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gminy Mierzêcice

*

* oferta wa¿na 
tylko w Leroy Merlin Sosnowiec ul. Zuzanny 26 tel. (32) 294 48 00;

  rabat nie ³¹czy siê z rabatem z tytu³u karty DOM

   za okazaniem dowodu osobistego,

w dniach 

18.05 - 31.05.2015 r.

Tylko

dla wszystkich 
mieszkañców

Projekt zorganizowany
wspólnie z gmin¹ 
Mierzêcice.
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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

Obchody 
Święta Narodowego 

Jak co roku mieszkańcy gminy Mierzęcice uczcili dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Obchody zainaugurowała msza święta w intencji ojczyzny oraz druhów strażaków, odpra-
wiona w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach, którą celebrował ks. kanonik Janusz 
Rakoczy, proboszcz parafii i duszpasterz strażaków-ochotników powiatu będzińskiego.

We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Mierzęcice – Grzegorz 
Podlejski, Zastępca Wójta – Andrzej Cembrzyński, Skarbnik Gminy – Agnieszka Frączek, 
Przewodnicząca Rady Gminy – Jolanta Kyrcz oraz Zastępca Przewodniczącej – Tadeusz 
Szczepańczyk. Doniosłą rangę nabożeństwa pokreślił udział licznie przybyłych pocztów 
sztandarowych gminnych OSP.

Po nabożeństwie delegacja władz gminy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych udała się pod Po-
mnik Niepodległości przy Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie oddano hołd mieszkańcom regionu 
poległym w walkach o niepodległość ojczyzny oraz złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

Fot. Paweł Bogacz
Red.

3 Maja
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WÓJT GMINY MIERZĘCICE
na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

informuje, że od dnia 29.04.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na stronie inter-
netowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczo-
nym na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej:

GK.6840.0002.2015 
 
 

W YCI ĄG  Z  OGŁO SZENI A O  PRZETAR G U USTNYM NI EOG RANI CZO NYM  
 
 

WÓJT GMINY MIERZĘCICE  
 

na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1490) 
 

i n f o r m u j e , 
 
że od dnia 29.04.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na 
stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej: 
 

Lp Oznaczenie Pow. 
(m2) Numer KW 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 
Wadium 

(zł) Termin i miejsce przetargu 

1 
187/3 k.m. 2 
obręb 
Sadowie 

1550 CZ1Z/00048607/5 95 527,- 9 600,- 

 
02.06.2015, (wtorek), godz. 9.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 

2 
187/4 k.m. 2 
obręb 
Sadowie 

1550 CZ1Z/00048607/5 
 

95 527,- 
 

9 600,- 

 
02.06.2015, (wtorek), godz. 10.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 

3 
187/5 k.m. 2 
obręb 
Sadowie 

1550 CZ1Z/00048607/5 95 527,- 9 600,- 

 
02.06.2015, (wtorek), godz. 11.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 

4 
187/6 k.m. 2 
obręb 
Sadowie 

1550 CZ1Z/00048607/5 95 527,- 9 600,- 

 
02.06.2015, (wtorek), godz. 12.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 

5 
187/9 k.m. 2 
obręb 
Sadowie 

1683 CZ1Z/00048607/5 106 534,- 11 000,- 

 
02.06.2015, (wtorek), godz. 13.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 

 
Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek 
VAT. 
 
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu 
dostępne są w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. 
pracy urzędu: 730 - 1530 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), 900 – 1700 (środa), drogą telefoniczną 
32 288 79 00, wew. 228 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl 
 
 
 

Mierzęcice, dnia 27.04.2015 r. Wójt Gminy Mierzęcice 
(-) mgr Grzegorz Podlejski 

 

Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu dostępne są w Urzędzie Gminy 
Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 730 - 1530 (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek), 900 – 1700 (środa), drogą telefoniczną 32 288 79 00, wew. 228 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 
ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze 
zm.), Uchwały Nr XXV/251/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości gruntowych położonych w Boguchwałowicach przy ul. Sokołów, Uchwały Nr XXV/250/2013 Rady Gminy 
Mierzęcice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położo-
nych w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Wsi 
przy ul. Zawadzkiego, Uchwały Nr XXIV/236/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sadowiu przy ul. Zjazdowej oraz wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sadowiu przy ul. Zjazdowej.

Zarządzam co następuje:
§ 1

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczyć do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
objęte wykazem, który zawiera załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesić na okres 21 dni, tj. od 22 
kwietnia 2015 r. do 13 maja 2015 r., na tablicy ogłoszeń w siedzi-

bie Urzędu Gminy Mierzęcice, a ponadto informację o wywiesze-
niu wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  
w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Wójta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 
518 ze zm.), w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, 
która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 
1990 r. albo jego spadkobiercą.

Osoby te powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 3 czerwca 2015 roku.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – Referat Gospodarki, 
tel. 32 288 – 79 – 00, w. 228, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-15:30 oraz środa 9:00-17:00.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
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Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Ubezpieczenie społeczne
Szanowni Rolnicy, zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym nowych zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń w systemie powszechnym i systemie 
rolniczym.

Ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2014 póz, 1831) wprowadzone zostały nowe zasady podlegania 
ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubez-
pieczeń w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zgodnie  
z treścią wprowadzonych regulacji w przypadku wykonywania 
umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej, rolnik lub do-
mownik może kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym 
jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym 
nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Rozwiązanie to pozwala rolnikom pozostać w systemie 
rolniczego ubezpieczenia mimo aktywności zawodowej skutkującej 
jednoczesnym podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom spo-
łecznym w systemie powszechnym.
Ustawa ta wprowadza również przepis umożliwiający usankcjo-

nowanie stanu zastanego w zakresie podwójnego ubezpieczenia  
(w KRUS i w ZUS ) i nie wyłączanie rolników z ubezpieczenia rolni-
czego za okres do dnia wejścia w życie ustawy.
Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego 
rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniem na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z uwagi na wyko-
nywanie umów zlecenia, mogą od dnia 1 stycznia 2015 r. tj. od dnia 
wejścia w życie ustawy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okre-
sie, którego dotyczy decyzja. Wniosek ten można złożyć w terminie  
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 30 czerwca 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bę-
dzińskim (I) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 
I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pra-
cy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.05.2015 – 31.12.2015
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnie-
nia osób młodych do 29 roku* życia pozostających bez pracy  
w powiecie będzińskim.
Wartość projektu: 4.030.700,00 złotych, w tym 3.397.200,00 wkład EFS 

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 477 osób 
do 29 roku życia, zarejestrowanych w PUP Będzin, zakwalifiko-
wanych do I lub II profilu pomocy (w tym co najmniej 10 osób 
niepełnosprawnych i 163 osoby długotrwale bezrobotne), nale-
żących do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie 
uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz 
w  ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie 
uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających na celu uzy-
skanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, 
finansowanych ze środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez 
zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określo-
nymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn.  
w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres liczo-
ny od dnia rejestracji w urzędzie pracy, dla osób powyżej 25 roku 
życia od dnia przystąpienia do projektu) osobom młodym zosta-
nie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego 
kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1) Staże – 350 osób, w tym 20 objętych również refundacją kosz-
tów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnospraw-
nymi do 18 roku życia lub osobami zależnymi;
2) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności go-
spodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 
i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 57 osób;
3) Bony szkoleniowe – 40 osób;
4) Szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne – 15 osób;
5) Prace interwencyjne – 15 osób.

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 2 osoby niepeł-
nosprawne, 59 osób długotrwale bezrobotnych, 37 osób o ni-
skich kwalifikacjach i 85 osób nie kwalifikujących się do żadnej  
z powyższych grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickie-
go 17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 203

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodaw-
ców do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza,  
iż wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia tj. osoby do dnia ukoń-

czenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin)
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Dyżury przedszkoli
Uprzejmie informujemy, że dla dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych Gminy Mierzęcice dyżury wakacyjne będą pełnić następujące placówki:

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Przeczy-
cach ul. Tysiąclecia 6, tel. 32 288 70 12 w okresie od 29.06.2015r. 
do 10.07.2015r.

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi, Przedszkole 
Publiczne, ul. A. Zawadzkiego 161, tel. (32) 288 70 20 w okresie 
od 13.07.2015r. do 24.07.2015r.

- Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach, ul. Bankowa 24,  
tel. (32) 288 70 02 w okresie od 27.07.2015r. do 31.08.2015r.

Zasady zapisywania dzieci do dyżurujących placówek :

Zapisy dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego pełniące-
go dyżur przyjmuje dyrektor placówki macierzystej w terminie do 
15 czerwca 2015r. - dotyczy to również dzieci uczęszczających 
do przedszkola dyżurującego.

W okresie 16-22 czerwca 2015 roku pomiędzy rodzicem dziecka 
(prawnym opiekunem), a dyrektorem przedszkola/oddziału peł-
niącego dyżur powinna zostać podpisana umowa o świadczenie 
usług przedszkolnych.

Jeśli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc w grupie 
dyżurującej, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci rodziców 
pracujących.

Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów 
dzieci do przedszkola/ oddziału przedszkolnego pełniącego dy-
żur w innych terminach, w miarę wolnych miejsc. W takim przy-

padku umowa winna zostać zawarta najpóźniej w pierwszym 
dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Korzystając z przedszkola / oddziału przedszkolnego dyżurują-
cego w miesiącach wakacyjnych rodzic wnosi opłaty na rzecz 
placówki pełniącej dyżur tj.:

opłatę za żywienie naliczaną wg stawek obowiązujących w da-
nej placówce pełniącej dyżur, opłatę w wysokości określonej 
Uchwałą Nr VII/41/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwiet-
nia 2011r., tj. 1 złotych za każdą godzinę świadczeń w zakresie 
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych pełniących dyżur 
wakacyjny opłaty za godziny świadczeń w zakresie przekracza-
jącym realizację podstawy programowej nie pobiera się.

Umowa może być zawarta na dowolną liczbę dni w miesiącu.

Dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś
Wspólnota Leśno-Gruntowa sołectwa Nowa Wieś informuje, iż mieszkańcy Nowej Wsi mogą skorzystać z bezzwrotnej 
dotacji w wysokości 55 % kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyłączenie budynków 
do głównej sieci kanalizacyjnej, należy do obowiązków właści-
ciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wycho-
dząc naprzeciw trudnościom w finansowaniu ww. przedsięwzię-
cia, podczas nadzwyczajnego zebrania Wspólnoty Gruntowej, 
które odbyło się w lipcu 2014r., podjęto decyzję o udzieleniu 
bezzwrotnej pomocy w wykonania przyłączy kanalizacyj-
nych dla wszystkich mieszkańców sołectwa w wysokości 
55% kosztów. Program pomocy realizowany będzie do 31 paź-
dziernika br.

