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Z okazji rozpoczynających się wkrótce wakacji wszystkim 
uczniom oraz pracownikom oświaty  życzę, 

by czas wypoczynku przyniósł wiele radości, 
niezapomnianych wrażeń i wspaniałych przygód, 

abyście we wrześniu z pełnią sił 
rozpoczęli nowy rok szkolny.

Wójt Gminy Mierzęcice
GGrzegorz Podlejski





Dnia 31 maja 2017r. podczas XXXIV 
sesji Rady Gminy Mierzęcice zostało 
udzielone Wójtowi Gminy absoluto-
rium.

Rada Gminy Mierzęcice rozpatrzyła 
projekt i podjęła uchwałę w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania � nansowego 
za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Mierzęcice i in-
formacją o stanie mienia komunalnego. 
Głosowanie poprzedziło przedstawienie 
przez Skarbnik Gminy sprawozdań wraz 
z pozytywną opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Następnie Komisje Rady 
przedstawiły swoje pozytywne opinie do-
tyczące wykonania budżetu.

Kolejnym punktem sesji było udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy. Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnio-
skiem o udzielenie Wójtowi Gminy abso-
lutorium. Zastępca Przewodniczącej Rady 
Gminy - Tadeusz Szczepańczyk odczytał 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice. W 
głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Ab-
solutorium zostało udzielone bezwzględną 
większością głosów.
Udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium 

jest potwierdzeniem przez Radę Gminy, że 
Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, 
czyli zgodnie z uchwaloną przez Radę Gmi-
ny uchwałą budżetową, która jest podstawą 
gospodarki � nansowej gminy. Rada Gminy 
(organ stanowiący) posiada wyłączną kom-
petencję do uchwalania budżetu gminy.

Wójt Gminy realizując budżet zobowiąza-
ny jest przestrzegać zasady dokonywania 
wydatków w granicach kwot określonych 
przez Radę Gminy w budżecie - zaplano-
wane wydatki mają charakter maksymalny, 
tzn. że nie można wydawać więcej środ-
ków niż te, które były ustalone w planach 
� nansowych. Zgodnie z przepisami ustawy 
o � nansach publicznych wydatki budżetu 
gminy są przeznaczone na realizację zadań 
własnych i zleconych z zakresu administra-
cji rządowej. Wobec powyższego wydatku-
jąc środki publiczne należy mieć szczegól-
nie na uwadze czy wydatki będą dotyczyły 
realizacji zadań 
własnych. 
Katalog zadań 
własnych okre-
śla art. 7 ustawy 
o samorządzie 
gminnym.
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
� TOWNICTWA 112

(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)
POLICJA 997

KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI 

W SIEWIERZU 
32 674 13 07

ST� Ż POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11

POGOTOWIE � TUNKOWE 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

APTE�  Gallena 32 288 70 40
APTE�  Moje Zdrowie 32 700 37 53

GABINET WETERYNARYJNY 
„MEDI-VET” 32 284 02 23
GMINNA BIBLIOTE�  

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

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

WKRÓTCE W GMINIE MIERZĘCICE POWSTANIE ŻŁOBEK

W miesiącu kwietniu 2017 r. Wójt 
Gminy Mierzęcice podpisał umo-
wę z Wojewodą Śląskim na utwo-
rzenie żłobka. 
Na do� nansowanie tego przedsię-
wzięcia Gmina Mierzęcice pozyskała 
blisko 180 tys. złotych w ramach Re-
sortowego programu rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 
lat o nazwie „MALUCH plus” 2017. 
Program kierowany jest przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
Zgodnie z wytycznymi ministerial-
nymi, dotacja będzie przeznaczona 
przede wszystkim na adaptację po-

mieszczeń oraz wyposażenie żłobka.
Żłobek powstanie w budynku Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej 
Wsi i będzie funkcjonował wspólnie z 
działającym już tam przedszkolem.
Planowane jest utworzenie do końca 
roku 14 miejsc opieki dla najmłod-
szych mieszkańców naszej Gminy.
- Jeszcze w czerwcu br. zostanie ogło-
szony przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy robót budowlanych. Pomiesz-
czenia zostaną wyposażone i dosto-
sowane do potrzeb dzieci w wieku 
od roku do lat 3, tak, aby warunki 
w żłobku były podobne do tych, ja-
kie panują w domu, dające dzieciom 

poczucie bezpieczeństwa. Żłobek 
zacznie funkcjonować od stycznia 
2018 r.- informuje Wójt Gminy Grze-
gorz Podlejski.
Nowy żłobek będzie szansą dla wielu 
kobiet na szybszy powrót do pracy 
oraz miejscem stwarzającym bardzo 
dobre warunki do rozwoju najmłod-
szych dzieci.
Informacje o naborze dzieci do żłob-
ka zostaną przekazane w późniejszym 
terminie.

Referat Pozyskiwania 
i wdrażania Funduszy Europejskich

Urzędu Gminy Mierzęcice

WKRÓTCE W GMINIE MIERZĘCICE POWSTANIE ŻŁOBEK

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY
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UROCZYSTA SESJA W SEJMIKU ŚLĄSKIM

W poniedziałek 29 maja w sali 
Sejmu Śląskiego w Katowicach 
odbyła się uroczysta Sesja Rady 
Miasta Katowice, podczas któ-
rej radni jednogłośnie uchwali-
li wniosek o powołanie związku 
metropolitalnego.

W sesji wzięli udział wiceminister 
sprawiedliwości Michał Wójcik, 
wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski, Wojewoda Śląski 
Jarosław Wieczorek, marszałek 
województwa Wojciech Saługa, 
abp Wiktor Skworc, śląscy par-
lamentarzyści, prezydenci, bur-
mistrzowie i wójtowie 41 gmin, 
które chcą utworzyć metropolię.
Gminę Mierzęcice reprezentowali 
Wójt Grzegorz Podlejski oraz 

ZBIÓR�  ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
O� Z ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Na terenie Gminy Mierzęcice odbędzie się objazdowa 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
-  w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) - w sołectwie 
Boguchwałowice;
- w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) – w sołectwie Prze-
czyce;
- w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) w sołectwach - Mie-
rzęcice, Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle, Nowa Wieś, 
Zawada, Najdziszów;
- w dniu 01 lipca 2017 r. (sobota) w sołectwach – Topo-
rowice, Sadowie, Targoszyce.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego należy wystawić przed 
posesję najpóźniej do godziny 6.00 w dniu odbioru.

W sołectwie Mierzęcice Osiedle odpady należy wysta-
wić przed altankami śmietnikowymi. 

W sołectwie Boguchwałowice (tereny letniskowe) 
odpady należy wystawić przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Bia-
łej, ul. Sokołów, ul. Parkowej. 

