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MŁODZI NAUKOWCY ZAINAUGUROWALI ROK AKADEMICKI

 Dzięki współpracy Gminy Mierzęcice, Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Sponsora Głównego Ope-
ratora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 13 paź-
dziernika br. studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Mierzęci-
cach zainaugurowali nowy rok akademicki. 
W trakcie uroczystości młodzi naukowcy wzięli udział w niezwy-
kle widowiskowym wykładzie pt. „Pod napięciem”, który zapre-
zentowała popularyzatorka nauki, wykładowca Uniwersytetów 
Dziecięcych WSB – Sonia Myczkowska.  Najważniejszym jednak 
elementem ceremonii inauguracyjnej była immatrykulacja, pod-
czas której nowo przyjęci studenci otrzymali z rąk Wójta Gminy 
Mierzęcice- Grzegorza Podlejskiego oraz dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej- Grażyny Czapli studenckie indeksy.
Podczas kolejnych warsztatów młodzi pasjonaci nauki dowiedzą 
się m.in.: „Jak powstało życie na Ziemi?”, „Czy można zamienić 
domową kuchnię w prawdziwie laboratorium chemiczne?”, a tak-
że „Gdzie w Polsce mieszkają legendarne stwory?”. Wszystkich 
małych studentów czeka rok pełen nowych przygód i wrażeń.

Red.
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ZINTEGROWANE CENTRUM 

RATOWNICTWA  112

(tylko dla posiadaczy telefonów 

komórkowych)

POLICJA 997

KPP BĘDZIN 

32 368 02 00

KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU       

32 67� 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 �5

APTEKA Gallena 

32 288 70 �0

APTEKA Moje Zdrowie 

32 700 37 53

GABINET WETERYNARYJNY 

„MEDI-VET”

32 28� 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

WAŻNE TELEFONY
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KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ 
RADY KOMINIARZY

 Przypominam właścicielom i za-
rządcom budynków o obowiązkach związa-
nych z bezpiecznym użytkowaniem przewo-
dów kominowych.

Przewody kominowe są bardzo istotnym ele-
mentem budowlanym każdego budynku. Źle 
eksploatowane mogą być przyczyną powsta-
nia bardzo poważnych szkód.
	
Państwowa Straż Pożarna każdego roku 
odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów 
spowodowanych wadami lub nieprawidło-
wą eksploatacją urządzeń ogrzewczych. 
W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów 
od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 
182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe 
i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazo-
we. 

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploa-
tacja przewodów kominowych grozi także 
zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwa-
nym czadem. W sezonie ogrzewczym od 
1 września 2015 do 31 marca 2016 Pań-
stwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 
zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 
w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar 
śmiertelnych.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz 
wentylacyjną należy poddawać okresowej 
kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnio-
nego kominiarza. Profesjonalna kontrola 
kominiarska to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega 
zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden 
z podstawowych warunków ubezpieczenia 
domu. Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi ak-
cję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właś-
ciciel - zarządca budynku jest zobowiązany 
co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowa-
dzenie kontroli stanu technicznego przewo-
dów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpo-
wiednie uprawnienia - mistrza kominiarskie-
go. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 c, oraz 
art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowla-
ne Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub 
braków właściciel, zarządca lub użytkownik 

budynku są obowiązani w czasie lub bezpo-
średnio po przeprowadzonej kontroli, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić bra-
ki, które mogłyby spowodować zagrożenie ży-
cia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
bądź środowiska, a w szczególności kata-
strofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie 
prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 
(art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z prze-
wodów kominowych przez wykwalifikowane-
go kominiarza zabezpiecza przed powsta-
niem pożaru sadzy w kominie. 

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiek-
tach lub ich częściach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, obowiązkowe usuwanie zanie-
czyszczeń z przewodów dymowych i spalino-
wych w następujących terminach:
1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia 

i usług gastronomicznych - co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej;

2. od palenisk opalanych paliwem stałym 
niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej raz 
na 3 miesiące;

3. od palenisk opalanych paliwem płynnym 
i gazowym niewymienionych w pkt. 1 - co 
najmniej raz na 6 miesięcy.

�. z przewodów wentylacyjnych co najmniej 
raz w roku, jeżeli większa częstotliwość 
nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak 
dokumentacji terminowego czyszczenia 
i kontroli kominów może stanowić podsta-
wę odmowy wypłaty odszkodowania przez 
firmę ubezpieczeniową.
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	 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.  Dz. U.  
z 2016 r. poz. 250) oraz Regulaminu czystości i porządku na 
terenie Gminy Mierzęcice, w zakresie dotyczącym nieczysto-
ści ciekłych właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

• Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, a w przypadku jej braku do wyposażenia nieruchomości 	
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymaga-
nia określone w odrębnych przepisach.

• Usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowe-
go z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego 
przepełnienia, bądź wypływu ze zbiornika, w sposób wyklucza-
jący zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz zapobiegający powstaniu procesów 
gnilnych w zbiorniku. Opróżnianie szamba powinno odbywać 
się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W przypadku posiada-
nia przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia 
jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ście-
kowe, powstające podczas pracy instalacji z częstotliwością 
określoną w instrukcji jej eksploatacji.

• Posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub 
osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni, zawartej 
z uprawnionym przedsiębiorcą oraz przechowywania dowo-
dów uiszczania opłat za te usługi i okazywania ich na każ-
de wezwanie organu kontrolującego. Wywozu nieczystości 
płynnych z szamb może dokonywać jedynie wyspecjalizowany 
przedsiębiorca posiadający zezwolenie Wójta Gminy Mierzęci-
ce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jeśli dany teren jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, właś-
ciciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych dotąd w 
szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości 
ciekłych, zobowiązani są przyłączyć budynek mieszkalny do 
sieci kanalizacyjnej na własny koszt. Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z zarządzającym 
siecią. W przypadku Gminy Mierzęcice jest nim Gminny Zakład 
Gospodarki Wodnej i Komunalnej  w Mierzęcicach przy ulicy Wol-
ności 133.

Niestety niektórzy zamiast legalnie wywozić nieczystości  
z przydomowego szamba do oczyszczalni ścieków, wolą je 

pod osłoną nocy wylewać na okoliczne działki. 

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu 
nieruchomości jest nielegalne!

 Zabronione jest odprowadzanie nieczystości płynnych do 
kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, rowów bądź 

wylewanie ich na pola razem z gnojówką i gnojowicą. 

	 Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega 
karze grzywny. Dlatego też Policja ma obowiązek zareagować, 
a Gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania 
przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości.
	 Tego typu ścieki to nie nawóz, który można wylać na 
pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to przede 
wszystkim siedlisko wirusów i bakterii bardzo niebezpiecznych dla 
życia, np. bakteria E. Coli i Salmonella oraz cała masa różnych 
detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fo-
sforany i azotany. Substancje te dostają się do gleb i wód grunto-
wych, powodując ich skażenie. Konsekwencje mikrobiologicznego 
zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż bakterie 
chorobotwórcze przenoszone przez wodę do picia mogą powodo-

ZAKAZ WYLEWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
wać choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne.
Pamiętajmy, że konsekwencji i skutków wylewania ścieków do 
gruntu nie widać od razu, ale wcześniej czy później do nas wrócą 
i odczuwać je będziemy my, nasi sąsiedzi a przede wszystkim 
nasze dzieci. Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy nie przeszkadza nam wygląd rowów zanieczyszczonych 
ściekami w pobliżu naszych domów oraz odrzucający zapach, 
który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą oko-
licę?
W związku z licznymi skargami odnośnie nielegalnych 
zrzutów ścieków, informujemy mieszkańców, że będą 
przeprowadzane kontrole nieruchomości wyposażonych  
w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. W pierwszej kolejności 
będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz 
nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach 
będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia 
wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.	
Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Mierzęcice są n/w przedsiębiorstwa:

• Usługi Asenizacyjne Maciej Małota 	
Boguchwałowice, ul. Buczka 2, �2-�60 Mierzęcice	
tel. 601 527 257

• Usługi Transportowe dla Rolnictwa Ciągnikiem Czesław Filipczyk 
Przeczyce, ul. 21 Stycznia 329, �2-�60 Mierzęcice	
tel. (32) 391 00 0�

• REMONDIS  Tarnowskie Góry Sp. z o.o.	
ul. Nakielska 1-3, �2-600 Tarnowskie Góry	
tel. (32 ) 285-�6-18, (32 ) 285-�6-10

• Firma „EKO” Janusz Bochenek	
ul. Szkolna 9�, �2-512 Psary	
tel. 603 930 812, (32) 363 �8 25

• Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	
ul. Krakowska �5, �2-�70 Siewierz	
tel. (32) 67� 18 26, (32) 67� 11 77, (32) 263 13 80

• F.H.U. SKOTAQUA Agnieszka Skotarska	
ul. Szkolna 9�, �2-512 Psary	
tel. (32) 363 �8 25, 605 608 005, 60� 809 216

• TOI TOI Polska Sp. z o.o. - Przedstawicielstwo TOI TOI Pol-
ska Sp. z o.o.	
ul. Świerczewskiego 115, �2-500 Będzin	
tel. (32) 267 05 11

• Zakład Usług Rolniczo – Komunalnych S.C. Zdzisław Mich-
niewski	
ul. Szkolna 100, �2-512 Psary	
tel.: (32) 360 07 2�

• Zakład Usługowo – Handlowy „TANK-BUD” Zbigniew Perlik	
ul. Szkolna 12, �2-512 Psary	
tel. 601 �91 932

• WC Serwis Śląsk Sp. z o.o.	
ul. Pod Borem 10, �1-808 Zabrze	
tel.: (32) 278 �5 31, 801 133 088