Jak wyjaśnia Przewodniczący Wspólnoty Leśno-Gruntowej- An-
drzej Wacławczyk, o dopłaty mogą ubiegać się wszyscy miesz-
kańcy sołectwa, także ci, którzy nie skorzystali z dotacji z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
i nie podpisali stosownych umów. 

Procentowe określenie dofinansowania powoduje, że wysokość 
dotacji jest różna dla poszczególnych gospodarstw. W przypadku 
mieszkańców, którzy wcześniej skorzystali z dotacji z NFOŚiGW 
uzyskana dopłata pokryje pozostały koszt budowy przyłącza. 

Podczas Sprawozdawczego Zebrania Wspólnoty, które odbyło 
się w marcu br., uchwalono regulamin i warunki otrzymania do-
finansowania oraz powołano trzyosobowy skład do obsługi pro-
gramu dopłat.

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dopłaty, proszeni są  
o zgłaszanie się  do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w No-
wej Wsi w każdy wtorek od godz. 17.00 do godz. 19.00 w celu 
wypełnienia stosownego wniosku.

Red.
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O niezwykłej pasji do tańca
Nie myślą o latach ciężkiej pracy, o tym że czasem boli. Oklaski publiczności są największą nagrodą. Na scenie zapominają 
o wyrzeczeniach, liczy się tylko prawidłowa postawa i piękno zagranej roli. Mimo, licznych programów promujących taniec, 
świat baletu nadal pozostaje elitarny.

O niezwykłej pasji do tańca rozmawiam z tegoroczną absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego 
w Bytomiu, mieszkanką gminy Mierzęcice - Edytą Krawczyk.

Kiedy zaczęła się Pani przygoda z tańcem? 
Od najmłodszych lat wykazywałam zainteresowanie tańcem. 
Jednak swoją przygodę tak naprawdę rozpoczęłam w wieku  
10 lat, kiedy to do Szkoły Podstawowej numer 1 w Mierzęci-
cach przyszła Pani, która poszukiwała młodych talentów. Jako 
jedna z niewielu, dostałam propozycję uczestniczenia w egza-
minach wstępnych do szkoły baletowej. Egzaminy zaliczyłam  
i tym samym stałam się uczen-
nicą pierwszej klasy baletowej 
odpowiadającej 4 klasie szkoły 
podstawowej.
Co daje Pani taniec?
Taniec jest częścią mojego życia. 
Jest czymś więcej niż tylko zawo-
dem i nie wyobrażam sobie życia bez 
niego. Taniec daje mi możliwość pokaza-
nia siebie, daje pewną swobodę. Poprzez 
taniec mogę przekazać wiele emocji. 
Co należy zrobić, jakie warunki spełnić, żeby 
dostać się do szkoły baletowej?
Aby dostać się do szkoły baletowej 
trzeba przede wszystkim wyka-
zywać zainteresowanie tańcem. 
Oprócz tego ważna jest smukła 
i proporcjonalna sylwetka, jak 
również dobre poczucie rytmu.
Ile trwa i jak wygląda nauka w szko-
le baletowej?
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa jest dzie-
więcioletnią szkołą artystyczną przygotowującą ucz-
niów do uzyskania dyplomu zawodowego tancerza. 
Uczniowie rozpoczynają naukę po III klasie szkoły 
podstawowej, a kończą egzaminem dyplomowym i ma-
turalnym.  Szkoła prowadzi jednocześnie kształcenie 
ogólne na poziomie szkoły podstawowej (od klasy IV), 
gimnazjum oraz liceum. Zajęcia zawodowe (np. ta-
niec klasyczny, taniec współczesny) przeplatane są  
zajęciami ogólnymi (np. język polski, matematyka). 
W ciągu dnia mamy od 4 do 6 godzin tańca. Po uzy-
skaniu dyplomu zawodowego tancerza, absolwenci 
mogą występować na scenach teatrów operowych  
i muzycznych w Polsce oraz za granicą, kontynuować 
naukę na studiach kierunkowych (choreografia, pedagogika ba-
letu) lub na każdym innym kierunku studiów.
Podczas nauki miewała Pani chwile zwątpienia?
Oczywiście że tak. Chwile zwątpienia towarzyszyły każdego 

dnia. Zdarzało się tak, że zaczynałam zajęcia o 8 rano, a wycho-
dziłam ze szkoły około godziny 19.
A gdzie czas na naukę i czas wolny? 
Tego czasu było bardzo mało .
Czy bycie baletnicą oznacza wiele wyrzeczeń? Czy są jakieś 
zajęcia (sport), których tancerki powinny unikać?
Wyrzeczeń jest na pewno kilka. Jeśli chodzi o sport to lepiej uni-
kać jazdy na nartach czy łyżwach – to może grozić kontuzją. 
Ważne jest również przestrzeganie diety. Nie można zapomnieć 
o tym, że każda tancerka powinna być cały czas w formie, dla-

tego nawet w weekendy nie ma odpoczynku.
Co Pani uważa za swój największy sukces?
Niewątpliwie samo ukończenie szkoły baletowej z wy-
różnieniem pomimo towarzyszącej kontuzji. Oprócz tego 

uczestniczyłam w dwóch konkursach choreogra-
ficznych i można mnie było nie raz zobaczyć na 
koncertach, które odbywały się w całej Polsce. 

