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DZIEŃ KOBIET Z JERZYM KRYSZAKIEM
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W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiet w budynku  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach  wystąpił 
znany i ceniony satyryk Jerzy Kryszak.

Występ gwiazdy polskiej estrady zapewnił prawdziwą 
dawkę dobrego humoru licznej, bo prawie 400-osobowej  
publiczności. Na wyjątkowy, ponad godzinny wieczór  
kabaretowy, zaprosili Wójt Gminy Grzegorz Podlejski  
oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Podczas spotkania aktor zaprezentował program obfitu-
jący w zabawne historie i anegdoty z lat młodzieńczych.   
Z lekkością parodiował znanych polityków, wcielał się  
w różne postacie oraz wchodził w interakcję  
z publicznością. 

Pokazał także spore umiejętności z zakresu ruchu scenicz-
nego oraz mowy ciała, wyniesione z Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie 
poznawał aktorskie rzemiosło.

Po występie Panie miały możliwość otrzymania autografu  
i zrobienia pamiątkowego zdjęcia z artystą.
Dopełnieniem wyjątkowego wieczoru były życzenia oraz 
tulipany, które obecnym w sali Paniom wręczyli: Wójt  
Gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej Cem-
brzyński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin 
Czapla oraz Jerzy Kryszak.

Red.
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112

(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)
POLICJA 997

KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI 

W SIEWIERZU 
32 674 13 07

STRAŻ POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BĘDZIN 32 267 36 10

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
991

BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992

ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00

fax 32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

32 287 75 19
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI

WODNEJ I KOMUNALNEJ
32 288 70 53

NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 
32 288 70 45

APTEKA Gallena 32 288 70 40
APTEKA Moje Zdrowie 32 700 37 53

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

PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
32 288 70 82

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
32 288 70 56

BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 
32 288 70 39

POCZTA 32 288 70 15

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szanowni mieszkańcy. Jak co roku zwracamy się  
z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspólne 
zaangażowanie w kampanię umożliwiającą przekaza-
nie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego 
z terenu gminy Mierzęcice.
Początek nowego 2017 roku to czas rozliczania przycho-
dów uzyskanych w 2016 roku, podlegających opodat-
kowaniu. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia  
Organizacji Pożytku Publicznego poprzez przekaza-
nie 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach  
podatkowych takich jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L,  
PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Jak przekazać 1% podatku?
Wystarczy, że rozliczając podatek od  
dochodów w rocznym zeznaniu podatko-
wym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub 
PIT-38 wpiszemy:
1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% 
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZ-
NEGO (OPP)”, który znajduje się na 
końcu każdego zeznania rocznego numer 
KRS organizacji pożytku publicznego  
oraz kwotę, którą chcemy przekazać.  
Ww. kwota stanowi 1% podatku należne-
go, wynikającego z zeznania podatkowego.
UWAGA! Nie można pomylić się w nu-
merze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie 
wniosku.
2. W części „INFORMACJE UZUPEŁ-
NIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 
1%”. Wystarczy podać skróconą nazwę  
organizacji pożytku publicznego, np.  OSP  
w ……….. i kod pocztowy.
Poniżej zamieszczamy listę jedno-
stek Organizacji Pożytku Publicznego  
z terenu gminy Mierzęcice, na które 
można przekazywać 1% podatku:

1. • Ochotnicze Straże Pożarne 
- numer KRS: 0000116212

• OSP Boguchwałowice, 
42-460 Boguchwałowice ul. Buczka 3,

• OSP Mierzęcice,  
42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a,

• OSP Mierzęcice II, 
42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 4,

• OSP Nowa Wieś, 
42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163,

• OSP Przeczyce, 
42-460 Przeczyce ul. 21 stycznia 81,

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
•podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
•podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych,
•podatnicy prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej 
stawki podatku,

•podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami 
wartościowymi,

•podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia 
nieruchomości,

•1% podatku dochodowego mogą przekazać również
emeryci - jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

•OSP Sadowie, 42-460 Sadowie 
ul. Dworska 3b,
•OSP Toporowice, 42-460 Toporowice 
ul. Czerwonego Zagłębia 8.

2. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne 
Przyjaciół Toporowic - numer  
KRS: 0000219098
• Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne 
Przyjaciół Toporowic, 42-460 Toporowice 
ul. Czerwonego Zagłębia 6,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
Lokalnego „Nowa Wieś i okolice” - numer 
KRS: 0000301064
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
Lokalnego „Nowa Wieś i okolice”, 42-460 
Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163,
4. Stowarzyszenie rodziców na rzecz  
pomocy szkołom „przyjazna szkoła” -  
numer KRS: 0000031762
• Szkoła Podstawowa w Boguchwałowi-
cach, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka,
5. Stowarzyszenie rodziców na rzecz  
pomocy szkołom „Przyjazna szkoła”  
- numer KRS: 0000031762
•Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnic-
kiej w Przeczycach, 42-460 Mierzęcice  
ul. Tysiąclecia 6,
6. Stowarzyszenie „ROSA”  
- KRS 0000207472
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościusz-
ki w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice  
ul. Wolności 68,
7. Stowarzyszenie „ROSA”  
- KRS 0000207472
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach, 
42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 122.
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REWITALIZACJA I ODBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 182

W dniu 22 lutego 2017 r. w budynku siedziby  
OSP Mierzęcice II, odbyło się spotkanie  
konsultacyjne poświęcone „Rewitalizacji i odbu-
dowie częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182  
Tarnowskie Góry – Zawiercie”.
Spotkanie z mieszkańcami poprowadził Pan  
Kazimierz Peryt - Dyrektor Projektu Zespołu  
ds. Konsultacji Społecznych Centrum Realizacji  
Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Linia kolejowa nr 182 (przebiegająca przez  
obszar gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie,  
Świerklaniec, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz,  
Poręba, Łazy, Zawiercie) to linia o znaczeniu  
lokalnym, jednotorowa, niezelektryfikowana,  
na której zlokalizowane są 4 stacje: Tarnowskie Góry,  
Mierzęcice Zawierciańskie, Siewierz i Zawiercie.
Na odcinku Siewierz – Tarnowskie Góry jest ona  
nieużytkowana i częściowo rozebrana.
W dniu 27 grudnia 2016 r., Zarząd PKP PLK S.A.  
wybrał do realizacji wariant W4P1bP2P3, które-
go główne założenia to podwyższenie prędkości  
projektowej do 140 km/h dla pociągów pasażerskich  
i 80 km/h dla pociągów towarowych - poprzez  
korektę łuków i zastosowanie właściwych parame-
trów konstrukcyjnych, elektryfikacja linii na odcin-
ku o długości ok. 40km(od km 4,820 do km 44,319),  
remont/przebudowa obiektów inżynieryjnych w celu 
uzyskania nacisku na oś 221 kN.
Inwestycja ma zapewnić m.in. zrównoważony  
rozwój regionu, poprawę spójności gospodarczej 
i społecznej, poprawę funkcjonowania transportu  
pasażerskiego, zwiększenie dostępności do  
kolei mieszkańców aglomeracji katowickiej, połą-
czenie aglomeracji katowickiej z MPL Katowice  
w Pyrzowicach, zwiększenie bezpieczeństwa 

na przejazdach poprzez zabudowę urządzeń zabez-
pieczających i budowę skrzyżowań bezkolizyjnych, 
zmniejszenie negatywnego oddziaływania trans-
portu na środowisko poprzez zwiększenie udziału 
transportu kolejowego w ogólnej pracy przewozo-
wej regionu, jak również podniesienie atrakcyjności  
obszarów położonych w sąsiedztwie modernizowanej  
linii kolejowej.
W wyniku prac, na linii Tarnowskie Góry – Zawier-
cie planuje się w pierwszym roku eksploatacji uru-
chomienie ok. 40 pociągów w ruchu pasażerskim oraz  
2 pociągów towarowych na dobę.
Obecnie, dla w/w przedsięwzięcia, Inwestor stara się uzy-
skać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (wsz-
częcie postępowania 27.10.2016 r.).
Organ prowadzący postępowanie, tj. Regionalny  
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,  
postanowieniem z dnia 22.12.2016 r. nałożył na PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko.
W postanowieniu został określony zakres rapor-
tu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  
w tym analiza możliwych konfliktów społecznych związa-
nych z planowanym przedsięwzięciem.
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W czerwcu 2017 r. planowane jest złożenie  
opracowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony  
Środowiska w Katowicach.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

