząc naprzeciw panującym trendom na zdrowy styl życia, 
podjęliśmy szereg  starań, aby w naszej gminie utworzyć sieć 
miejsc rekreacyjnych, sprzyjających zdrowemu trybowi życia. Mam 
nadzieję, że budowa siłowni plenerowych zachęci  mieszkańców 
naszej gminy do aktywności  fizycznej.  W każdej siłowni 
zamontowane zostaną urządzenia do wzmocnienia wydolności 
serca i płuc, wspomagające budowę tkanki mięśniowej oraz  
urządzenia korzystnie wpływające na mięsnie i stawy- szczególnie 
polecane dla osób starszych. Najpopularniejsze z nich to: wahadło, 
podnosiciel nóg, biegacz, twister, orbitrek czy wioślarz – mówi  Wójt 
gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki środkom, które 
gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Kwota dofinansowania sięga 100 tysięcy złotych. 

Red.

- czyli fitness pod chmurką

ROWEREK

PODNOSICIEL

BIEGACZ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom

przyznania pomocy w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 26 marca 2015 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice Nr GK.6220.0005.2014 o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji” w Mierzęcicach przy ulicy Kolejowej 112 (dz. nr 154 k.m. 4). 

Decyzja została wydana na wniosek: Beaty Gubała, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. BET-TRANS Beata Gubała  
ul. Wiejska 32, 42-512 Sarnów. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 
(pok. nr 3) w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski

Wizualizacja urządzeń - źródło www.erfit.pl
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Zakończono realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”

W ramach projektu, zakupiono 53 zestawy komputerowe 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do 
Internetu oraz 3 drukarki. 35 komputerów trafiło do rodzin 
o najniższych dochodach i osób niepełnosprawnych z 
terenu naszej gminy. Pozostały sprzęt zainstalowano w 
Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury  
w Mierzęcicach, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie 
korzystać z zakupionego sprzętu oraz dostępu do Internetu.

Gospodarstwa domowe, które otrzymały sprzęt komputerowy, 
mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu w okresie 
trwałości projektu tj. do 31.12.2019 r. 
Projekt obejmował również szkolenia z zakresu podstawowej 
obsługi komputera i korzystania z  zasobów globalnej sieci,  
w których udział wzięło 160 osób z terenu naszej gminy. 
Zgodnie z podpisaną umową, na realizację  Gmina Mierzęcice 
otrzymała dofinansowanie stanowiące 100% kwoty całkowitych 
wydatków w wysokości 278 470,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

WYDATKI OŚWIATY W GMINIE MIERZĘCICE
W Gminie Mierzęcice gdzie populacja mieszkańców liczy za-
ledwie 7424 osób funkcjonuje 5 szkół podstawowych, 2 gim-
nazja i dwa przedszkola, do których łącznie uczęszcza 861 
dzieci.

Problem z finansowaniem oświaty w naszej gminie nie jest no-
wym problemem. Wielokrotnie były prowadzone analizy sieci 
szkół w oparciu o dane demograficzne i finansowe. Właśnie te 
dane z poszczególnych sołectw wymuszają na gminie rozwa-
żenie racjonalizacji wydatków oświatowych. 

Wielokrotnie zastanawiano się czy racjonalnym wydatkiem 
jest utrzymywanie szkół liczących 30 lub 66 uczniów gdzie 
nauka odbywa się w klasach łączonych, co zapewne ma nie-
korzystny wpływ na edukację naszych dzieci. Z roku na rok 
wydatki na oświatę wzrastają. W 2014r. na gminną oświatę 
wydatkowano prawie 9 milionów złotych, co stanowi 51% do-
chodów bieżących gminy.

Można by zadać pytanie czy w oparciu o powyższe nie jest 
uzasadnione, a wręcz wskazane podjęcie działań w celu go-
spodarnego wydatkowania środków publicznych, mając przy 
tym na uwadze poprawę warunków nauki dzieci naszej gminy? 

Na V Sesję Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się  25 lu-
tego 2015r. przygotowano projekty uchwał intencyjnych  
w sprawie:
-  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach,
- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Przeczycach,
- zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęci-
cach.

 Uchwały powyższe zostały przygotowane na podstawie prze-
głosowanego wniosku na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady 
Gminy.