W ramach zbiórki odbierane będą następujące odpady 
wielkogabarytowe:
meble domowe (stoły, szafy, krzesła, wersalki, fotele itp.), 
elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, 
materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby po-
dróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu 
elektronicznego itp.), ramy okienne bez szyb, meble ogro-
dowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sporto-
wy (rowery bez opon, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń itp.), 
wózki   i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, 
duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wia-
derka itp.).
Ze zbiórki wyłączone są odpady szkodliwe i niebezpiecz-
ne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin 
itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodo-
we (gałęzie, liście, trawa itp.), odpady remontowe (gruz 
budowlany, wata szklana, papa itp.), części samochodowe 
(zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki itp.), zużyte 
opony.
Odbiorcą odpadów jest � rma: Remondis Tarnowskie 
Góry Sp. z o.o.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kyrcz. Po głosowa-
niu odbyło się podpisanie aktu upamiętniającego to wyda-
rzenie przez Wojewodę Śląskiego, Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast 
oraz Przewodniczących rad gmin i miast wchodzących 
w skład przyszłej Metropolii.
Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny 

w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerw-
ca 2017r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących 
i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodar-
czych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego.

za: h� p://www.gzm.org.p

UROCZYSTA SESJA W SEJMIKU ŚLĄSKIM

W poniedziałek 29 maja w sali 

O� Z ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

W sołectwie Mierzęcice Osiedle odpady należy wysta-
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AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH 
POZOSTAJĄCYCH BEZ P� CY W POWIECIE BĘDZIŃSKIM

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie będzińskim (III) współ� nansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na ryn-
ku pracy.

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakon-
kursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrud-
nienia osób młodych poniżej 30 roku* życia pozostają-
cych bez pracy w powiecie będzińskim.
Wartość projektu: 7.953.911,16 złotych, w tym 
6.703.556,33 wkład EFS.
 Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 
652 osoby młode w wieku 18 - 29 lat, zarejestrowane 
w PUP Będzin, zakwali� kowane do I lub II pro� lu po-
mocy (w tym co najmniej 2 osoby niepełnosprawne 
i 65 osób długotrwale bezrobotnych), należące do tzw. 
kategorii NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestni-
czy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz 
w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projek-
tu nie uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających  
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umie-
jętności i kwali� kacji zawodowych lub ogólnych, potrzeb-
nych do wykonywania pracy, � nansowanych ze środków 
publicznych).
 Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, po-
zostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie 
ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwaran-
cji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy 
(dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji 

w urzędzie pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia 
przystąpienia do projektu) osobom młodym zostanie 
zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalsze-
go kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1. Pośrednictwo pracy - 652 osoby;
2. Staże - 530 osób, w tym 420 objętych zwrotem kosz-

tów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywa-
nia stażu i z powrotem oraz 40 objętych refundacją kosz-
tów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełno-
sprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;

3. Bony na zasiedlenie - 20 osób;
4. Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie dzia-

łalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy 
prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem 
tej działalności – 102 osoby.

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 17% uczest-
ników z niepełnosprawnościami, 48% osób o niskich kwa-
li� kacjach, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 43% 
osób nie kwali� kujących się do żadnej z powyższych grup 
podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następują-
cych po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, 
ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: 
32 267 30 03 w. 110.
PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz praco-
dawców do udziału w projekcie.
*wiek uczestników określany jest na podstawie daty uro-
dzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte oso-
by poniżej 30 roku życia  tj. osoby do dnia ukończenia 
30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

PUNKTY � RNE ONLINE - UWAGA NA FAŁSZYWE STRONY

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie przypomi-
na, że e-usługa „Sprawdź swoje punkty karne”, dzięki 
której kierowcy bez wychodzenia z domu mogą spraw-
dzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia dro-
gowe dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem por-
talu obywatel.gov.pl i można ją zrealizować całkowicie 
darmowo. 

W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszy 
się e-usługa, oszuści, chcąc w sposób nielegalny po-
zyskać nasze dane i pieniądze, podszywają się pod 
o� cjalny serwis do sprawdzenia punktów karnych 
w internecie.

Do sprawdzenia punktów karnych drogą elektroniczną 
potrzebny jest tylko Pro� l Zaufany (eGO), a jedyną 
stroną internetową, przez którą kierowcy mogą sprawdzić 
punkty jest obywatel.gov.pl. Usługa nie wymaga udo-
stępniania żadnych danych osobowych.

Wszelkie inne strony www, które „oferują” rzekome in-
formacje o stanie punktów karnych, w zamian za podanie 
jakichkolwiek danych lub wniesienie jakiejkolwiek opła-
ty, należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ może 
to być próba wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

POZOSTAJĄCYCH BEZ P� CY W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
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GMINNE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
O� Z DNIA ST� ŻA� 

3 maja 1791 r. to bez wątpienia jed-
na z najważniejszych dat w dziejach 
Polski. Tego właśnie dnia król Rze-
czypospolitej Obojga Narodów 
– Stanisław August  podpisał Usta-
wę Rządową z dnia 3 maja, którą 
obecnie znamy jako Konstytucję 
3 Maja.
Konstytucja regulowała zasady funk-
cjonowania władz państwowych oraz 
prawa i obowiązki obywateli Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów. Postano-
wienia ustawy zasadniczej zakładały 
trójpodział władzy oraz znosiły wolną 
elekcję i zasadę liberum veto. 
W środę 3 maja br. do ogólnopol-
skich obchodów tego święta włączyli 
się także mieszkańcy gminy Mierzę-
cice. Obchody zainaugurowała Msza 
Święta w intencji ojczyzny oraz dru-
hów strażaków, odprawiona w koście-
le pw. św. Mikołaja w Targoszycach, 
którą celebrował proboszcz para� i 
i duszpasterz strażaków ochotników 
powiatu będzińskiego Ksiądz Ka-
nonik Janusz Rakoczy w asyście dk. 
Andrzeja Hepek. Okolicznościową 
homilię wygłosił Wikariusz Ksiądz 
Tomasz Zaleśny.
Doniosłą rangę nabożeństwa pod-
kreśliła obecność Orkiestry Dętej 
im. Władysława Juszczyka oraz udział 
licznie przybyłych pocztów sztanda-
rowych. We mszy świętej uczestniczy-
ły panie z Kół Gospodyń Wiejskich, 
przedstawiciele jednostek OSP, dele-
gacje instytucji i organizacji działają-
cych na terenie gminy, radni, sołtysi, 
mieszkańcy, młodzież oraz przedsta-
wiciele władz gminy: Wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Za-
stępca Wójta Andrzej Cembrzyński, 
Sekretarz Gminy Bogumiła Szymoń-
czyk, Skarbnik Gminy Agnieszka Frą-
czek Przewodnicząca Rady Gminy 
Jolanta Kyrcz oraz Zastępca Przewod-
niczącej Tadeusz Szczepańczyk.