Parę miesięcy temu miałam okazję za-
tańczyć podczas widowiska „Exodus’”  
w katowickim Spodku. Tańczyć dla tak 
szerokiej publiczności było nie lada wy-
zwaniem. Jako uczennica zdobyłam 

ponad 5 wyróżnień z przedmiotów 
zawodowych, a co najważniejsze 

uzyskałam III miejsce podczas 
„Impresji Baletowych’’ w Byto-
miu. Mogę również pochwa-

lić się tym, że już od samego 
początku szkoły byłam związana 

z Operą Śląską i Gliwickim Teatrem Muzycz-
nym. Współpracowałam z wielkimi sławami baletu takimi 

jak np. Pan Henryk Konwiński.
Czy dba Pani jakoś szczególnie o swoją kondycję?
Jak wcześniej wspomniałam zajęcia taneczne to od 4 do 
6 godzin ćwiczeń w ciągu dnia, więc jest to wystarczająca 
ilość spalonych kalorii. 

Czy są role, o których Pani marzy?
Jest kilka ról które w przyszłości chciałabym zatań-
czyć, jednak wolę ich na razie nie zdradzać, aby nie 
„zapeszyć”. Moje plany na najbliższe kilka lat to przede 
wszystkim praca w zawodzie, oprócz tego zastana-
wiam się nad studiami na wydziale pedagogiki baletu  
w Warszawie. 

Rozmawiała Milena Osowska
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VI Festiwal Piosenki Polskiej
Dnia 9 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach odbył się VI Festiwal Piosenki Polskiej pt: ”Muzyka 
jedno imię ma…”, który miał formę konkursu. Do szkoły zawitali uczniowie ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy 
Mierzęcice.

Szkoła Podstawowa nr 2 - jako organizator konkursu - powołała 
wykwalifikowane jury w składzie: 
- Przewodnicząca - pani Maryla Zwardoń - Wacławczyk – 
nauczyciel gry na instrumentach ze Szkoły Muzycznej  
w Tarnowskich Górach,
- Pani Kamila Paradowska - dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach,
- Pan Grzegorz Wesołek – instruktor gry na instrumentach  
ze Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Piekarach Śląskich.

Festiwal poprowadzili uczniowie SP nr 2 – Julia Suberlak  
i Jakub Drong.
Wszyscy uczestnicy festiwalu stanęli na wysokości zadania  
i profesjonalnie przygotowali się do swoich występów. Jury 
miało ogromny problem z wyborem najlepszych wokalistów 
ponieważ wszyscy wykonawcy prezentowali bardzo wysoki 
poziom.

Nagrody w tym roku otrzymali:
Grand Prix – Patrycja Krzykawska – uczennica Szkoły Podstawowej 
w Przeczycach

Kategoria PRZEDSZKOLA
I miejsce – Iga Nowak – Oddział przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach
II miejsce – Jakub Małota – Oddział przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Boguchwałowicach
III miejsce – Zosia Trefon – Przedszkole w Mierzęcicach

Kategoria KLASY I – III
I miejsce – Julia Gajewska – Szkoła Podstawowa w Przeczycach
II miejsce – Magdalena Lazar – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach
III miejsce – Wiktoria Nowak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Budzynowska – Szkoła Podstawowa 
w Boguchwałowicach

Kategoria KLASY IV-VI
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Zuzanna Cichoń – Szkoła Podstawowa w Toporowicach
III miejsce – Alicja Mazurek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Lebiocka – Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mierzęcicach

Kategoria GIMNAZJA
I miejsce – Kamila Dróżdż – Gimnazjum Mierzęcice
II miejsce – Wiktoria Czapla – Zespół Szkolno – Przedszkolny  
w Nowej Wsi
III miejsce – Karolina Filipczyk – Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Nowej Wsi 
WYRÓŻNIENIE – Paulina Słowińska – Gimnazjum Mierzęcice.

 Już dziś zapraszamy na VII Festiwal Piosenki Polskiej, który 
odbędzie się za rok.

Anna Dyńska
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Podsumowanie projektu „Moja Szkoła Moją Szansą”
W dniu 30 marca 2015 roku w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach odbyło się uroczyste podsumowanie pro-
jektu "Moja Szkoła Moją Szansą” *.Projekt realizowany był w okresie od 01-01-2014 do 31-03-2015.

Na działania realizowane w ramach projektu oraz zakup niezbęd-
nych pomocy dydaktycznych i materiałów uzyskano dofinansowanie 
w kwocie 198 746,24 zł. 
Wkład własny niepieniężny wyniósł 27 101,76 zł.  
Podczas podsumowania projektu, uczniowie prezentowali swoje 
umiejętności muzyczne i wokalne  oraz wykonywali eksperymenty 
naukowo-techniczne. Zaprezentowane umiejętności były potwierdze-
niem zrealizowania zakładanych celów i zadań. 
Czas przeznaczony na  rozwój zainteresowań i pasji uczniów gim-
nazjum uczestniczących w projekcie to 1000 godzin dydaktycznych, 
zajęć pozalekcyjnych podzielonych na cztery główne bloki tema-
tyczne: ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE, ZAJĘCIA 
NAUKOWO-TECHNICZNE, LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH 
oraz ZAJĘCIA ŚWIADOMOŚCI  KULTUROWEJ. Zajęcia prowadzo-
ne były z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej  
i  zakupionych pomocy dydaktycznych m.in.:  komputery,  laptop,  
tablety, projektory multimedialne, ekran, kamera cyfrowa, magnetofo-
ny, 20 multimedialnych programów do nauki języków obcych, sprzęt 
nagłaśniający, instrumenty muzyczne, pomoce do wykonywania 
doświadczeń z fizyki i z chemii, zestaw pomocy do zajęć artystycz-
nych oraz pomocy dla doradcy zawodowego. Uczniowie wykorzysty-
wali technologie interaktywne do celów naukowych i edukacyjnych, 
przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia, tworzyli prezentacje  
i filmy. Uczestniczyli także w 4 konkursach wiedzy, w których zdoby-
wali atrakcyjne nagrody, tj. tablety, plecaki, słuchawki. 
W ramach projektu opracowano Multimedialną Kronikę Doświadczeń 