Przyjęcie wymienionych uchwał upoważniłoby organ wyko-
nawczy (wójta) do podjęcia odpowiednich działań, w tym: 
rozmów z mieszkańcami, rodzicami, kuratorium oświaty  
o zamiarze likwidacji szkół. Ustawodawca zagwarantował na 
te czynności 6-cio miesięczny okres poprzedzający. Po prze-
prowadzeniu wszelkich konsultacji i otrzymaniu opinii właści-
wych organów, wówczas Rada Gminy mogłaby ostatecznie 
zdecydować co do przyszłości szkół, poprzez podjęcie uchwał 
w sprawie likwidacji bądź niepodjęcia tych uchwał.

Uchwały intencyjne, nie zostały przyjęte przez Radę Gminy,  
a tym samym uniemożliwiono  próbę podjęcia działań w kie-
runku reorganizacji oświaty.

Edukacja jest bardzo ważnym etapem w życiu młodego poko-
lenia, dlatego dzieci muszą się uczyć w komfortowych warun-
kach na miarę XXI wieku, a placówki oświatowe Gminy Mie-
rzęcice winny dorównywać wizerunkowi nowoczesnych szkół.
Funkcjonowanie oświaty w obecnym kształcie pochłania 
ogromne środki finansowe przede wszystkim na wynagrodze-
nia prawie 90% i pomimo tego placówki szkolne borykają się 
z ciągłym brakiem środków na bieżące materiały, remonty czy 
też doposażenie w nowoczesny sprzęt.

Wykresy na kolejnych stronach przedstawiają analizę wydat-
ków oświatowych w Gminie Mierzęcice.
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Budżety szkół na przełomie ostatnich 4 lat
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Przykładowe 
wynagrodzenia 

nauczycieli w gminie
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Sz
ko
ły

Gminny Konkurs Recytatorski pod Patronatem Dyrektora Biblioteki Publicznej
Tegoroczny marzec zawitał do Toporowic uśmiechem ciepłe-
go słońca, rzęsistym deszczem, płatkami śniegu, podmucha-
mi chłodnego wiatru… I aż trudno uwierzyć, że tak zaskakują-
co zmienna pogodna nie zniechęciła uczestników Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego do prezentacji na scenie.

Na przekór wichrom i nawałnicom, kapryśnym szeptom zbliżającej 
się wiosny młodzież Szkoły Podstawowej w Toporowicach, jak na 
gospodarzy przystało, poetyckim montażem słowno-muzycznym 
postanowiła zaprowadzić ład, porządek i harmonię wśród recytato-
rów, a także w ciągle zmieniającej się aurze. Po raz kolejny zaprosi-
ła wszystkich miłych gości, rodziców, pasjonatów żywego słowa do 
niezwykłej wędrówki po krainie literatury. Dyrektor szkoły, pani Ane-
ta Zawada, serdecznie powitała dzieci z oddziałów przedszkolnych  
i młodzież szkolną gminy Mierzęcice, życząc wszystkim niezapo-
mnianych przeżyć i prawdziwie wiosennych wrażeń.
Następnie przyszedł czas na prezentację uczestników konkursu. 
Zmagania okazały się bardzo ciekawe, a ocena efektów pracy wystę-
pujących niebywale trudna. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę 
rozumienie treści utworów, ich przeżywanie, poprawność dykcji i in-
terpretację, po długich i żmudnych obradach ogłosiła wyniki.
Wśród przedszkolaków pierwsze miejsca zajęli - Julia Brenza, Jo-
natan Jarczak, Hanna Polaniecka, drugie - Iga Nowak, Karol Knapik,  
a trzecie - Marcel Satora. 
W drugiej grupie wiekowej (klasy I-II) pierwsze miejsce przyznano - To-
maszowi Wiśniewskiemu, drugie - Natalii Koziorowskiej, Danielowi Si-
korskiemu, Magdzie Lazar, trzecie - Jowicie Gwizdak. 
W kategorii klas III-IV pierwsze miejsca otrzymali - Adrianna Wacław-
czyk, Julia Kłys, Wiktoria Burczyk, drugie - Gaja Kobryń i Zofia Zapart.
W  kategorii klas V-VI pierwsze miejsca przyznano - Dawidowi Hyli, 
drugie - Annie Wojdas, a trzecie - Julii Białas i Oldze Karcz.
W najstarszej grupie wiekowej (uczniowie gimnazjów) pierwsze 
miejsce zdobyła Karolina Głowaty, drugie – Wiktoria Mańka, a trze-
cie- Karolina Filipczyk i Kinga Kozłowska.
Do konkursu „Mały Okręgowy Konkurs Recytatorski” w Katowicach 
jury wytypowało - Tomasza Wiśniewskiego, Dawida Hylę i Karolinę 
Głowaty.
Wszyscy uczestnicy gminnych zmagań nagrodzeni zostali dyploma-
mi, książkami i podziękowaniami, bo dzięki nim kolejna wędrówka do 
świata literatury okazała się bardzo ciekawa i niezwykle pasjonująca.