Po nabożeństwie uczestnicy święta 
majowego, przy akompaniamencie 
Orkiestry, udali się pod Pomnik Nie-
podległości przy Gminnym Ośrodku 
Kultury. Po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu narodowego, oddano hołd 
mieszkańcom regionu poległym 
w walkach o niepodległość ojczyzny.
W dalszej części obchodów, która 
odbyła się w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, 
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski przypomniał historyczne 

wydarzenia towarzyszące uchwaleniu 
Konstytucji 3 Maja oraz założenia tego 
doniosłego dokumentu, który stał się 
wielkim zwycięstwem tych, którzy 
chcieli państwa silnego i nowoczesne-
go. „…Konstytucja 3 Maja miała stać 
się podstawą naprawy Rzeczypospolitej 
w wymiarze ustrojowym i społecznym. 
Ten nowoczesny akt proklamował zasa-
dy, które i dzisiaj uznawane są za zasa-
dy państwa demokratycznego, między 
innymi takie jak zasada zwierzchności 
narodu czy reprezentacja oraz trójpo-
dział władzy…”. 
„…Obecnie w Polsce mamy konstytucję 
z 1997 roku, która stanowi solidny fun-
dament ustrojowo – polityczno - prawny 
naszego państwa. Dlatego z godnością 
i śmiałością wyrażajmy naszą polską 
tożsamość, akcentujmy przywiązanie 
do symboli narodowych. Bo to jest i za-
wsze będzie nasza polska…” podkre-
ślał Wójt Gminy.
Na zakończenie złożył życzenia druh-
nom i druhom strażakom z okazji ich 
święta, podkreślając jednocześnie, 
jak ważna jest ich służba i poświęce-
nie dla społeczeństwa i mieszkańców 
gminy.

Następnie wręczono odznaczenia:  
„Wzorowy strażak” oraz złote, srebrne 
i brązowe medale „Za zasługi dla po-
żarnictwa”. Dekoracji dokonali Prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP RP Stani-
sław Paks oraz Wójt Gminy.
Złoty medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” otrzymali druhowie:
Piotr Asman, Jarosław Filipczyk, Ka-
zimierz Giełda, Włodzimierz Płatek, 
Paweł Trefon.
Srebrny medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymali druhowie:
Przemysław Czerwiński, Przemysław 
Paszewski, Mariusz Tyrała, Mariusz 
Zarychta.
Brązowy medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymał druh Adam 
Płaczek.
Odznaczenia „Wzorowy Strażak” 
otrzymali:
Łukasz Całka, Marian Garczyk, Łu-
kasz Gwóźdź, Kamil Kańtoch, Ma-
riusz Kańtoch, Jakub Pałgan, Konrad 
Pilarczyk, Kamil Skręt.

W dalszej części spotkania wręczone 
zostały Nagrody Wójta „Gryf Mierzę-
cicki”. Nagroda w formie statuetki na 
wzór gryfa, który widnieje w herbie 
gminy i jest jednym z najpiękniej-

szych i najstarszych godeł polskiego 
rycerstwa , przyznawana jest osobom 
� zycznym, instytucjom, organiza-
cjom pozarządowym, przedsiębior-
com oraz innym osobom prawnym, 
które całokształtem swojej działalno-
ści zawodowej i społecznej, wybitnie 
przyczyniają się do gospodarczego, 
kulturalnego i społecznego rozwoju 
i promocji gminy Mierzęcice.
Laureatami tegorocznej nagrody 
„Gryf Mierzęcicki” zostali: Panowie 
Tomasz Sar i Marcin Czapla, którzy 
od 5 lat organizują Ogólnopolski Bieg 
Nowej Wsi i od roku Maraton Wyży-
ny Śląskiej, a także Ochotnicza Straż 
Pożarna w Mierzęcicach, która nie 
tylko ratuje życie, zdrowie i mienie 
mieszkańców gminy lecz również 
uczestniczy w działaniach mających 
na celu integrację i rozwój lokalnej 
społeczności. 

Dopełnieniem majowych obchodów 
był program artystyczny w wykona-
niu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzę-
cicach, którzy słowem, tańcem i pio-
senką przedstawili cenną lekcję histo-
rii. Uczniowie bardzo trafnie przybli-
żyli genezę Konstytucji 3 Maja, która 
odegrała ogromną rolę w historii 
naszej Ojczyzny. Na zakończenie dla 
zebranych wystąpił zespół wokalny 
ToMiNo pod kierownictwem Ber-
narda Sołtysika. Grupa w składzie 
Kamila Dróżdż, Karolina Filipczyk 
i Zuzanna Cichoń zaprezentowała 
program wokalny utworów polskich 
oraz zagranicznych. Zarówno ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 2, jak 
i młodzież z zespołu ToMiNo otrzy-
mali gromkie brawa od zgromadzonej 
publiczności.

Red.

O� Z DNIA ST� ŻA� 

3 maja 1791 r. to bez wątpienia jed- wydarzenia towarzyszące uchwaleniu szych i najstarszych godeł polskiego 
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ZMIANY W DRUŻYNIE ST� ŻA�  NOWA WIEŚ

Z początkiem maja pracę z seniorską drużyną Straża-
ka rozpoczął Przemysław Oklejewski z Dąbrowy Gór-
niczej. 
Zastąpił on na stanowisku trenera Damiana Drożdża, 
który prowadził zespół od momentu reaktywacji klubu 
w styczniu 2015 roku. Nowy szkoleniowiec, pomimo 
młodego wieku, ma na swoim koncie znaczne sukcesy 
w lokalnych rozgrywkach. Prowadził do tej pory między 
innymi zespoły Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza, a także Tę-
czy Błędów, z którą wywalczył historyczny awans do ligi 
okręgowej.
W tabeli Klasy B podokręgu sosnowieckiego Strażak zaj-
muje obecnie 11. pozycję. Ostatni mecz drużyna zagra 
18 czerwca na boisku Olimpii we Włodowicach. Po tym 
spotkaniu nastąpi krótka przerwa wakacyjna, a potem 
szybkie wznowienie treningów.

Z kolei drużyna Młodzików na cztery spotkania przed 
końcem rozgrywek w IV lidze okręgowej D1 zajmuje 8. 
pozycję. 

DYŻURY PRZEDSZKOLI W OKRESIE WA� CJI W GMINIE MIERZĘCICE

Uprzejmie informujemy, że dla dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych Gminy Mierzęcice dyżury wakacyjne będą pełnić następujące placówki:

 Zasady zapisywania dzieci do 
przedszkoli dyżurnych.

1. Zapisy dzieci do przed-
szkola/oddziału przedszkolne-
go pełniącego dyżur przyjmuje 
dyrektor placówki macierzystej 
w terminie do 19 czerwca 2017r. - do-
tyczy to również dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola dyżurującego. 