i Architektury na przestrzeni wieków oraz prezentacje multimedialne 
w językach obcych. Zrealizowano 9 wyjazdów edukacyjnych: na Uni-
wersytet Śląski do Instytutu Fizyki, Uniwersytet Jagielloński na wykła-
dy Fizyczne Tutti Frutti,  do Warszawy, Kielc, Krakowa, do Muzeum 
Historii Komputerów i Informatyki oraz do teatru im. S. Wyspiańskie-
go  na spektakl „Zagraj to jeszcze raz, Sam”, „Piąta Strona Świata”  
i kina Helios na seans „Gra Tajemnic”. 
Dla mieszkańców gminy zorganizowano dwa spotkania środowi-
skowe pn. WIECZOREK ARTYSTYCZNY oraz WIECZÓR KOLĘD 
I PASTORAŁEK, w czasie których prezentowano osiągnięcia i talenty 
uczniów Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach.
Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w Projekcie otrzymali certyfi-
katy uczestnictwa.

Mariola Studniarz – koordynator Projektu.

*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.

Wiosenny Bal Przebierańców
Bal przebierańców to dla wszystkich przedszkolaków dzień 
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni, dostar-
czający wiele radości i zabawy. Jest to czas przepełniony 
muzyką i wspaniałą atmosferą. Dnia 13.04.2015 roku w na-
szym zespole odbył się „Wiosenny Bal Przebierańców”. 
Wystrój sali wprowadził wszystkich w radosny nastrój oraz 
zachęcał do wesołych pląsów.

Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek i baśni. Moż-
na było spotkać wróżki, królewny, księżniczki, motylki, pszczółkę, 
piratów, policjantów, Myszkę Miki, Batmana, oraz wiele innych 
postaci. Bal umożliwił dzieciom i rodzicom spędzenie czasu  
w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom.

Przedszkole Nowa Wieś
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X Gminny Konkurs Ortograficzny
24 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach odbył się X Gminny Konkurs Ortograficzny 
dla uczniów klas trzecich pod patronatem Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice Jolanty Kyrcz. Na konkurs zgłosiło się 
8 najlepszych uczniów z terenu gminy Mierzęcice.
Celem konkursu było podniesienie kompetencji ortograficznych 
na szczeblu kształcenia zintegrowanego, opanowanie przez 
uczniów poprawnej pisowni wybranych grup wyrazów, rozwijanie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zmagania konkursowe 
składały się tradycyjnie z dwóch etapów. Uczniowie najpierw pi-
sali dyktando, a następnie test ortograficzny. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad ortografii. Komisja 
sprawdzająca prace uczniów, wyłoniła Supermistrzów i Mistrzów 
Ortografii. Te zaszczytne tytuły zdobyli następujący uczestnicy:

• Wiktoria Budzynowska- Supermistrz Ortografii( SP w Boguchwałowicach)
• Martyna Czapla- Supermistrz Ortografii ( SP nr 1 w Mierzęcicach)
• Zofia Zapart- Supermistrz Ortografii ( SP w Boguchwałowicach)
• Łukasz Krzykawski- Supermistrz Ortografii ( SP w Przeczycach)
• Łukasz Krzykawski- Supermistrz Ortografii ( SP nr 1 w Mierzęcicach)
• Kamil Michalski- Mistrz Ortografii (SP nr 2 w Mierzęcicach)
• Jagoda Tymofiewicz- Mistrz Ortografii (SP nr 2 w Mierzęcicach)
• Gaja Kobryń - Mistrz Ortografii ( SP w Przeczycach)
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 

oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Przewodniczącą Rady 
Gminy Jolantę Kyrcz.
Organizatorzy składają serdeczne gratulacje zwycięzcom oraz po-
dziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Sylwia Hatlapa

Sukcesy uczniów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi
Gimnazjaliści z ZSP w Nowej Wsi chętnie biorą udział w różnych konkursach organizowanych w gminie, powiecie, a nawet 
w województwie, osiągając przy tym liczne sukcesy.

W III Międzygimnazjalnym Konkursie Propagowania Języków 
Obcych zatytułowanym „Be simply the best / Sei einfach der 
Beste” o zasięgu powiatowym zorganizowanym w Gimnazjum 
w Wojkowicach, uczennica klasy I Katarzyna Mazurska zajęła 
I miejsce. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu 
składającego się z dwóch części: angielskiej i niemieckiej.

W XIV Powiatowym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Or-
tografii 2015 pod patronatem Starosty Będzińskiego Arkadiusza 
Watoły zorganizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. 
C. K. Norwida w Będzinie, Katarzyna Mazurska zdobyła I miej-
sce, zaś Nina Jasińska wyróżnienie. Gimnazjaliści i licealiści z 
powiatu będzińskiego zmierzyli się z tekstem dyktanda ułożonym 
przez Komisję Konkursową, sprawdzając swoje umiejętności  
ortograficzne i interpunkcyjne.