• „EKO-SYSTEM BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, Spółka Komandytowa	
ul. Przemysłowa 7, �2-27� Konopiska 

 tel. (3�) 328 20 05, (3�) 328 35 58
• Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęci-

cach	
ul. Wolności 133, �2-�60 Mierzęcice 	
tel. (32) 288 70 53

Referat Ochrony Środowiska UG Mierzęcice
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NOWA TARYFA OPŁAT ZA WODĘ
Podczas XXIV sesji Rady Gminy w Mierzęcicach, która odbyła się dnia 29 września br., radni Rady Gminy Mierzęcice zatwierdzili 

nową taryfę opłat za wodę (uchwała została przyjęta na podstawie art. 18 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

w związku z art. 24 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 

Taryfę, którą zatwierdzili radni, będzie realizować Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Aktualna cena 

m3 wody wynosi 3,80 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 0,8 %. Natomiast stawka opłaty abonamentowej wynosi 5,61 zł 

i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 0,9%.

Nowa taryfa opłat za wodę obowiązuje od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017 r.

Zgodnie z § 2 pkt. 9, 11 i § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 

886) do cen i stawek opłat określonych w kolumnie � tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej 

wysokości określonej odrębnymi przepisami.

TABELA l.

Symbol

grupy

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/Stawka Jednostka miary

netto
z VAT

8%

1 2 3 4 5 6

W 1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług
Cena za 1m3

dostarczonej wody
3,80 4,1 zł/m3

W 2
Odbiorcy prowadzący działalność w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę

Cena za 1m3

dostarczonej wody
2,50 2,70 zł/m3

1
Odbiorcy u których przepływ nominalny wody (Qnom) nie

przekracza 10 m3/h

Stawka opłaty

abonamentowej
5,61 6,06

zł.(odbiorca)

miesięcznie

2
Odbiorcy u których przepływ nominalny wody (Qnom) jest

większy od 10 m3/h ale nie przekracza 25 m3/h

Stawka opłaty

abonamentowej 33,19 35,85
zł.(odbiorca)

miesięcznie

3
Odbiorcy u których przepływ nominalny wody (Qnom) jest

większy od 25 m3/h ale nie przekracza 60 m3/h

Stawka opłaty

abonamentowej 118,00 127,44
zł.(odbiorca)

miesięcznie

4
Odbiorcy u których przepływ nominalny wody (Qnom) jest

większy od 60 m3/h ale nie przekracza 150 m3/h

Stawka opłaty

abonamentowej 331,89 358,44
zł.(odbiorca)

miesięcznie

5 Odbiorcy rozliczani ryczałtowo (nieopomiarowani)
Stawka opłaty

abonamentowej 5,61 6,06
zł.(odbiorca)

miesięcznie

TABELA 2.

Symbol grupy

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/Stawka Jednostka miary

netto z VAT 23%

1 2 3 4 5 6

1 Odbiorcy wody Stawka opłaty za przyłączenie do 

urządzeń wodociągowych będących 

w posiadaniu Zakładu (odbiór 

techniczny przyłącza wodociągowego 

wybudowanego przez odbiorcę usług)

85,00 104,55 zł/przyłączenie

Wysokość stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
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Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki

	 W środę 12 października br. w sali głównej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Mierzęcicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2016/2017 w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
	
W spotkaniu wzięli udział seniorzy-studenci, a także przedstawiciele Wyższej Szko-
ły Biznesu w Dąbrowie Górniczej- Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego- Do-
minik Penar oraz prof. dr hab. Eugenia Rostańska. Wśród gości obecny był także 
Wójt Gminy Mierzęcice- Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta- Andrzej Cembrzyński 
oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach - Gra-
żyna Czapla.
Po uroczystym ślubowaniu, podczas którego  mierzęciccy seniorzy zobowiązali 
się do zdobywania wiedzy i umiejętności, przestrzegania tradycji uniwersyteckiej 
oraz emanowania optymizmem i pogodą ducha, odbył się inauguracyjny wykład pt. 
„Pragmatyka językowa-co w myślach, co w słowie...”, który wygłosiła Prof. dr hab. 
Eugenia Rostańska.
	
Wszystkim studentom życzymy wielu ciekawych doświadczeń i radości ze zdobywa-
nia wiedzy i rozwijania talentów.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wykładów w roku akademickim 2016/2017- 
semestr zimowy.

Red.