TRWAJĄ ZAPISY DO VI BIEGU NOWEJ WSI I 2. MARATONU WYŻYNY ŚLĄSKIEJ

Do biegu, gotowi, start ! 
Przed nami jedne z największych imprez sportowych  
w powiecie będzińskim, czyli VI Bieg Nowej Wsi  
- 25 czerwca  oraz 2. Maraton Wyżyny Śląskiej - 30 lipca.
Zgłoszenia do biegów prowadzone są za pomocą strony 
internetowej:  http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy

Informacje na temat biegów dostępne są na bieżąco  
na Facebooku, a także na stronie internetowej  
www.silesianhighland.com oraz pod numerem telefonu: 
697 433 452.
Podczas VI Biegu Nowej Wsi z opłat startowych  
zwolnieni są mieszkańcy gminy Mierzęcice.
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STOP POŻAROM TRAW

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przed-
wiośnie to okresy, w których wyraźnie wzra sta liczba 
pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy  
i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chę-
cią użyźniania gleby. 
Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekona-
nie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej 
odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekono miczne. 
Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość 
wskazuje, że wypalanie traw pro wadzi do nieodwracal-
nych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym 
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo poży-
teczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymila-
cja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących truciznami zarówno dla 
ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną 
wielu pożarów, które niejed nokrotnie prowadzą niestety 
także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju 
zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinno ści, która ze 
względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji 
stanowi doskonałe podłoże pal ne, co w zestawieniu z dużą 
aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje 
gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn 
ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysu szone i palą się 
bardzo szybko. W rozprzestrzenia niu ognia pomaga także 
wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypa-
lanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację 
i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się  
i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymy kają się 
spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek 
całego życia. Występuje rów nież bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi.
Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną 
ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz stra-
żacy!!!
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą rów-
nież liczyć się z konsekwencjami.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sank cje: Art. 82 
ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, naga-
ny lub grzywny, której wyso kość w myśl art. 24, § 1 może 
wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Ko deks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 
poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie,  
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu  
w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega ka-
rze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włą-
czyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej 
UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środo-
wiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających 
dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest 
system dopłat bezpośrednich. 

Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika 
gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w 
dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 
26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 
1051 z późn. zm.).
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, należy stwierdzić, że wypalanie traw jest szkodliwe 
dla środowiska, ale także surowo zabronione. Za wypala-
nie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję 
czy prokuraturę, także dotkliwe kary finan sowe nakłada-
ne przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%,  
a w skrajnych przypadkach nawet ode brania, należnej 
wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za 
dany rok. 
Podczas intensywnego prowadzenia prac rol nych na po-
lach, także może dojść do pożarów wskutek nieostrożno-
ści osób wykonujących te prace lub nie sprawnego sprzętu 
technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter  
i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił  
i środków straży pożarnych. Każda interwencja to po-
ważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani  
w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym 
samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia 
i mienia ludzkiego w innym miejscu.
Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory  
i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatun ków 
gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również 
gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklęta-
mi (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). 
Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady giną w płomieniach, co powo duje zmniejsze-
nie liczby zapylonych kwiatów, a w kon sekwencji obniże-
nie plonów roślin. 
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się  
w zasięgu pożaru. Dotyczy to również dużych zwie rząt 
leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomie nie nisz-
czą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, 
kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej tem peratury 
ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, 
ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, 
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ry jówki i inne drobne 
gryzonie).

Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgo-
wych, m.in. dżdżownice (które mają pozytyw ny wpływ 
na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady 
(drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą 
faunę i florę.
Poniżej kilka danych statystycznych:
- liczba interwencji związanych z wypalaniem traw w okre-
sie 01.01.2017 - 31.03.2017: 255
- liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach związanych 
z wypalaniem traw: 1
- łączna powierzchnia, która uległa spaleniu 68,97 ha

Źródło: www.stoppozaromtraw.pl
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POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA 
ROLNICZEGO W BĘDZINIE

- każda środa w godz. od 8.00 do 14.00

PZDR Będzin ul. Krasickiego 17A 
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

tel. 32 267 74 35 
e-mail pzdr.bedzin@odr.net.pl

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej 
tauron-dystrybucja.pl gdzie można uzyskać infor-
macje o wyłączeniach awaryjnych i planowanych 
oraz zapisać się na powiadamianie – w formie usługi  
newslettera.