W VI Festiwalu Piosenki Polskiej pt. ”Muzyka jedno imię ma…” 
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Mierzęci-
cach, Wiktoria Czapla zajęła II miejsce, a Karolina Filipczyk 
III miejsce. W festiwalu, który miał formę konkursu wzięli udział 
uczniowie ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy Mie-
rzęcice, a występy uczestników oceniało wykwalifikowane jury. 

W III Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Piękne są nasze 
barwy ojczyste”  zorganizowanym przez I Liceum im. M. Koper-
nika w Będzinie, Rafał Małota zdobył III miejsce, zaś Mateusz 
Wierzbicki wyróżnienie. W konkursie kształtującym postawy 
patriotyczne i propagującym Święto Flagi wzięli udział przed-

szkolacy oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z po-
wiatu będzińskiego.

W Powiatowym Konkursie Ekologicznym pn. „Projekt lasu” zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej, uczennica klasy I Ka-
tarzyna Mazurka uzyskała I miejsce. W konkursie wzięły udział 
552 osoby, w tym 450 z Polski i 102 z zagranicy m.in. z Rosji, 
Litwy, Ukrainy, Węgier.

Serdecznie gratulujemy, szczególnie iż poziom wszystkich kon-
kursów był bardzo wysoki, a konkurencja spora.

Kamil Gwóźdź
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Wychowanie przez czytanie
Ostatnio na drzwiach Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęci-
cach mogliśmy przeczytać słowa: Wszystkie drogi prowadzą do 
biblioteki. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach drogi te już 
dawno odnalazła i wykorzystując sąsiedztwo tak cennej insty-
tucji skorzystała z bogactwa proponowanych  przez nią przed-
sięwzięć. Mając na celu przede wszystkim promowanie czytania 
wśród dzieci i młodzieży, nauczyciele SP nr 1 wspólnie z Gminną 
Biblioteką Publiczną realizują projekt „Czytamy razem”, którego 
elementami są: środy z książką, lekcje biblioteczne, Klub Miłośni-
ków Książek ABC, obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, 
wieczorki literackie, pasowanie na czytelnika, cykliczne szkolne 
konkursy czytelnicze.

Szczególnie popularne stały się u nas środy z książką. W tych 
dniach uczniowie z niecierpliwością wyczekują Pani Magdy 
-  bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej, która na lekcjach 
języka polskiego prezentuje fragmenty wybranych  książek. To 
spotkanie z lekturą jest inspiracją do  dalszych działań eduka-
cyjnych, wyjściem do ciekawych rozmów, motywacją do wielu 
czytelniczych działań. Z wielką przyjemnością uczniowie naszej 
szkoły biorą także udział w  bardzo ciekawych, kreatywnych  
i opracowanych w nowoczesny sposób Lekcjach bibliotecznych 
odbywających się na terenie biblioteki. Wspólnie obchodzimy 
także Światowe Dni Pluszowego Misia – gry i zabawy pobudza-
jące wyobraźnię uczniów klas młodszych w odniesieniu do lite-
ratury dziecięcej, której bohaterem jest  ulubieniec dzieci – MIŚ. 
Natomiast spotkania  Klubu  Czytelniczego ABC, pikniki literackie 
w wiosennej atmosferze powodują, że coraz chętniej czytamy  
i sięgamy po książkę, pamiętając, że Mądra szkoła czyta  
dzieciom!

Efektem realizacji projektu jest wzrost czytelnictwa, wskazanie 
uczniom  alternatywnej formy  spędzania czasu wolnego, pro-
mowanie wartości czytania, świadome i krytyczne obcowanie 
dzieci ze światem kultury.  W wyniku podjętych działań ucz-
niowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym  
w standardach czytanie i pisanie oraz osiągają liczne sukcesy  
w konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.  
W Ogólnopolskim Konkursie Alfik, uczeń szóstej klasy Krzysztof 
Kurzeja zdobył I miejsce w województwie. Piątoklasista Dawid 
Hyla reprezentował naszą gminę w Regionalnym Konkursie Re-
cytatorskim MAŁY OKR 2015.
Postawiliśmy na czytanie i cieszymy się, że do Biblioteki mamy 
niedaleko. Wspólnie podjęte działania mają jeden cel: Kochajcie 
książki!

Agata Psonka
Beata Dzierżanowska-Kukuła

Zajęcia otwarte w przedszkolu w 
Boguchwałowicach

W dniu 24.04.2015r. w oddziale przedszkolnym Szkoły Pod-
stawowej w Boguchwałowicach odbyły się zajęcia otwarte 
dla rodziców o temacie: „ Mamo, tato pobaw się ze mną”. 

Jak sama nazwa wskazuje spotkanie oparte było na wspólnej 
zabawie rodziców z dziećmi. W trakcie zajęć rodzice mogli po-
znać nowe zabawy wspomagające rozwój psychoruchowy dzie-
cka, zabawy które będą mogli wykorzystać w domu, a przy okazji 
zobaczyć jak wyglądają zajęcia w przedszkolu.

Paulina Latos

Żywa lekcja muzyki
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Toporowicach uczestni-
czą w różnorodnych imprezach kulturalnych. Tradycją szko-
ły są koncerty muzyki klasycznej prezentowanej przez wy-
konawców Agencji Artystycznej "VIOLINO".