Wieczór Literacki poświęcony poezji Papieża Polaka
 „Poezja to wielka Pani, której trzeba się całkowicie 
poświęcić. Obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w 
porządku” – powtarzał często papież Jan Paweł II.
18 października 2016 r. w sali mierzęcickiej Biblioteki  zorgani-
zowano spotkanie  literackie pod hasłem „Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II. W świecie poezji”. To już kolejny  wieczór literacki przy-
gotowany przez pracowników Biblioteki oraz uczniów - członków 
Klubu Literackiego i Klubu Czytelniczego ABC działających przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach pod kierunkiem Pani 
Beaty Dzierżanowskiej - Kukuła oraz Pani Agaty Psonki. Gościem 
wieczoru była Pani Jadwiga Głogowska, poetka, członkini Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Wsi. Tematem prze-
wodnim spotkania była twórczość Karola Wojtyły i Jana Pawła II, 
a także utwory poetyckie poświęcone życiu i działalności Papieża 
Polaka. Wiersze i fragmenty poematów recytowały: Kinga Opara, 
Wiktoria Burczyk, Patrycja Pulikowska, Oliwia Płatek, Kinga Wa-
recka oraz Pani Jadwiga Głogowska, która przedstawiła wszyst-
kim swój wiersz poświęcony wizycie Jana Pawła II w Piekarach 
Śląskich. Uczestnicy spotkania mieli również okazje wysłuchać 
słów Papieża na temat bibliotek i kultury oraz wierszy w wykona-
niu polskich muzyków.
Marek Skwarnicki, poeta i przyjaciel Jana Pawła II  mówił : „Karol 
Wojtyła zawsze miał wątpliwości, co, do jakości swojej poezji  
i nigdy nie miał ambicji bycia w literackiej kawiarni, co dla wielu 
jest przedmiotem snobizmu. On przed tym uciekał. Nie wiem, 
czy cenił swoje utwory. Ciągle mówił, że to grafomania, ale to 
jest też jego poczucie humoru. Nie można tego traktować jako 

oceny. Siła jego poezji tkwi w treści. To jest trudna poezja. Mo-
tywy powracające w twórczości Wojtyły to pytania o tożsamość, 
doświadczenie historii, znaczenie spuścizny kultury antycznej  
i o najważniejsze wartości. Jednocześnie bardzo mocny jest mo-
tyw wiary, spotkania z Bogiem”. Dla Karola Wojtyły i Jana Pawła 
II poezja była instrumentem do tego, by wypowiedzieć siebie 	
i swoją duszę. Celem spotkania było przybliżenie  chociaż nie-
wielkiego  fragmentu jego twórczości. Mamy nadzieję, że to się 
udało i wiele osób chętniej sięgnie po książki Papieża Polaka.
	 G. Czapla

TERMIN WYKŁADOWCA TEMAT WYKŁADU

16.11.2016 r. Magdalena Szczerek Przez buriacki magazyn koleją transsy-
beryjską.

7. 12. 2016 r. Dr Danuta Morańska Człowiek w wielkiej Sieci..dylematy 
współczesnego społeczeństwa.

�.01.2017 r. Mgr Konrad Dziuba O relacjach sąsiedzkich..ochrona praw 
lokatorów, prawo sąsiedzkie.

25.01.2017 r. Prof. dr hab. Dariusz Rott Barok w literaturze i kulturze polskiej.
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UROCZYSTE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 W piątek 14 października br. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Nowej Wsi odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego wręczone 
zostały m.in. Nagrody Wójta Gminy Mierzęcice.
Pośród tegorocznych laureatów znaleźli się nauczyciele, którzy 
opracowywali i wdrażali autorskie programy edukacyjne, rozwijali 
uzdolnienia oraz  talenty sportowe uczniów, a także Ci, dzięki 
którym szkoła wzbogaciła się o kolejne certyfikaty.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, 
pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele władz gminy: 
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Gmi-
ny Andrzej Cembrzyński, Zastępca Przewodniczącej Rady Gmi-
ny Tadeusz Szczepańczyk, radni - członkowie Komisji Oświaty, 
Kultury i Zdrowia Iwona Kłys i Mateusz Mańdok, a także Prezes 
Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego Jan Kraśkie-
wicz.
W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Nowej Wsi. W repertuarze nowowiejskich 
gimnazjalistów znalazły się m.in. piosenki oraz wiersze, które  
były  wyrazem uznania i wdzięczności dla dbających o edukację 
młodego pokolenia.
Na zakończenie spotkania dyrektorzy gminnych placówek oświa-
towych wręczyli nauczycielom oraz pracownikom administracji 	
i obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły.
W tym roku Nagrodę Wójta Gminy Mierzęcice otrzymały: Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Kusocińskiego  
w Nowej Wsi pani Dorota Sypniewska, nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Lotników Polskich pani Renata Bakalarz 
oraz nauczyciel Gimnazjum im. Czesława Milosza w Mierzęci-
cach pani Mariola Studniarz. 
Wszystkim nauczycielom gratulujemy otrzymanych wyróżnień 

oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
Red.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 5/2016 - strona 8