2. W okresie 20-30 czerwca 2017 
roku  pomiędzy rodzicem dziecka 
(prawnym opiekunem) a dyrektorem 
przedszkola/oddziału pełniącego dy-
żur powinna zostać podpisana umowa 
o świadczenie usług przedszkolnych.

3. Jeśli liczba zgłoszeń będzie więk-

sza niż liczba miejsc w grupie dyżuru-
jącej, pierwszeństwo przyjęcia będą 
miały dzieci rodziców pracujących. 

4. Dopuszcza się możliwość doko-
nywania dodatkowych zapisów dzieci 
do przedszkola/ oddziału przedszkol-
nego pełniącego dyżur w innych ter-
minach, w miarę wolnych miejsc.
W takim przypadku umowa winna zo-
stać zawarta najpóźniej w pierwszym 
dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Korzystając z przedszkola/ od-
działu przedszkolnego w miesiącach 
wakacyjnych rodzic wnosi opłaty 
na rzecz placówki pełniącej dyżur: 

a) opłatę za żywienie naliczaną 

wg stawek obowiązujących w danej 
placówce pełniącej dyżur,

b) opłatę w wysokości określo-
nej Uchwałą Nr VII/41/2011 Rady 
Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 
2011r., tj. 1 złotych za każdą godzinę 
świadczeń w zakresie przekraczają-
cym realizację podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego,

c) w oddziałach przedszkolnych 
pełniących dyżur wakacyjny opła-
ty za godziny świadczeń w zakresie 
przekraczającym realizację podstawy 
programowej nie pobiera się.

6. Umowa może być zawarta na do-
wolną liczbę dni w miesiącu.

KS Strażak Nowa Wieś ogłasza nabór 
zawodników do drużyny seniorów  

oraz szkółki piłkarskiej. 
Wszystkich chętnych do gry w druży-

nie prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 514 366 020 

lub wiadomość na Facebooku: 
KS Strażak Nowa Wieś.

DYŻURY PRZEDSZKOLI W OKRESIE WA� CJI W GMINIE MIERZĘCICE

Uprzejmie informujemy, że dla dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do przedszkoli i oddzia-

ZMIANY W DRUŻYNIE ST� ŻA�  NOWA WIEŚ

Z początkiem maja pracę z seniorską drużyną Straża- Z kolei drużyna Młodzików na cztery spotkania przed 
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NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM - TOMASZ SAR

3 maja br. podczas uroczystości 
obchodów rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach 
zostały wręczone Gryfy Mierzęcic-
kie, czyli nagrody za wkład w roz-
wój i promocję gminy. Obok jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mierzęcicach tegorocznymi 
laureatami zostali Tomasz Sar oraz 
Marcin Czapla – inicjatorzy Biegu 
Nowej Wsi i Maratonu Wyżyny Ślą-
skiej. 
Pierwsza z imprez odbywa się od 2012 
roku w Nowej Wsi i zyskała już sporą 
popularność goszcząc na przestrze-
ni lat niemal 2 tysiące amatorskich 
biegaczy z całego kraju, sympatyków 
Nordic Walking, a także sporą grupę 
dzieci i młodzieży głównie z terenu 
naszej gminy. Z kolei Maraton Wy-
żyny Śląskiej (Silesian Highland Ma-
rathon) miał swoją premierę w roku 
ubiegłym i dzięki wyjątkowym walo-
rom krajobrazowym tras obejmują-
cych tereny gmin Mierzęcice, Psary 
i Bobrowniki, przyciągnął zawodni-
ków nie tylko z Polski, ale także Ukra-
iny i Maroka, w tym ścisłą czołówkę 
polskich biegaczy górskich, którzy 
30 lipca 2016 r. w trzydziestostopnio-
wym upale stoczyli prawdziwą batalię 
o prymat na Wyżynie Śląskiej.
Tomasz Sar jest dyrektorem obydwu 
imprez, a także magistrem inżynie-
rem budownictwa na Politechnice 
Warszawskiej. Oprócz tego udziela 
się społecznie będąc prezesem Sto-
warzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lo-
kalnego „Nowa Wieś i Okolice oraz 
rozwija � rmę rodzinną Sarex, która 
jest producentem garsonek, płaszczy 
i sukien wizytowych. Zapraszamy 
do wywiadu!
GOK: Skąd wzięła się inicjatywa 
biegów w Gminie Mierzęcice?
TS: Podczas spotkania z Panią Sołtys 
Nowej Wsi,  Urszulą Gądek, rozma-
wialiśmy na temat ciekawych inicja-
tyw w naszej miejscowości. Sam bie-
gałem dla zdrowia i wziąłem udział 
w kilku imprezach, dlatego zapropo-
nowałem organizację takiej imprezy 
u nas. Pomysł zyskał aprobatę, dla-
tego wspólnie z moim przyjacielem, 
Marcinem Czaplą zabraliśmy się 
ochoczo do organizacji. Chciałbym 
w tym miejscu podziękować Wójtowi 
Gminy Mierzęcice Panu Grzegorzowi 
Podlejskiemu, który wsparł nas od sa-
mego początku, dzięki czemu mogli-
śmy rozpocząć „biegową przygodę” 
w Nowej Wsi.
GOK: Jak w skrócie wygląda orga-
nizacja tego typu imprez?
TS: Organizacja tak dużych imprez 
sportowych jest ogromnym wyzwa-
niem. W szczególności nasz drugi 
bieg - międzynarodowa impreza Sile-
sian Highland Marathon -  wymagał 