Jolanta Natkaniec-Sarnik
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Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Prawa dziecka oczami dzieci”
Uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach, wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  
pt. „Prawa dziecka oczami dzieci” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia w ramach akcji 
„Sędziowie Rodzinni Dzieciom” pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, którego 
członkiem komitetu honorowego została Pani Joanna Kluzik – Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej.

Celem konkursu było propagowanie znajomości praw dzieci 
wśród dorosłych oraz uświadamiania dzieciom ich praw poprzez 
zaznajomienie z zagadnieniami zawartymi w Konwencji o Pra-
wach Dziecka. 
W konkursie wzięło udział ok. 20 000 szkół z całej Polski. Spo-
śród gimnazjalistów wyłoniono czterech laureatów. Wśród nich 
znalazła się Agnieszka Miarka, uczennica Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza w Mierzęcicach. 
Koordynatorem szkolnym konkursu była nauczycielka gimna-
zjum pani Barbara Gryczka. Pod jej czujnym okiem powstało 
wiele ciekawych i zaskakujących prac.
W grudniu 2014r. Agnieszka wraz z rodzicami i opiekunem, panią 
Barbarą Gryczką została zaproszona do Warszawy na finałową 
galę wręczenia nagród. Szczególnym i wzruszającym momen-
tem podczas pobytu w Belwederze było wręczenie dyplomów  
i upominków z rąk pani Anny Komorowskiej.
Praca Agnieszki została szczególnie wyróżniona spośród reszty 
prac. Jako jedyna w swojej pracy ukazała w bardzo dojrzały spo-
sób problemy dzieci nie tylko w Polsce, ale również poza grani-
cami naszego kraju. To zwróciło uwagę p. Anny Komorowskiej, 
od której Agnieszka usłyszała wiele ciepłych słów i pochwał. 
Również inni laureaci i ich opiekunowie w sposób szczególny po-

Filip Kołomyjec –laureatem konkursów przedmiotowych z matematyki i chemii.
Po raz kolejny Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Nowej Wsi znalazło się w zaszczytnym gronie szkół gimnazjalnych 
województwa śląskiego, których uczniowie osiągnęli najwyższe laury w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.  
W ubiegłym roku szkolnym nasza uczennica jako jedyna spośród wszystkich uczniów z powiatu będzińskiego, uzyskała 
tytuł laureata konkursu z chemii. Obecny rok szkolny potwierdził, że Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego to „kuźnia 
talentów” umysłów ścisłych.

Z wielką dumą i radością informujemy, że uczeń klasy trzeciej 
gimnazjum w Nowej Wsi - Filip Kołomyjec uzyskał zaszczytny 
tytuł laureata dwóch konkursów: matematyki i chemii!
Konkursy kuratoryjne należą do bardzo trudnych, a słowa: „ma-
tematyka” czy „chemia” mówią same za siebie Jedni wolą ich 
nawet nie wypowiadać, a dla Filipa to przysłowiowa „bułka z ma-
słem”.
I etap konkursu kuratoryjnego odbył się w listopadzie w szkole, 
drugi etap – rejonowy odbył się w Mysłowicach (matematyka)  
i w Dąbrowie Górniczej (chemia). Aby się zakwalifikować do eta-
pu III należało osiągnąć 85% punktów. Filip napisał obydwa kon-
kursy z zapasem punktów. 
Przygotowania do konkursów rozpoczęły się już w 1 klasie, 
ponieważ oprócz talentu do osiągnięcia takiego sukcesu trze-
ba ciężkiej pracy, wytrwałości i systematyczności oraz dużego 
wkładu pracy nauczycieli. Do III etapu konkursu, który odbył się  
w marcu w Katowicach niezbędne było opanowanie przez Filipa 
zakresu materiału całej podstawy programowej z danego przed-
miotu oraz wiele dodatkowych zagadnień wykraczających poza 
podstawę. 
Laureaci konkursów, poza wielką satysfakcją, zwolnieni są z da-

nej części egzaminu gimnazjalnego, uzyskując tym samym mak-
symalną liczbę punktów. Dodatkowo drzwi każdej szkoły średniej 
stoją dla nich otworem. 
Filipowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Iwona Kłys Marzena Wałęsa

dziwiali trafność idei zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka 
oraz bardzo wysoki poziom artystyczny pracy.
Po oficjalnej uroczystości uczestnicy udali się do Centrum Nauki 
Kopernik, gdzie miło spędzili czas.