Dnia 22 kwietnia 2015 roku uczniowie uczestniczyli w żywej lek-
cji muzyki pt. „Mała filharmonia - instrumenty dęte drewniane  
i blaszane solo, w duecie i w trio". Podczas trwania koncertu ucz-
niowie zapoznali się z budową, zasadami działania oraz barwą 
brzmieniową instrumentów. Każdy koncert to prawdziwa uczta 
dla duszy. Poprzez zabawę z muzyką uczniowie obcują z dzie-
łami wybitnych kompozytorów. Interaktywny udział słuchacza  
w koncercie powoduje lepsze zapamiętanie podawanych przez 
prelegenta informacji o instrumentach, kompozytorach, techni-
kach wykonania czy elementach muzyki. 

Za wspaniały koncert, artyści zostali nagrodzeni gromkimi.

SP Toporowice
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Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 

26 kwietnia br. odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Jasną Górę w Częstochowie.
W uroczystościach udział wzięli m.in.: funkcjonariusze i pracow-
nicy Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych, działacze Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz 
weterani i słuchacze Szkół Pożarniczych. Gminę Mierzęcice re-
prezentował Wójt- Grzegorz Podlejski wraz z delegacją druhów 
strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu Mierzęcic.
Organizowana co 5 lat zawsze przed Dniem Strażaka, Ogólno-
polska Pielgrzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
do Częstochowy, jest wielkim świętem strażaków z całego kraju. 
Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kie-
dy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na 

Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii 
polskiego pożarnictwa.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów 
oraz koncertem orkiestr i zespołów artystycznych OSP. Następ-
nie prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z przedstawiciela-
mi Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Formacji Pożar-
niczych zasadził „Dąb wdzięczności”. O godzinie 12.00 na Bło-
niach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta 
w intencji strażaków, której przewodniczył delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków- abp Sławoj 
Leszek Głódź. 

Red.

Uwaga na oszustów !!!
Będzińscy policjanci ostrzegają przed oszustami podającymi się za urzędników, 
akwizytorów, pracowników socjalnych, pracowników banku, gazowni, czy wodo-
ciągów. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu apelujemy  
o czujność i rozwagę, które mogą uchronić przed konsekwencjami poważnych 
strat finansowych.

Pomysły i preteksty, jakie wykorzystują złodzieje i oszuści bywają 
bardzo różne. Ich pomysłowość nie zna granic, a metody dokony-
wania oszustw są przez nich często modyfikowane. Jednak wspól-
nym elementem ich działania jest typowanie na przyszłe ofiary osób 
starszych, najczęściej mieszkających samotnie. Złodzieje z reguły 
działają szybko, zdobywając chwilowe zaufanie i odwracając uwa-
gę swoich ofiar. Bardzo często zdarza się, że chcąc uwiarygodnić 
swoją wizytę w mieszkaniu powołują się na wykonywanie zawodu 
urzędnika, czy jak w opisanych przypadkach – akwizytorów.
Pamietajmy
- nie wolno wpuszczać ani zapraszać do domu osób nieznanych  
i przypadkowo poznanych,
- będąc w domu lub wychodząc z niego należy zamykać drzwi na zamki,
- zanim otworzymy drzwi należy zobaczyć przez wizjer lub okno kto 
za nimi stoi, czy jest to osoba nam znana,
- w przypadku osób podających się za pracownika instytucji należy 
zażądać okazania legitymacji lub identyfikatora,

- jeśli musicie wpuścić do mieszkania osobę obcą, nie zostawiajcie 
go ani na chwilę samego,
- nie przechowujcie w mieszkaniu dużych ilości pieniędzy i przed-
miotów wartościowych, przetrzymujcie je w banku, a drobne kwoty 
trzymajcie w różnych miejscach, znanych tylko Wam,
- nie informujcie nikogo kiedy pobieracie rentę czy emeryturę  
i w jakiej wysokości jest świadczenie,
- jeżeli musicie podpisać jakąkolwiek umowę, wcześniej sprawdzaj-
cie wiarygodność osoby - zadzwońcie do danej instytucji lub po-
wiedzcie, że zgłosicie się osobiście.
Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i rozsądek spowo-
dują, iż nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy, natychmiast infor-
mujcie Państwo Policję korzystając z numeru alarmowego 

997 lub 112.
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Zagłosuj na plac zabaw w Sadowiu
Gmina Mierzęcice przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, którego celem jest budowa 40 rodzinnych miejsc zabaw na 
terenie całej Polski.

Jak głosować?
Codziennie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2015 r. każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu za pośrednictwem 
strony internetowej www.nivea.pl na plac zabaw zlokalizowany w Sadowiu przy ul. Krótkiej. Wygrana w konkursie zależy od 
wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez mieszkańców naszej gminy.

40 lat Zespołu Śpiewaczego „MIERZĘCANKI”
Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” istnieje od 40 lat, a jego dorobek artystyczny  jest imponujący. Niemalże od samego 
początku istnienia zespołu kierownikiem jest Pani Czesława Wojdas, a akompaniuje mu  Pan Stanisław Hetmańczyk.

Historia „Mierzęcanek” od zawsze była powiązana z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Mierzęcicach, którego prezesem jest 
Pani Kazimiera Siudyka.

Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” występował  niezliczoną ilość 
razy w całej Polsce – m.in.: w Toruniu, Gdańsku, Sopocie, 
Ciechocinku, Płocku, Ujazdowie, Międzyzdrojach, Kazimierzu 
nad Wisłą - nie sposób wymieć wszystkich.

W latach 70- tych  i 80- tych „Mierzęcanki” koncertowały w TVP 
Katowice i nagrywały audycje dla Polskiego Radia. W 1978 r. 
występowały  na Placu Zamku Królewskiego w Warszawie, a w 
1980 roku zespół został nagrodzony w Katowicach za szczególne 
zasługi dla kultury regionu – wymienia Czesława Wojdas.

„Mierzęcanki” mają w swoim dorobku wiele sukcesów  
w przeglądach regionalnych, wojewódzkich oraz krajowych. 
Otrzymały dziesiątki nagród i wyróżnień na wielu krajowych 
przeglądach i festiwalach m. in.: wyróżnienia w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą, na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych w Zebrzydowicach oraz Międzynarodowym 
Przeglądzie Seniorów w Międzyzdrojach.

W 2004 roku Starosta Będziński przyznał naszemu zespołowi 
statuetkę  „Kasztelanki”. To wyróżnienie za szczególne zasługi 
dla kultury powiatu będzińskiego – podkreśla Czesława Wojdas.
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski w 2014 roku 

uhonorował „Mierzęcanki” statuetką GRYFA Mierzęcickiego za 
wybitne zasługi w rozwój kulturalny i społeczny oraz promocję 
gminy Mierzęcice.

Zespół śpiewaczy „Mierzęcanki” od początku swojej działalności 
nie opuścił żadnej uroczystości gminnej czy też parafialnej. Ich 
zasługi są ogromne, przede wszystkim w kwestii kultywowania  
i podtrzymywania tradycji.

Działalność artystyczna „Mierzęcanek” stanowi wspaniałą 
formę promocji kultury i tradycji gminy Mierzęcice. Czterdzieści 
lat istnienia zespołu  to pasmo sukcesów oraz czas, w którym 
zdobył on uznanie i popularność.

Z inicjatywy Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego, 
w 2013 r. „Mierzęcanki” nagrały swoją pierwszą promocyjną 
płytę. To niewątpliwie ukoronowanie działalności zespołu. Płyta 
zawiera 22 utwory z archaicznymi i gwarowymi tekstami oraz 
tradycyjną linią melodyczną.

Wszystkie występy i wyróżnienia to zasługa kobiet, które nie żałują 
czasu i chętnie przychodzą na wszystkie próby. „Mierzęcanki” 
kultywują regionalne tradycje i dbają o to, by młode pokolenia 
nie zapomniały o twórczości ludowej i lokalnej obyczajowości- 
podkreśla Czesława Wojdas. 

Red.

VI GMINNY DZIEŃ DZIECKA
GMINNY OŚRODEK  KULTURY ZAPRASZA DZIECI Z GMINY MIERZĘCICE

NA WYCIECZKĘ DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W OPOLU,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 30 MAJA (SOBOTA) O GODZ. 8:30 \ WPISOWE - 10 ZŁ

W PROGRAMIE:

ZWIEDZANIE ZOO W OPOLU, GODZINA ZAJĘĆ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ, KARMIENIE 
ZWIERZĄT W RAMACH MINI ZOO, POGADANKA I KONKURSY PSYCHOPROFILAKTYCZNE, GORĄCY POSIŁEK.

ZAPISY DO 27 MAJA: Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.



Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza w Katowicach informuje, że na dzień
31 maja 2015 roku w godzinach od 8.00 - 18.00

zostały zarządzone wybory
do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

Wybory zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy Mierzęcice - 
pokój nr 20 (sala posiedzeń).

Zasady głosowania:

Gmina Mierzęcice obejmuje okręg nr 46,
w okręgu głosuje się na jednego członka do rady powiatowej izby rolniczej,
w głosowaniu mogą brać udział:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej  
      w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Spisy członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych 
izby rolniczej, udostępnione są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, w pokoju nr 3:

w dniach od 18 maja do 22 maja 2015 r.

ROLNIKU  -  NIE ZMARNUJ DANEJ CI SZANSY!
WEŹ UDZIAŁ W WYBORACH DO IZBY ROLNICZEJ!



ŚLONSKI ŁOBIOD

Niedzielne obiady w 

Zapraszamy do DeSilva na tradycyjny Ślonski łobiod,
czyli bulion z lanym ciastem i warzywami,

schab po sztygarsku z kopytkami i buraczkami oraz kompot.

Wszystko w cenie 27 PLN od osoby

Oferta dotyczy wszystkich niedziel w godzinach 12.00-15.00.

Hotel DeSilva Inn Katowice Airport
ul. Równoległa 2, 42-625 Pyrzowice tel. 32 393 88 88

Firma Handlowa 
„Wiejski Raj”

Sklep Internetowy ze zdrową 
żywnością ekologiczną

www.wiejski-raj.pl
tel. 509 339 921

Sprawdź nasz bogaty asortyment sklepu ze zdrową 
żywnością:

-żywność ekologiczna BIO
-żywność niskobiałkowa
- produkty bezglutenowe
- produkty dla diabetyków
- suplementy diety
- soki, miody, oleje

Towar zakupiony powyżej kwoty 50 zł dowozimy 
osobiście do klienta do 10 km

Za zakupy powyżej 150 zł wysyłka gratis !