całorocznej pracy. Z tego powodu 
stworzyliśmy grupę organizatorów, 
w której skład, oprócz mnie i Marcina 
Czapli, wchodzą Aleksandra Skrzyp-
czyk, Dagmara Fisior oraz Krzysz-
tof Lubas. Wspólnie rozdzielamy się 
działaniami, których jest bardzo wie-
le. Przede wszystkim należy zadbać 
o całościowy plan imprezy, zabezpie-
czenie medyczne, plan zabezpiecze-
nia imprezy, współpracę z wolonta-
riuszami, urzędami poszczególnych 
gmin, grupami biegowymi. Trzeba 
zamówić medale, puchary, stworzyć 
akcje marketingowe, prowadzić na 
bieżąco stronę na Facebooku. Sporo 
czasu zajmuje również odwiedzanie 
imprez biegowych, na których rozda-
jemy ulotki, rozmawiamy z biegacza-
mi, ale również sami bierzemy w nich 
udział, aby promować swoją imprezę. 
Ponadto konieczne jest pisanie arty-
kułów do mediów,  zadbanie o zakup 
niezbędnych produktów, przywiezie-
nie wyposażenia, czyli znaków, barie-
rek, podium, szereg działań logistycz-
nych, zebranie środków � nansowych, 
współpraca ze sponsorami, patronami 
honorowymi i medialnymi. Jednak 
najwięcej do zrobienia jest już pod-
czas imprezy.
GOK: Ile osób jest włączonych 
w przygotowania?
TS: Bieg Nowej Wsi jest organizo-
wany przez około 40 osób, natomiast 
podczas Silesian Highland Marathon 
było zaangażowanych ponad 120 
osób. Tak wielka różnica wynika ze 
znacznie większego zakresu działań 
logistycznych, tj. przygotowanie trasy 
i punktów odżywczych.
GOK: Jakie korzyści czerpie Gmi-
na Mierzęcice z organizacji bie-
gów?
GOK: Dzięki obecności Gminy Mie-
rzęcice na biegowej mapie Polski, 
zdobyliśmy uznanie jako organiza-
tor ciekawych imprez oraz piękne 
miejsce do uprawiania aktywności 
� zycznej i zamieszkania. Jednak uwa-
żam, że najwięcej korzyści przyniesie 
to dla mieszkańców gminy, którzy 
dostają pozytywne wzorce do dbania 
o swoje zdrowie, ale także angażują 
się w dużą inicjatywę, co integruje 
i rozwija naszą społeczność. Przez te 
kilka lat zauważyłem, że ludzie są bar-
dziej otwarci na sport i pomoc przy 
organizacji imprez.
GOK: Jak będą wyglądały i kiedy 
odbędą się najbliższe edycje Biegu 
Nowej Wsi i Maratonu Wyżyny Ślą-
skiej?
TS: VI Bieg Nowej Wsi odbędzie się 
już 25 czerwca, czyli w pierwszą nie-
dzielę wakacji. Mieszkańcy Gminy 
Mierzęcice są zwolnieni z opłaty star-
towej. Dla każdego znajdzie się odpo-
wiedni dystans: najmłodsi  zmierzą 
się z torami przeszkód, nieco starsze 

dzieci pobiegną na dystansach do 
1 km. Bieg główny i marsz Nordic 
Walking, jak co roku, zostanie prze-
prowadzony na dystansie 5 km. Do-
datkową zachętą dla uczestników 
może być nowa kategoria drużynowa 
dla minimum 4 osób. Szczegółowe in-
formacje na ten temat można znaleźć 
na stronach internetowych.
Natomiast Silesian Highland Ma-
rathon II odbędzie się w sobotę 
29 lipca. W tym roku także będą 
dwa dystanse: 10 km i maraton, czyli 
42 km. Jest to bieg terenowy, o więk-
szym poziomie trudności niż Bieg 
Nowej Wsi, ale limit czasowy poko-
nania trasy jest duży, więc zachęcam 
do wzięcia udziału w imprezie. 
Po ubiegłorocznej edycji lokalni bie-
gacze byli bardzo zaskoczeni, że po-
siadamy tak piękne i urozmaicone 
tereny. SHM to prawdziwa przygoda 
krajoznawcza.
GOK: Dlaczego warto wziąć udział 
w wydarzeniach?
TS: Dla zdrowia, wspomnień, aby za-
chęcić swoich najbliższych do zwięk-
szenia aktywności � zycznej, w szcze-
gólności, kiedy co raz więcej czasu 
spędzamy przed komputerami czy 
telewizorami. Każdy uczestnik do-
stanie medal, a najlepsi zostaną także 
uhonorowani pucharami. Mieszkańcy 
Gminy Mierzęcice mają swoje własne 
kategorie, w których mogą powalczyć 
o puchary jako gospodarze. 
Jeśli ktoś nie chce pobiec w zawo-
dach, ale podoba mu się ta inicja-
tywa, zachęcam do wzięcia udziału 
w imprezie jako wolontariusz! Każ-
dy z nich otrzyma  medal, koszulkę 
i dyplom uczestnictwa. Takie działa-
nie może przynieść więcej frajdy niż 
bieg, bo umożliwia poznanie imprezy 
„od kuchni” i kontakt ze wszystkimi 
zawodnikami.
Zapraszam do polubienia naszych 
stron na Facebooku: Bieg Nowej Wsi 
i Silesian Highland Marathon.
W razie pytań można się ze mną na 
bieżąco kontaktować, chętnie odpo-
wiem na wszystkie pytania pod nu-
merem 697-433-452.

NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM - TOMASZ SAR

3 maja br. podczas uroczystości całorocznej pracy. Z tego powodu dzieci pobiegną na dystansach do 



XII MEMORIAŁ JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO ZA NAMI

Już po raz dwunasty  mieszkańcy gminy Mierzęcice 
udowodnili, że sport to zdrowie, a bieganie to jedna 
z ich ulubionych dyscyplin sportowych.

W sobotnie przedpołudnie 3 czerwca na boisku Klubu 
Sportowego Strażak Nowa Wieś odbyła się akcja promu-
jąca zdrowy tryb życia, czyli XII Memoriał Janusza Kuso-
cińskiego pod patronatem Wójta Gminy Mierzęcice Grze-
gorza Podlejskiego. W sportowej rywalizacji wzięły udział 
przedszkolaki, młodzież szkolna, a także całe rodziny 
z dziećmi tworząc wspaniałą i niepowtarzalną atmosferę. 
Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał koordynator 
Mateusz Mańdok. Na zwycięzców czekały medale, statu-
etki oraz pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy biegu - Gimnazjum im. Janusza Kuso-
cińskiego w Nowej Wsi oraz Gminny Ośrodek Kultury 
-  przygotowali 10 biegów w różnych kategoriach  wieko-
wych. Wyniki przedstawiają się następująco:

Przedszkolaki-dziewczynki:•  I miejsce - Zuzanna 
Mańdok, II miejsce - Adrianna Hyla, III miejsce - Ju-
lia Marchewka.
Przedszkolaki-chłopcy:•  I miejsce - Wojciech Ci-
choń, II miejsce - Aleksander Kuczera, III miejsce - 
Krystian Misztal.
Klasy I-III dziewczęta:•  I miejsce - Oliwia Klusa, 
II miejsce - Katarzyna Krzyżanowska, III miejsce - 
Zuzanna Paliga.
Klasy I-III chłopcy:•  I miejsce - Piotr Cembrzyński, II 
miejsce - Karol Knapik, III miejsce - Mateusz Dyrka.