Gimnazjum Mierzęcice
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Wszechświat na wyciągnięcie ręki
W styczniu i lutym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach gościli objazdowe Planetarium Quasar.

Na sali gimnastycznej rozłożona została sferyczna kopuła pro-
jekcyjna- unikalne narzędzie dydaktyczne, pozwalające na uka-
zanie zjawisk astronomicznych i geograficznych zachodzących 
na niebie. 
Po wprowadzeniu w tematykę prezentacji, uczniowie udali się  
w podróż kosmiczną po ośmiu planetach naszego Układu Sło-
necznego. W programie znalazły się m.in.: lot rakietą przez 
Układ Słoneczny, zapoznanie się z kosmicznymi kształtami i ko-
lorami, narodziny i śmierć gwiazdy, a także powstanie układów 
planetarnych. 
Mali odkrywcy wcielili się w astronomów i naukowców, którzy ob-
serwują niebo oraz badają obiekty znajdujące się bardzo daleko 
od Ziemi.  W czasie seansu zgłębione zostały również tajemnice 
działania teleskopu, ruchu planet, zaćmienia Słońca i Księżyca. 
Dzieci zanurzyły się w przestrzeni kosmicznej i rozbudzały w so-

bie wyobraźnię odkrywcy. Gwiazdy, Planety, Galaktyki czy Droga 
Mleczna - teraz już nie mają przed nami tajemnic! 

Agata Psonka

Sportowcy Szkoły Podstawowej nr 2 – górą !!!
11 marca 2015r. odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej, w którym udział wzięły reprezentacje wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu gminy Mierzęcice. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: chłopcy i dziewczęta.  Mecze zostały roze-
grane systemem „każdy z każdym”.

Pośród wszystkich szkół podstawowych, reprezentacja szczy-
piornistów i szczypiornistek ze Szkoły Podstawowej nr 2 okazała 
się najlepsza zajmując w turnieju pierwsze miejsca.
Naszą szkołę reprezentowali:
Drużyna chłopców:
bramkarz- Patryk Skupień, Nikolas Niedbała, Daniel Latosiński, 
Kamil Stelmach, Miłosz Staniecki, Bartosz Tomasik.

Drużyna dziewcząt:
bramkarz- Dominika Purchała, Julia Białas, Emilia Cichoń,  
Gabriela Cichoń, Karina Czapla, Gabriela Kucharek.

Wyniki meczów chłopców:
SP 2 – SP 1 10:7
SP 2 – Przeczyce 7:1
SP 2 – Toporowice 20:0

Wyniki meczu dziewcząt:
SP2- SP1 7:4
Klasyfikacja końcowa turnieju:
Chłopcy:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2
II miejsce Przeczyce
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 
IV miejsce Toporowice 

Dziewczęta:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1

Naszym ZWYCIĘZCOM serdecznie gratulujemy i trzymamy za 
nich kciuki w kolejnych sportowych potyczkach.

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 LAUREATEM Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego !!!
Już niejednokrotnie uczniowie naszej szkoły dawali powody do dumy swym rodzicom oraz 
nauczycielom. Pilnie i ciężko pracują rozwijając swoje zainteresowania i pasje. Zdobywają 
szereg nagród we wszystkich dziedzinach, w różnorodnych konkursach – gminnych, powia-
towych i wojewódzkich. W roku szkolnym 2014/2015 to właśnie nasz uczeń może poszczycić 
się uzyskaniem tytułu laureata.

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, iż Nasz uczeń Mateusz Płaneta został LAUREATEM 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i co się z tym wiąże został zwolniony ze 
Sprawdzianu Szóstoklasisty, z automatycznym przyznaniem maksymalnej liczby punktów.
Z wielką dumą informujemy również, że jest on jedynym laureatem z matematyki, nie tylko spośród 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy, ale również w powiecie będzińskim!
Jest to ukoronowanie trzyletniej, systematycznej i ciężkiej pracy Mateusza.
Mateuszowi serdecznie GRATULUJEMY i życzymy kolejnych – tak spektakularnych sukcesów.