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody w Gminie Mierzęcice
	 Pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu,  
a 1 października 2016 r. świętowali Złote, Diamentowe i Żela-
zne Gody. Miłość wierność, zgoda i pogoda ducha, to według 
małżonków obchodzących Jubileusz swego ślubu, przepis na 
udane życie u boku ukochanej osoby.
Wyjątkowy charakter Jubileuszy podkreśliła uroczysta msza 
święta w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach, której prze-
wodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Celebransami mszy 
św. byli także Ksiądz Przemysław Szot – sekretarz Biskupa 
Ordynariusza, Ksiądz Adam Mordalski – Proboszcz parafii pw. 
Św. Antoniego Padewskiego z Nowej Wsi oraz Ksiądz Janusz 
Rakoczy – Proboszcz targoszyckiej parafii. Przy ołtarzu modlił 
się także Diakon Andrzej Hepek. W eucharystii oprócz Jubilatów 	
i licznie zgromadzonych członków rodziny, przyjaciół i znajomych 
uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych gmi-
ny Mierzęcice- Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta 
Andrzej Cembrzyński, Sekretarz Gminy Bogumiła Szymończyk, 
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kyrcz, Zastępca Przewod-
niczącej Rady Gminy Tadeusz Szczepańczyk, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz sołtysi.
Na zakończenie małżonkowie odnowili złożoną przed laty przy-
sięgę małżeńską, otrzymali upominki i specjalne błogosławień-
stwo.
Niezwykle wzruszający charakter miała także druga część uroczy-
stości, która odbyła się w sali bankietowej “Pol-Trans Catering” 
w Mierzęcicach-Osiedlu. Tu wszystkich zgromadzonych powita-
li kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesława Rajewska oraz 
Wójt Gminy Grzegorz Podlejski. Podczas uroczystości Jubilaci 
odznaczeni zostali przyznawanymi przez Prezydenta RP Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, otrzymali  listy gratula-
cyjne, upominki oraz bukiety kwiatów. Jak na prawdziwe wesele 
przystało była symboliczna lampka szampana, pyszny tort, moc 
gorących życzeń i słów uznania za piękny przykład dla młode-
go pokolenia, a także muzyczny koncert w wykonaniu zespołu 
młodzieżowego „ToMiNo”. Całość dopełniły skoczne melodie 	
w wykonaniu Kapeli Regionalnej „Mierzęcice”.
Jubilatów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestni-
czyć w oficjalnych uroczystościach, Wójt Gminy wraz z Kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz sołtysem odwiedził w domu  

wręczając odznaczenia, upominki oraz kwiaty.
Jubileusz 50- lecia małżeństwa obchodzili: 
Helena i Władysław Białas z Toporowic, Alfreda i Bolesław Bo-
chenek z Boguchwałowic, Helena i Tadeusz Cembrzyńscy z Mie-
rzęcic, Aniela i Henryk Czapla z Nowej Wsi, Zdzisława i Włady-
sław Dyraga z Nowej Wsi, Ewelina i Edward Dyszy z Nowej Wsi, 
Kazimiera i Henryk Gala z Przeczyc, Janina i Stanisław Gwóźdź 
z Przeczyc, Teresa i Stanisław Kaim z Najdziszowa, Stanisława 
i Stanisław Krzykawscy z Boguchwałowic, Mieczysława i Stani-
sław Krzykawscy z Najdziszowa, Kazimiera i Jan Latos  z Mie-
rzęcic, Michalina i Marian Latos z Toporowic, Mirosława i Jani-
sław Leszczyńscy z Mierzęcic-Osiedla, Michalina i Marian Madej 	
z Mierzęcic, Jadwiga i Włodzimierz Skalscy z Boguchwałowic, Ka-
zimiera i Robert Winkler z Zawady, Mirosława i Henryk Wojdas 
z Przeczyc.
Jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodzili:
Krystyna i Czesław Bochenek z Przeczyc, Agnieszka i Jan Jawor-
scy z Nowej Wsi, Stanisława i Zenon Swoboda z Boguchwało-
wic.
Jubileusz 65-lecia małżeństwa obchodzili:
Wiesława i Tadeusz Sarn z Najdziszowa.

Red.
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Zagrali dla kobiet w ramach inicjatywy 
„Razem wygrywamy z rakiem piersi” 
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	 W niedzielę 16 października br. na kompleksie spor-
towym Orlik w Mierzęcicach, w ramach ogólnopolskiej inic-
jatywy „Razem wygrywamy z rakiem piersi”, odbył się I Turniej 
Piłki Nożnej pod hasłem „Gramy dla pamięci Basi, aby ratować 
życie innych”.
Organizatorami wydarzenia byli Mateusz Mańdok oraz fundacja 
„Piłka jest Piękna”. Celem inicjatywy było zachęcenie kobiet do 
badań mammograficznych i samokontroli piersi. 
Według szacunkowych badań, codziennie na nowotwór piersi 
umiera w Polsce 13 kobiet. Dlatego tak ważna jest profilakty-
ka polegająca przede wszystkim na wczesnym wykryciu zmian. 	

- Jesteśmy przekonani, że sport, który jest źródłem radości oraz 
wspaniałych emocji, to doskonała platforma do komunikowania 
o sprawach dotyczących Pań - przekonywali podczas turnieju or-
ganizatorzy. 