Klasy IV-VI dziewczęta:•  I miejsce - Klaudia Zarych-
ta, II miejsce - Angelika Kuzior, III miejsce - Kamila 
Latos.
Klasy IV-VI chłopcy:•  I miejsce - Bartosz Wieczorek, 
II miejsce - Krzysztof Wszelaki, III miejsce - Wiktor 
Słomski.
Gimnazjum dziewczęta:•  I miejsce - Paulina Paliga, 
II miejsce - zajęła Julia Białas, III miejsce - Ania Ci-
choń.
Gimnazjum chłopcy:•  I miejsce - Igor Kozieł , II miej-
sce - Daniel Dróżdż, III miejsce - Konrad Tarnawski.
OPEN kobiety:•  I miejsce - Aleksandra Skrzypczyk, 
II miejsce - Joanna Cichoń, III miejsce - Małgorzata 
Niedziela.
OPEN mężczyźni:•  I miejsce - Roman Cichoń, 
II miejsce - Piotr Dróżdż, III miejsce - Łukasz Za-
wadzki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapra-
szamy na przyszłoroczną edycję!
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Już po raz dwunasty  mieszkańcy gminy Mierzęcice Klasy IV-VI dziewczęta: I miejsce - Klaudia Zarych-



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

OGŁOSZENIA PŁATNE
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PODSUMOWANIE ROKU A� DEMICKIEGO 2016/2017 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

II MA� TON WYŻYNY ŚLĄSKIEJ
Uwaga! Termin II Maratonu Wyżyny Śląskiej 
został zmieniony z 30 na 29 lipca (sobota) br. 

Zapisy na obydwa dystanse (10 oraz 42 kilometry) 
są prowadzone na stronie www.zmierzymyczas.pl. 

Do 30 czerwca obowiązują niższe kwoty wpisowego 
(39 zł za 10 km; 79 zł za 42 km).

Rok akademicki mierzęcickich seniorów powoli 
dobiega końca. 
Wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej zrealizowano 10 wykładów ogólnorozwojo-
wych oraz utworzono 4 sekcje fakultatywne takie jak: 
lektorat z języka angielskiego i języka niemieckiego,  zaję-
cia ruchowe „Aktywny Senior” oraz warsztaty kompute-
rowe, w których słuchacze aktywizowali się intelektualnie, 
społecznie, � zycznie i poszerzali swoją wiedzę i umiejęt-
ności oraz rozwijali swoje zainteresowania.
Wszystkim studentom gratulujemy pomyślnego zakoń-
czenia kolejnego roku akademickiego i życzymy udane-
go wypoczynku w gronie najbliższych. Mamy nadzieję, 
że pełni sił i zapału do zdobywania wiedzy, wrócicie 
w październiku, by w jeszcze liczniejszym gronie rozpo-
cząć kolejny rok nauki! 

Red.

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Rok akademicki mierzęcickich seniorów powoli 
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Jak się okazało pierwsze próby wspinania 
nie były łatwe. Jednak z każdym podej-
ściem do ścianki, dzięki wytrwałości i de-
terminacji, dzieci zdobywały wyższy po-
ziom. 
Ostatecznie na wysokość 14 metrów, czyli 
sam szczyt wspięło się 8 osób. W nagrodę 
dzieci otrzymały bezpłatne zaproszenia do 

centrum wspinaczkowego, co dumnie pre-
zentowały na zdjęciu grupowym.

Wszystkim uczestnikom czwartkowej 
wspinaczki gratulujemy i mamy nadzie-
ję, iż niecodzienne zajęcia ruchowe dały 
wszystkim dużo radości i satysfakcji.

Red.

W sobotę 3 czerwca studenci Uniwersytetu Dziecięce-
go w Mierzęcicach uroczyście zakończyli kolejny rok 
akademicki.
W czasie 10 miesięcy nauki 60 małych studentów z mie-
rzęcickich szkół i przedszkoli zgłębiało tajniki m.in. che-
mii, � zyki, historii czy paleontologii. Celem projektu było 
pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy, również 
tych, które do tej pory były dla nich mniej atrakcyjne albo 
zbyt trudne oraz rozbudzenie aktywności poznawczej 
i ciekawości świata. Zajęcia i wykłady prowadzili doświad-
czeni dydaktycy, przedstawiciele świata nauki oraz pasjo-
naci, potra� ący o swoich zainteresowaniach opowiadać 
długo i ciekawie.

Podczas ostatniego spotkania dyplomy ukończenia roku 
akademickiego 2016/2017 wręczyli absolwentom Za-

stępca Wójta Gminy Mierzęcice Andrzej Cembrzyński 
oraz prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej dr Rafał Rębilas.

Dodatkową atrakcją uroczystości był pokaz sokolni-
czy z udziałem ptaków drapieżnych „Sokole oko”, który 
został zaprezentowany przez państwa Agnieszkę i Bartosza 
Kukurydzów. Podczas żywej lekcji przyrody mali studenci 
dowiedzieli się m.in. jak i gdzie żyją sowy i ptaki drapieżne 
oraz jak należy dbać o dzikie ptaki w zimie, jak je chro-
nić i jak zachowywać się w pobliżu gniazd. Ponadto każde 
dziecko miało możliwość zobaczenia z bliska jak wygląda-
ją szpony, dziób i pióra ptaków.
Wszystkim studentom gratulujemy i już dziś zaprasza-

my na kolejny rok zajęć.
Red.

PEŁEN AT� KCJI DZIEŃ DZIEC� 

MŁODZI ODKRYWCY ZAKOŃCZYLI ROK A� DEMICKI

Gminny  Dzień Dziecka to 
już stały punkt w kalenda-
rzu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach. 
Tym razem dzieci  i  mło-
dzież z terenu gminy 
1 czerwca odwiedziły miej-
sce, które powstało z mi-
łości do sportu, czyli cen-
trum wspinaczkowe Sport 
Poziom 450 w Sosnowcu.

Zanim jednak młodzież 
spróbowała swoich sił na 
ściance, instruktorzy prze-
prowadzili krótką rozgrzew-
kę i objaśnili jakimi zasada-
mi należy się kierować, aby 
ta dyscyplina sportowa była 
bezpieczna i dawała wiele 
satysfakcji. Dzieci poznały 
obsługę sprzętu wspinacz-
kowego, podstawowe tech-
niki wspinaczki oraz uczyły 
się poprawnego zakładania 
uprzęży.

W sobotę 3 czerwca studenci Uniwersytetu Dziecięce- stępca Wójta Gminy Mierzęcice Andrzej Cembrzyński 

MŁODZI ODKRYWCY ZAKOŃCZYLI ROK A� DEMICKI

PEŁEN AT� KCJI DZIEŃ DZIEC� 

Gminny  Dzień Dziecka to 
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BRYDŻOWE ROZGRYWKI ZA NAMI

Przyznali również, że chęt-
nie powrócą do Mierzęcic, 
by wziąć udział w kolejnych 
zawodach.
Drugie miejsce zdobyli Ra-
fał Furgal i Krzysztof Chmiel, 
a podium uzupełnili Krzysz-
tof Sala ze Sławomirem Bro-
dzińskim. Na czwartej pozycji 
znaleźli się Korneliusz Kempa 
i Wojciech Wnętrzak.
Najlepsi zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe puchary, dyplo-
my oraz nagrody, które wrę-
czył im Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach Marcin Czapla.
Wszystkim zawodnikom dzię-
kujemy za udział w Turnieju, 
a wyróżnionym parom jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy!