SP 2 Mierzęcice
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeczycach odwiedzili Słowację
6 marca 2015 r. zakończyło się piąte spotkanie w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół – „Przygody 
Pszenicznego Ziarenka”, które miało miejsce na Słowacji.

Naszą szkołę reprezentowali: Małgorzata Drzewiecka, Joanna 
Kozieł, Ewa Jaruszewska i Damian Dróżdż oraz uczniowie: Karo-
lina Dębowiec, Wiktoria Koronowicz, Paweł Kozieł i Paweł Pilip.

Po uroczystym przywitaniu, odbył się występ słowackich ucz-
niów nawiązujący do kultury i tradycji ziemi słowackiej. Następ-
nie zwiedziliśmy szkołę m.in.: pracownie chemiczną, fizyczną  
i taneczną oraz przedszkole, które znajduje się w osobnym bu-
dynku.. 

Po zwiedzaniu placówki udaliśmy się do Spisskiej Soboty, któ-
ra jest starą częścią Popradu wpisaną na listę UNESCO. Tutaj 
zwiedzaliśmy Kościół św. Jerzego, a potem obejrzeliśmy eks-
pozycję w Muzeum Podtatrzańskim. Następnego dnia udaliśmy 
się w Tatry Wysokie, odwiedziliśmy lokalną piekarnię oraz zwie-
dziliśmy historyczne miasto Lewocz. Ostatnią atrakcją tego dnia 
był pobyt na stoku narciarskim, gdzie uczniowie mieli możliwość 
zjeżdżania na sankach.
Kolejnego dnia udaliśmy się do szkoły w Spisskiej Teplicy, gdzie 
poznaliśmy przepis na tradycyjny wypiek słowacki – szyszki oraz 
uczestniczyliśmy w warsztatach, podczas których uczniowie wy-
konywali ok. 7 metrowy plakat na temat chleba, szacunku do nie-
go  i tradycji z nim związanych. 

Uwieńczeniem dnia była wizyta u Wójta Spisskiej  Teplicy pana 
inż. Radosława Seligi oraz  ceremonia pożegnalna, podczas któ-
rej słowaccy uczniowie w języku angielskim przedstawili historię 
Pszenicznego Ziarenka. 

Pobyt na Słowacji dostarczył nam ogromnej ilości wrażeń. Dzię-
ki niemu poznaliśmy obyczaje, tradycję i kuchnię naszych połu-
dniowych sąsiadów. Uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie oraz 
podtrzymali już istniejące kontakty. 

Ewa Jaruszewska, Małgorzata Drzewiecka
Joanna Kozieł, Damian Dróżdż

Wizyta strażaków w przedszkolu 
w Nowej Wsi

Dnia 03 marca br. przedszkolaki z Zespołu Szkolno Przed-
szkolnego w Nowej Wsi gościły przedstawicieli Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Strażacy przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą 
właściwego postępowania w sytuacjach zagrożeniach oraz za-
prezentowali akcesoria wykorzystywane w codziennej pracy 
strażaka. Dzieci mogły przymierzyć hełm, rękawice, maskę tle-
nową oraz kamizelkę odblaskową. Poznały także maskotkę Stra-
ży Pożarnej – pieska „Żarek”.

Magdalena Drabek

Pierwszy dzień wiosny w Przedszkolu 
w Mierzęcicach

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy 
Wiosnę przywitamy! - tymi słowami 20 marca dzieci z Przed-
szkola  Publicznego w Mierzęcicach pożegnały zimę.

Aby tradycji stało się zadość, najmłodsi barwnym korowodem 
udali się na plac przedszkolny i wesołymi piosenkami przywitali 
wiosnę. 

Podczas wspólnej zabawy przedszkolaki rozwiązywały zagadki 
oraz poznawały wiosenne  przysłowia. Piękne świecące słońce 
i bezchmurne niebo sprzyjało wesołej zabawie i radosnej atmo-
sferze. 

Agata Kozieł
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Jubileusz 65-lecia szkoły
Komitet organizacyjny ma zaszczyt zaprosić wszystkich 
absolwentów III LO im. Cypriana Kamila Norwida (dawniej 
Waltera Szolca) w Będzinie na uroczyste obchody jubileu-
szu 65-lecia szkoły.