Podczas piłkarskich zmagań zarówno kobietom, jak i mężczyznom 
rozdawane były “Różowe Kartki Życia”, zachęcające do wykona-
nia badań pozwalających na wczesne wykrycie nowotworu piersi, 
a jednocześnie angażujące panów w profilaktykę tej choroby.
W niedzielnych rozgrywkach, które poprzedziła Msza Święta 
w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach, wzięło udział 
12 drużyn piłkarskich. Swoich przedstawicieli miały takie 
miejscowości jak: Mierzęcice, Przeczyce, Nowa Wieś, Sączów, 
Dąbie, Psary oraz Sosnowiec. Niezmiernie miło było gościć także 
drużynę “Przyjaciół z boiska”, która w swoich szeregach zrzesza 
dawnych kolegów Mateusza Mańdoka. Dotarli oni między innymi 
z takich miejscowości jak: Ostróda, Radzyń Podlaski, Jelenia 
Góra, Gliwice, Zabrze czy Piekary Śląskie.
Najlepszą drużyną okazała się ekipa Strażak Oldboys, tuż za nimi 
uplasowały się Strażak Nowa Wieś oraz Orlik Sączów. Królem 
strzelców turnieju został Łukasz Juzoń, natomiast najlepszym 
bramkarzem Tomasz Garczarczyk.
Przed meczami finałowymi rozegrano także mecz pokazowy, 	
w którym zmierzyły się drużyny “Rodzina i przyjaciele Basi” oraz 
“Reprezentacja Gminy Kobiet”. Po wręczeniu pamiątkowych pu-
charów i medali, wyemitowano wzruszający film poświęcony Śp. 
Barbarze Mańdok.

Jak podkreślali organizatorzy, turniej na stałe wejdzie do kalen-
darza imprez sportowych.

Red.



InPost zaprasza do paczkomatu

PODZIĘKOWANIA
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 Nowe urządzenie zlokalizowane jest przy ul. Wolności 
90 obok sklepu z dekoracjami kwiatowymi. To pierwsze urzą-
dzenie tego typu w Mierzęcicach.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Spółki Akcyjnej 
Polskiej Grupy Pocztowej - Paczkomaty InPost to największa na 
świecie sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbie-
rania i nadawania przesyłek 2� godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu. Jako jedyna usługa logistyczna na rynku łączy niską cenę 	
z błyskawicznym terminem dostawy i wygodą odbioru dla klien-
ta. Do tej pory brakowało w gminie podobnego rozwiązania, tym 
bardziej cieszy fakt uruchomienia tak profesjonalnej usługi. 
Więcej szczegółów dotyczących wysyłania oraz odbierania pa-
czek i listów za pośrednictwem Paczkomatu dostępne na stro-
nie: https://twoj.inpost.pl/pl/przesylki/paczkomaty

Red.

 Sołtys i Rada Sołecka, Rada Parafialna, KGW oraz 
OSP Boguchwałowice składają serdeczne podziękowania 
mieszkańcom oraz wszystkim sponsorom za pomoc w organi-
zacji Dożynek Parafialnych w Boguchwałowicach. 
Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy uczcić jedno z najważniej-
szych i najpiękniejszych świąt polskiej wsi, a jednocześnie za-
prezentować potencjał twórczy lokalnej społeczności, a także 
regionalne produkty kulinarne.
Dziękując za pomoc, życzymy powodzenia i satysfakcji z podej-
mowanych przedsięwzięć oraz wielu sukcesów w działalności 
społecznej, zawodowej i życiu osobistym.
Sponsorami tegorocznych dożynek byli:
Wspólnoty Leśno-Gruntowe Boguchwałowice, Bara Ewa i Jacek, 
Bara Wanda, Pocztowska Katarzyna i Dariusz, Płatek Mirosła-

wa i Zbigniew, Dobrowolska Anna i Zdzisław, Matusewicz Iwona 
i Zbigniew, Liecan Justyna i Adrian, Hanak Joanna i Mariusz, 
Karkoszka Bogusława, Małota Beata i Maciej, Paks Ewa i Jan, 
Gąsiorowska Dagmara, Wyszyński Stanisław i Helena, Hyla 
Marzena i Adam, Pawełczyk Bożena i Zbigniew, Madej Justyna 	
i Robert, Tobolik Renata i Krzysztof, Pocztowska Bogusława 	
i Jan, Latos Beata i Zbigniew, Pocztowska Danuta i Lucjan, Szy-
mończyk Danuta, Sokoła Sławomira i Zdzisław, Kubik Maria i Je-
rzy, Pawełczyk Aniela i Mieczysław, Sroka Eugenia i Eugeniusz, 
Muc Ilona i Mirosław, Madejska Anna i Andrzej, Dobrowolska 
Barbara i Wiesław, Wrońska Maria i Andrzej, Nowak Katarzyna 	
i Zbigniew, Perczak Alfreda, Skorek Sylwia i Rafał.

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA EMERYTÓW W NOWEJ WSI

	 Głównym celem działalno-
ści Koła Emerytów Nr 13 w Nowej 
Wsi jest zagospodarowanie wolnego 
czasu, a także integracja środowiska 
emerytów, rencistów i inwalidów. 
Członkowie koła spotykają się w każ-
dą pierwszą środę miesiąca w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 
Wsi oraz biorą udział w licznych wy-
cieczkach i imprezach kulturalnych.
W ramach działalności w dniu 23 
września br. grupa emerytów uczest-
niczyła w wycieczce do Krakowa, 
podczas której zwiedziła historyczne 
miasto oraz  wzięła udział w spekta-
klu pt. „Szalone nożyczki” w Teatrze 
„Bagatela”.
Z kolei 5 października z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych, 
odbyło się uroczyste spotkanie, któ-
rego głównym punktem był program 
poetycko-literacki przygotowany i za-
prezentowany przez członkinię koła 
- panią Jadwigę Głogowską.