Red.

23 kwietnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach odbył się Turniej Par o Puchar Wójta 
Gminy Mierzęcice w Brydżu Sportowym.
W zawodach wzięły udział 24 pary z takich miejscowości jak: Będzin, Tarnowskie Góry, Sosnowiec, Świętochłowice, 
Chorzów czy Katowice. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia okręgowy oraz instruktor PZBS - Witold 
Smętek. Gra została podzielona na 30 rozdań, a każde z nich obejmowało licytację oraz rozgrywkę. 
Zawody wygrali Patryk Kuczera – Dyga (Mistrz Krajowy) oraz Ryszard Łazikiewicz (Prezes Śląskiego Związku Brydża 
Sportowego). Zwycięzcy byli pod wrażeniem organizacji turnieju oraz panującej na nim atmosfery. Podkreślili rolę 
tego typu rozgrywek w propagowaniu brydża sportowego na terenie naszego kraju.

GMINNY OŚRODEK KULTURY ZAP� SZA 
NA WA� CYJNE WARSZTATY NA S� TEPARKU

Podczas tegorocznych wakacji na dzieci i młodzież 
czekają warsztaty w formie szkoleń i pokazów na ska-
teparku znajdującym się na placu zabaw za Gminnym 
Ośrodkiem Kultury.
Zajęcia jazdy na hulajnodze, rolkach i deskorolce odbywać 
się będą w każdą niedzielę lipca i sierpnia w godzinach od 
16.00 do 19.00. 
Warsztaty poprowadzą instruktorzy, którzy posia-
dają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci 

i młodzieży oraz o� cjalne licencje instruktorskie z po-
szczególnych dyscyplin.
Co ważne, nie trzeba posiadać własnego sprzętu. In-
struktorzy zapewnią kaski, ochraniacze, deskorolki, rolki 
i hulajnogi. Każdy może przyjść, wybrać sobie sprzęt i in-
struktora. 
Na koniec zajęć nagrodzeni zostaną ci, którzy zrobili naj-
większy postęp. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

NA WA� CYJNE WARSZTATY NA S� TEPARKU

Podczas tegorocznych wakacji na dzieci i młodzież i młodzieży oraz o� cjalne licencje instruktorskie

BRYDŻOWE ROZGRYWKI ZA NAMI

23 kwietnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach odbył się Turniej Par o Puchar Wójta 
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GMINNY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ

25 kwietnia już po raz ósmy w Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach odbył się 
Gminny Konkurs Piosenki Pol-
skiej. 
 Tegorocznej edycji przyświecało 
mo� o „Muzyka jest mową duszy”. 
Celem konkursu było przede wszyst-
kim promowanie dzieci artystycznie 
uzdolnionych, odkrywanie talentów 
i osobowości scenicznych oraz rozwi-
janie uzdolnień wokalnych.
Do konkursu zgłosili się wokaliści ze 
szkół i przedszkoli działających na te-
renie naszej gminy. 

Jury w składzie: Marcin Czapla - Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Mierzęcicach, Grzegorz We-
sołek – instruktor gry na gitarze 
w Ognisku Muzycznym w Piekarach 
Śląskich oraz Jolanta Kyrcz - Prze-
wodnicząca Rady Gminy Mierzęcice 
miało, jak co roku „ciężki orzech do 
zgryzienia”, jednak po burzliwych 

obradach wyłoniono zwycięzców, 
którym wręczono dyplomy i medale:

Przedszkola:
I miejsce - Paulina Jarczak ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach
II miejsce - Małgorzata Płaczek 
ze Szkoły Podstawowej w Toporowi-
cach

klasy I – III:
I miejsce - Magdalena Góralczyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach
II miejsce - Nadia Tesko ze Szkoły 
Podstawowej w Toporowicach
III miejsce - Julia Gajewska ze Szkoły 
Podstawowej w Przeczycach
Wyróżnienie - Błażej Pilecki ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

klasy IV– VI:
I miejsce - Julia Kłys ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mierzęcicach

II miejsce - Nikola Cieleń ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

Gimnazja:
I miejsce - Patrycja Krzykawska 
z Gimnazjum w Mierzęcicach
II miejsce - Agata Szymończyk  
z Gimnazjum w Nowej Wsi
III miejsce - Karolina Filipczyk 
z Gimnazjum w Nowej Wsi

Grand Prix Gminnego Konkursu 
Piosenki Polskiej wyśpiewał Damian 
Nowak z Gimnazjum w Mierzęci-
cach. W nagrodę otrzymał dyplom 
i statuetkę.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu za moc wzruszeń 
i uśmiechu, a opiekunom za przy-
gotowanie i szlifowanie muzycz-
nych diamentów. 

GMINNY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ

25 kwietnia już po raz ósmy w Szko- obradach wyłoniono zwycięzców, II miejsce - Nikola Cieleń ze Szkoły 
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

11 maja w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Mierzęci-
cach odbył się powiatowy 
etap Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 
Gospodarze po raz kolej-
ny nie mieli sobie rów-
nych zdobywając pierw-
sze miejsce w powiecie 
będzińskim.
W kategorii gimnazjów 
pierwsze miejsce zdobyli 
uczniowie z Mierzęcic - 
Weronika Hudecka, Bar-
tłomiej Małota i Karolina 
Cembrzyńska. Ci sami za-
wodnicy osiągali już liczne 
sukcesy w poprzednich la-
tach, kiedy jako uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 
dwukrotnie reprezentowali 
województwo śląskie w Mi-
strzostwach Polski.
W tegorocznym Turnieju, 
w kategorii szkół podstawo-
wych zwycięstwo odniosła 
drużyna w składzie Jakub 
Budaj, Jakub Trefon, Oli-
wia Błaszczyk i Klaudia 
Zarychta. Uczniowie uzy-
skali tym samym awans do 
zawodów okręgowych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOPOROWICACH

Szkoła Podstawowa w Toporowicach realizuje projekt 
pn. „Ruch jest zdrowy dla ciebie i dla głowy”. 
W ramach tego projektu prowadzone są: zajęcia rytmicz-
ne, zajęcia korekcyjne oraz zajęcia judo. Realizacja pro-
jektu możliwa jest dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Społeczno -Kulturalnym Przyjaciół Toporowic.