Spotkanie odbędzie się 25.04.2015 r. w murach szkoły.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej szko-
ły: www.norwidbedzin.org oraz pod telefonem: 32 267 45 47  
(sekretariat).
Organizatorzy zwracają się z prośbą o przesłanie na adres  
e-mail szkoły zeskanowych zdjęć (lo3bedzin@poczta.onet.pl), 
które posłużą do stworzenia jubileuszowej Galerii Wspomnień.

Komitet organizacyjny

Ostatki czyli dawne tradycje ludowe Koła Gospodyń Wiejskich z Toporowic
Ostatkami nazywa się ostatni tydzień karnawału, trwający od tłustego czwartku do Środy Popielcowej. Jest to zatem okres 
ruchomy, którego ramy czasowe wyznacza data Wielkanocy.

Czas ten wiąże się z zabawami poprzedzającymi Wielki Post. 
Towarzyszy mu również wiele interesujących lokalnych zwycza-
jów i obrzędów.

Jak sama nazwa wskazuje, ostatki to „ostatni czas przed Wiel-
kim Postem”. Inaczej zwano je „kusymi dniami”, „mięsopustem”, 
„kusakami” czy „diabelskimi dniami”. Najwięcej obrzędów zwią-
zanych z tym okresem wywodzi się z kultury ludowej. Na wsiach 
organizowane były maskarady, w których brali udział przebierań-
cy. Znanym zwyczajem na Śląsku były tańce kobiet i mężczyzn, 
mające zapewnić urodzaj. W karczmach organizowano tak zwa-
ne podkoziołki, czyli tańce, za które dziewczęta płaciły drobnymi 
monetami, co miało zapewnić im rychłe zamążpójście.

„Jak ostatki to ostatki
Niech się trzęsą babskie zadki

Dajcie pączka na widelec
Bo już w środę jest Popielec”

W Toporowicach tradycję ostatkową zwaną  „Combrowinami” 
(nazwa pochodzi od wyrazu „cembrowina” czyli krąg), podtrzy-
muje i kultywuje miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. W ostatnie 
dni karnawału,  członkinie koła w barwnych strojach cygańskich 
w towarzystwie doktora, pielęgniarki i dziadówki udają się do 
dziewcząt, które wstąpiły w ostatnim roku w związek małżeński.
Obowiązkiem gospodarzy jest powitanie wesołego orszaku. Na-
stępnie korowód wynosi młodą mężatkę z domu na dużej udeko-
rowanej wstążkami łopacie wesoło śpiewając

„Oj siadaj, że siadaj
Tu na ta łopatę
Będą dzieci proste
Nie będą garbate…”

Kiedy młoda dziewczyna (frycka) zgodzi się na wkupienie  
w szeregi wiejskich mężatek i gospodyń wraca się z nią do domu  
i zasiada do przygotowanego poczęstunku.

W tym roku wesoły orszak przy akompaniamencie Krzysztofa 
Świątka, odwiedził Państwa Bartusik oraz  Kozieł.

Red.
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Komunikat- oszustwa „na wnuczka”

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Będzina, a także z uwagi na otrzymywane sygnały dotyczące oszustw 
dokonywanych tzw. „metodą na wnuczka”, będzińscy policjanci po raz kolejny apelują do wszystkich osób o czujność 
i rozsądek. Zwracamy się także z prośbą do rodzin, znajomych i sąsiadów osób starszych o przestrzeganie ich przed 
oszustwami dokonywanymi metodą „na krewnych” czy „na policjantów”.

Jak uchronić się przed oszustami
• Seniorze nie działaj pochopnie. Rozmowę z kimś, kto podaje  
się za wnuczka, czy inną bliską osobę zakończ słowami: „Nie 
mogę teraz podjąć decyzji. Muszę chwilę się zastanowić. Za-
dzwoń do mnie za pół godziny”.

• Po zakończeniu rozmowy natychmiast skontaktuj się z kimś bli-
skim, najlepiej z rodziną w celu uzyskania pewności, że osoba 
która do Ciebie dzwoniła jest tą, za którą się podaje.