Koło Emerytów Nowa Wieś 



OGNISKO BEZ TELEFONU, czyli święto pieczonego ziemniaka
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 W sobotę 24 września br. w Gimnazjum im. Janusza 
Kusocińskiego w Nowej Wsi odbyło się Święto Pieczonego 
Ziemniaka pod hasłem „Ognisko bez telefonu”.

Akcja została zorganizowana w ramach realizacji rządowego pro-
gramu pn. „Bezpieczna plus”, którego celem jest przede wszyst-
kim poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale 	
i poza nią.
Tego dnia uczniowie pod opieką wychowawców przygotowywali 
tradycyjne pieczonki, a także brali udział w rozgrywkach sporto-
wych. Na zakończenia pełnego wrażeń dnia na uczniów czekały 
pieczonki, a także pyszne ciasto i owoce.
Gimnazjaliści doskonale się bawili oraz udowodnili, że można 
miło spędzić czas bez telefonów i komputerów.
	

ZSP Nowa Wieś

powiatowa olimpiada osób niepeŁnosprawnych
	 30 września 2016 roku w hali sportowej w Łagiszy 
odbyła się XIII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 
„Będzin Integracja 2016”, której głównym celem była społecz-
na integracja uczniów niepełnosprawnych i zdrowych przebie-
gająca w duchu zdrowej rywalizacji sportowej.
Na igrzyskach gminę Mierzęcice dumnie reprezentowali ucznio-
wie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach: Karolina 
Cembrzyńska, Bartek Małota, Piotr Gumowski, Kinga Kwapich, 
Martyna Berg, Kamila Marcinek, Karolina Reszutko, Magdalena 
Całka, Wiktoria Pióro oraz Paulina Paliga.
Oprócz gimnazjalistów z naszej gminy w olimpiadzie wzięli udział 
uczniowie z takich gmin jak: Psary, Wojkowice, Czeladź, Sław-
ków, Siewierz, Bobrowniki, a także podopieczni Domu Pomocy 
Społecznej Grodziec, Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi, 

Niepełnosprawni Nadzieja z Psar, wychowankowie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie, grupa inte-
gracyjna “Razem łatwiej” ze Sławkowa, uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego w Gołuchowicach, Stowarzyszenie 
“Familia”, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upo-
śledzeniem Psycho-Ruchowym oraz  Środowiskowy Dom Samo-
pomocy “Ostoja”.
Dzięki wspólnej zabawie uczniowie mierzęcickiego gimnazjum 
mogli dostrzec, jak pozornie wielkie różnice znikają w bliższych 
kontaktach i to, jak bardzo osoby niepełnosprawne są pewne 
siebie i potrafią odwzajemnić podarowane im uczucie.
Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe meda-
le, a każda drużyna prezenty i puchar wypełniony cukierkami.

Gimnazjum Mierzęcice



DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA I DZIEŃ ABSOLWENTA
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	 Już po raz trzeci „Dzień Pieczonego Ziemniaka” or-
ganizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Przeczycach zgromadził wielu gości i miłośników prażonek.
Oprócz uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły, 
obecnością swoją zaszczycili także Przewodnicząca Rady Gminy 
Jolanta Kyrcz oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Tade-
usz Szczepańczyk.
W tym roku po raz pierwszy „Dzień Ziemniaka” połączony został 
z Dniem Absolwenta. W ramach obchodów odbyły się m.in. lek-
cje w plenerze. Pierwsza dotyczyła bezpieczeństwa nad wodą 	
i została przeprowadzona przez ratowników Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego w Przeczycach. Podczas kolej-
nych zajęć przedstawiciele Straży Granicznej, pracujący na co 
dzień w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, przeprowa-
dzili pokaz wykrywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia i 
życia ludzi. Ostatnim punktem imprezy były ziemniaczane zawo-
dy sportowe, które przygotował pan Damian Drożdż. Dzięki po-
mocy szóstoklasistów każdy mógł spróbować swoich sił i umie-
jętności m.in. podczas rzutu ziemniakiem do koszyka i bramki, 
czy utrzymywania równowagi na torze przeszkód z ziemniakiem 	
w chochli. Po zakończeniu wszystkich atrakcji oraz wyłonieniu 
zwycięzców ziemniaczanych zawodów wszyscy uczniowie, rodzi-
ce, dziadkowie oraz absolwenci kosztowali pysznych prażonek. 
Dyrektor szkoły i rada pedagogiczna składają szczególne podzię-
kowania panom: chorążemu sztabowemu Dariuszowi Grzonka, 
sierżantowi Marcinowi Bacik, chorążemu sztabowemu Michało-
wi Michnol – przedstawicielom Straży Granicznej oraz panom: 
Grzegorzowi Borgula, Czesławowi Korolik, Przemysławowi Zając, 
Grzegorzowi Limanowskiemu – pracownikom WOPR w Przeczy-
cach za przeprowadzenie interesujących i pouczających zajęć.  