Indywidualnie w kategorii gimnazjów 
najlepszym zawodnikiem okazał się być 
Bartłomiej Małota, zaś w kategorii szkół 
podstawowych Jakub Trefon. Test wiedzy 
najlepiej napisała Klaudia Zarychta, zdo-
bywając również trzecie miejsce w kla-
sy� kacji indywidualnej. W konkurencji 
pierwszej pomocy zwyciężył Jakub Budaj 
(indywidualnie 2. miejsce). Oliwia Błasz-
czyk zajęła z kolei indywidualnie miejsce 
czwarte.
Dominację Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mierzęcicach było widać szczególnie 
na torze przeszkód. W minionych miesią-
cach uczniowie poświęcili wiele czasu na 
doskonalenie swoich umiejętności w tej 

konkurencji, co zaowocowało świetnymi 
przejazdami.
Zawodnikami rezerwowymi w drużynie 
SP1 byli Julia Jędrusik oraz Borys Budaj. 
Ten drugi startując poza konkurencją za-
liczył najlepszy przejazd na torze spośród 
wszystkich uczestników Turnieju (zarów-
no wśród szkół podstawowych jak i gim-
nazjalnych). Opiekunem zespołu z mierzę-
cickiej jedynki jest pani Anna Studentkow-
ska – Tokarska. 
Goście byli pod wrażeniem organizacji 
Turnieju oraz panującej na nim atmosfe-
ry. Zapowiedzieli, że chętnie powrócą do 
Mierzęcic w kolejnym roku.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOPOROWICACH

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

11 maja w Szkole Podsta-
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GMINNY KONKURS ORTOG� FICZNY SUPERMISTRZ ORTOG� FII

28 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Przeczycach odbył się Gminny Konkurs Or-
togra� czny pod patronatem Przewodniczącej Rady 
Gminy Mierzęcice Jolanty Kyrcz.

W zmaganiach o tytuł „Supermistrza ortogra� i” wzięli 
udział uczniowie klas III ze wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu gminy Mierzęcice. Konkurs miał na celu 
podniesienie kompetencji ortogra� cznych na szczeblu 
nauczania zintegrowanego oraz kształtowanie zaintereso-
wań i umiejętności samodzielnej pracy uczniów.

Tytuł „Supermistrza ortogra� i” zdobyli:
- Oliwia Wdowik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzę-
cicach (opiekun Ewa Rasztabiga),
- Artur Dębowiec ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzę-
cicach (opiekun Ewa Urban)
- Tomasz Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej w Przeczy-
cach (opiekun Małgorzata Drzewiecka)
Pozostali uczestnicy zdobyli tytuł „Mistrza ortogra� i”: 

- Oliwia Szywińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mie-
rzęcicach (opiekun Ewa Rasztabiga),
- Sobczyk Karolina ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach (opiekun Renata Urbańczyk)
- Mateusz Dębowiec  ze Szkoły Podstawowej w Bogu-
chwałowicach (opiekun Beata Gewald)
-Maria Błach i  Jowita Gwizdak ze Szkoły Podstawowej 
w Toporowicach (opiekun Beata Słowińska)
-Małgorzata Sokołowska ze Szkoły Podstawowej 
w Przeczycach.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali od Prze-
wodniczącej Rady Gminy Jolanty Kyrcz pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody.

Gratulacje i wyrazy uznania przekazała uczniom także 
dyrektor szkoły Małgorzata Drzewiecka jednocześnie 
dziękując nauczycielom i opiekunom za przygotowanie 
uczniów do konkursu.

KONKURS FOTOG� FICZNY „PIĘKNE SĄ NASZE BARWY OJCZYSTE”

W konkursie wzięli udział przedszkolacy, uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów Powiatu Będzińskiego. Patro-
nat honorowy nad konkursem objęli: Waldemar Andzel 
– poseł na Sejm RP, Arkadiusz Watoła Starosta Powiatu 
Będzińskiego, Łukasz Komoniewski Prezydent Miasta 
Będzina, Prezydent RP Andrzej Duda doceniając walory 
edukacyjne projektu i jego jubileuszowy charakter zdecy-
dował o ufundowaniu nagród dla zdobywców pierwszych 
miejsc w każdej kategorii wiekowej.

Jak co roku w konkursie wzięli udział uczniowie z Gim-
nazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi zajmując 
w nim wysokie lokaty. Miejsce II - Olga Karcz, miejsce 
III - Karina Czapla, wyróżnienie - Jakub Drong.

Gratulujemy!

27 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu fotogra� cznego propagującego Święto Flagi pn. ,,Pięknie są nasze barwy ojczyste”.

KONKURS FOTOG� FICZNY „PIĘKNE SĄ NASZE BARWY OJCZYSTE”

27 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyło się rozstrzygnięcie 

GMINNY KONKURS ORTOG� FICZNY SUPERMISTRZ ORTOG� FII

28 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Marii Konop- Oliwia Szywińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mie-
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GIMNAZJALIŚCI ZWIEDZILI 
WROCŁAW

W dniu 5 maja  uczniowie klas drugich i pierwszych 
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach 
uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. 

Celem wycieczki było poznanie  wrocławskich zabytków, 
historii miasta oraz uświadomienie uczniom, jak ważną 
rolę w życiu człowieka pełni woda. Razem z przewodni-
kiem gimnazjaliści zwiedzili miasto oraz Centrum Histo-
rii Zajezdnia, w którym poznali historię Wrocławia. 

Na zakończenie udali się do Hydropolis, gdzie dowiedzie-
li się o najważniejszych zastosowaniach wody.

SPOT� NIE Z PIELĘGNIARKĄ W PRZEDSZKOLU „� DOSNY ZAKĄTEK”

WYCIECZ�  DO KINA IMAX
W � TOWICACH

29 marca Przedszkole Publiczne 
,,Radosny Zakątek’’ w Mierzęcicach 
odwiedziła pielęgniarka pani Zo� a 
Kubik. 
Podczas spotkania przedszkolaki 
dowiedziały się jak należy dbać o higienę 
jamy ustnej i całego ciała oraz jak prawi-
dłowo szczotkować zęby. Na zakończe-
nie pani pielęgniarka rozdała dzieciom 
drobne upominki w postaci naklejek 
i kolorowanek oraz zachęcała przed-
szkolaków do wizyty w gabinecie
 stomatologicznym.

W dniu 24 kwietnia przedszkolaki z Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Nowej Wsi wzięły udział w wyciecz-
ce do kina IMAX w Katowicach na � lm animowany 
pt. „Dzieciak rządzi”. 

Rodzinna animowana komedia o akceptacji, przyjaźni 
i potędze więzów rodzinnych zachwyciła młodych 
widzów, a uśmiechnięte buzie oraz pełne przejęcia 
komentarze były potwierdzeniem dobrze spędzonego 
przedpołudnia.

SPOT� NIE Z PIELĘGNIARKĄ W PRZEDSZKOLU „� DOSNY ZAKĄTEK”



OGŁOSZENIA PŁATNE
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OGŁOSZENIA PŁATNE

www.facebook.com/gokmierzecice