• Jeśli masz wrażenie, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast 
zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 997 albo jeśli korzystasz 
z telefonu komórkowego na numer 112. Przekaż dyżurnemu in-
formację o swoich podejrzeniach. Policjanci natychmiast podej-
mą odpowiednie działania i pomogą Ci rozwiązać problem. Nie 
poniesiesz żadnych konsekwencji nawet, jeśli telefon od wnucz-
ka nie był próbą oszustwa.

• Jeśli rozmówca proponuje Ci, że możesz potwierdzić auten-
tyczność dzwoniącego policjanta pod numerem 112 – zanim za-
dzwonisz pod ten numer, sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią 
rozmowę.

• PAMIĘTAJ! POLICJA NIGDY NIE PROSI O PRZEKAZANIE 
PIENIĘDZY!

Nie dajmy przestępcą szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali 
oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają 
całą dobę. 
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PODEJRZEŃ, PROSIMY  
O NATYCHMASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Ogłoszenie
Maszyny do szycia, overlocki, hafciarki. Domowe  

i przemysłowe. Sprzedaż oraz serwis. Transport gratis. 
Realizujemy transakcje wyposażenia zakładów krawieckich  

z dotacji PUP i UE. 30 lat doświadczenia na rynku. 

Naprawimy każdą maszynę bez względu na jej wiek.  
Tel. 32 725 23 80, kom 690 440 115.

Zajęcia sportowo - treningowe
Zarząd UKS Ikar wspólnie z Wójtem Gminy Mierzęcice oraz 
Dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej 
Wsi, zapraszają młodzież szkolną i mieszkańców gminy, 
na zajęcia sportowo - treningowe prowadzone w ramach 
programu "Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
poprzez zajęcia sportowo - ruchowe".

Zajęcia współfinansowane przez Urząd Gminy Mierzęcice 
odbywać się będą się we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 19:00 
w hali sportowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Wsi.

W ramach bezpłatnych zajęć będzie można nie tylko „pograć”, 
ale także zapoznać się z podstawami zasadami, przepisami  
i technikami gry w tenisa stołowego.

Zapraszamy szczególnie młodzież szkół podstawowych.
Dodatkowe informacje: Kozieł Krzysztof - Prezes UKS Ikar- 
numer telefonu: 512 273 726
 
Serdecznie zapraszamy



SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE W GMINIE MIERZĘCICE

Sołectwo Boguchwałowice Sołectwo Mierzęcice-Osiedle

Sołectwo Najdziszów

Sołectwo Sadowie

Sołectwo Mierzęcice

Sołectwo Nowa Wieś

Sołectwo Zawada

Sołectwo Mierzęcice II

Sołectwo Przeczyce

Sołectwo Toporowice

Sołtys
Hanna Lewandowska

Sołtys
Mirosław Winiarski

Sołtys
Henryk Gadziszewski

Sołtys
Marta Trefon

Sołtys
Lidia Hernik

Sołtys
Urszula Gądek 

Sołtys
Patrycja Gawron

Sołtys
Krzysztof Lubas

Sołtys
Irena Jakóbczyk 

Sołtys
Anna Kolasińska

Rada Sołecka: 
Andrzej Madejski, Stanisława 
Zalega, Danuta Pocztowska, 
Danuta Szymończyk

Rada Sołecka: 
Marcin Kulka, Bożena Jach, 
Zbigniew Wawrzak, Zbigniew 
Wojciechowski, Ryszard Dębski

Rada Sołecka: 
Danuta Widerak, Elżbieta 
Sroka, Henryk Marcinkowski, 
Grażyna Szymczak

Rada Sołecka: 
Leszek Pasamonik, Krzysztof 
Kajdas, Grzegorz Twardoch

Rada Sołecka: 
Czesław Kwoka, Danuta 
Bąbik, Małgorzata Gubała, 
Joanna Cichoń

Rada Sołecka: 
Renata Pańta, Mirosław 
Potępka, Jacek Czapla

Rada Sołecka: 
Marek Gawron, Iwona 
Sindera, Jerzy Krzykawski

Rada Sołecka: 
Czesław Banaś, Lidia Dyszy, 
Barbara Krok, Anna Kuczera, 
Zdzisław Machura

Rada Sołecka: 
Ewa Białas, Ewa Knapik, 
Mateusz Mańdok, Jarosław 
Pustułka

Rada Sołecka: 
Jarosław Czarnocki, Stanisław 
Jakóbczyk, Beata Polaniecka, 
Janina Sabatowicz