SP Przeczyce

Hej przygodo ...
	 W dniach od 10 do 24 września 2016 roku uczniowie 
klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach wraz  
z opiekunami przebywali na zielonej szkole w Darłówku.
Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony różnymi 
atrakcyjnymi zajęciami, spacerami, zabawami i wieloma wyciecz-
kami m.in.: do Kołobrzegu, Zieleniewa, Sierakowa, Jarosławca 	
i Darłowa. Uczniowie podczas pieszych 
wędrówek mieli okazję poznać malow-
niczo położoną miejscowość i okolice. 
Dzieci oprócz codziennych zajęć dydak-
tycznych uczestniczyły w licznych kon-
kursach i turniejach sportowych. Nie 
zabrakło takich atrakcji jak: dyskoteki, 
strzelanie z łuku, marsz na orientację, 
zabawy z chustą animacyjną, zajęcia 
relaksacyjno-wyciszające, basen, ogni-
sko, tramwaj wodny, ciuchcia i wiele, 
wiele innych.
Dwutygodniowy wyjazd edukacyjno-wy-
poczynkowy dostarczył dzieciom no-
wych wrażeń, doświadczeń i pozytyw-
nych przeżyć. Każdy uczeń miał szansę 
pokazania się z jak najlepszej strony, 
gdyż zadania, które przed nim stawiali 
nauczyciele, były dostosowane do jego 
możliwości. Dzieci, które wyjechały na 
zieloną szkołę uczyły się samodzielno-
ści, samokontroli i samooceny.

Czas minął bardzo szybko i choć niektórzy uronili łzę z tęsknoty 
za rodzicami, ciężko było opuścić Darłówko. Do domu uczniowie 
wrócili uśmiechnięci i zadowoleni, z mnóstwem miłych wspo-
mnień.

SP nr 1
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DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 27 września 2016 roku w Szkole Podstawowej  
nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach odbyły się obchody 
I rocznicy nadania szkole imienia.
Uroczystość obecnością swoją zaszczycili znamienici goście, 
wśród których byli obecni: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski, Zastępca Wójta Gminy Andrzej Cembrzyński, Przewod-
nicząca Rady Gminy Jolanta Kyrcz, Zastępca  Przewodniczącej 
Rady Gminy Tadeusz Szczepańczyk, Sekretarz Gminy Bogumiła 
Szymończyk, Proboszcz Parafii w Nowej Wsi Ks. Adam Mordal-
ski, Radna Sołectwa Nowa Wieś Helena Potępka oraz byli piloci 
39 pułku Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju, płk 
Tadeusz Dłużyński, płk Andrzej Stanek, mjr Ryszard Dębski, star-
szy chorąży sztabowy Jerzy Dyksa oraz młodszy chorąży sztabo-
wy Zbigniew Wojciechowski.

	 Dnia 23 września 
br. w Przedszkolu Publicznym 
Radosny Zakątek w Mierzę-
cicach odbyło się Święto Pie-
czonego Ziemniaka.
W ramach obchodów przed-
szkolaki zaprezentowały pięk-
ne wiersze i piosenki o warzy-
wach, dowiedziały się w jaki 
sposób przygotowywane są 
pieczonki, a także pod czuj-
nym okiem wychowawczyń 
uczestniczyły w pieczeniu 
ziemniaków. Na zakończenie 
pełnego wrażeń dnia, dzieci 
wykonały pomysłowe posta-
cie z warzyw oraz kosztowały 
pysznych pieczonek.

Przedszkole Mierzęcice

Obchody I rocznicy nadania szkole imienia rozpoczęła Dyrektor 
szkoły Marta Czapla, witając wszystkich przybyłych gości. Na-
stępnie uczniowie piękną recytacją przeplataną polską pieśnią 
wojskową, przybliżyli zebranym czasy II wojny światowej. Pod-
czas uroczystości zaproszeni piloci oraz uczniowie szkoły złożyli 
także kwiaty przed pamiątkową tablicą przypominającą nadanie 
szkole imienia oraz obeliskiem upamiętniającym podniebnych 
bohaterów. 
Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim 
gościom, którzy uświetnili swoją obecnością tak ważną dla 
całej społeczności szkolnej uroczystość. 

SP nr 2
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OGłOSZENIA PłATNE

OGŁOSZENIE

Zatrudnimy w nowo otwartym 
Centrum Opieki Długoterminowej 

„JOANNA” 
w Mierzęcicach ul. Osiedle 76 

pielęgniarki na dodatkowe dyżury 
w formie umowy - zlecenia 

lub 
umowy o pracę. 

Szczegółowe informacje pod 	
numerem telefonu:

605 995 250	
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy.
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