Jak sprawdzić planowane i awaryjne przerwy w dostawie 
prądu?
1. Wejdź na stronę www.tauron-dystrybucja.pl i kliknij 
„wyłączenia”
2. W prostokącie „Wybierz oddział” kliknij „Będzin”,  
a następnie w prostokącie, który się otworzy „Wybierz re-
gion”, kliknij „Będzin”
3. Wyświetlą się „Dzisiejsze przerwy w dostawie ener-
gii elektrycznej” oraz „Planowane przerwy w dostawie 
energii elektrycznej”
4. Na stronie dystrybutora można zapisać się także do 
newslettera. Po wypełnieniu obowiązkowych pól, powia-
domienia o „Planowanych przerwach w dostawie ener-
gii elektrycznej” będą wysyłane automatycznie.

Red.

SPRAWDŹ WYŁĄCZENIA PLANOWANE 
I AWARYJNE W DOSTAWIE PRĄDU 

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt  
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestro-
wanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (III) 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostają-
cych bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla 
publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrud-
nienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. 
Wartość projektu: 7.004.276,25 złotych, w tym 
5.953.634,79 wkład EFS.

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 432 
osoby powyżej 30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP 
Będzin, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, na-
leżących co najmniej do jednej z wymienionych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- o niskich kwalifikacjach;

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1) Pośrednictwo pracy – 432 osoby;

2) Staże – 195 osób, w tym 165 objętych zwrotem kosztów 
przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 
stażu i z powrotem oraz 40 objętych również refundacją 
kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi nie-
pełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;
3) Prace interwencyjne – 26 osób;
4) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy 
prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem 
tej działalności – 103 osoby;
5) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy – 108 osób;

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 33% osób 
z niepełnosprawnościami, 30% osób długotrwale bezro-
botnych, 38% osób o niskich kwalifikacjach, 33% osób w 
wieku 50 lat i więcej oraz 39% kobiet podejmie pracę w 
okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w któ-
rym zakończyli udział  w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w sie-
dzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignace-
go Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: 32 267 
30 03 w. 110

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pra-
codawców do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, 
co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 
roku życia tj. osoby od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 
30 urodzin)

Pomoc w wypełnianiu 
wniosków obszarowych 

w 2017 roku.

Dyżury w punktach  
konsultacyjnych:

Urząd Gminy Mierzęcice
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NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM – MILENA SKUPIEŃ
Milena Skupień, prezes Regionalnego Centrum Wo-
lontariatu w Katowicach. Nominowana do tytułu 
Człowieka Roku w Katowicach w 2016 roku. Wolon-
tariuszka, działaczka, aktywistka społeczna i podob-
no także „wulkan energii”. Od urodzenia mieszkanka 
gminy Mierzęcice, a konkretnie Sadowia. W bieżącym 
wydaniu „Człowieka z sukcesem” opowiada „Panora-
mie” o swoich doświadczeniach, a także przedstawia 
wiele ciekawych informacji na temat szeroko rozu-
mianego wolontariatu.

GOK: Wszyscy kojarzymy wolontariat z pracą spo-
łeczną, ale w jakich formach może on występować?
MS: Wolontariat to działanie, które jest dobrowolne  
i świadome. Dodatkowo świadczone jest bez wynagrodze-
nia i na rzecz osób, z którymi nie łączą nas więzi rodzinne 
i przyjacielskie. Potocznie wolontariat utożsamiany jest 
przede wszystkim z bezpłatną pracą na rzecz osób, które 
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, np. osób ubo-
gich, chorych, niepełnosprawnych czy samotnych. Warto 
pamiętać, że wolontariusz może uczestniczyć w wyda-
rzeniach sportowych - np. maratony, mecze piłki nożnej 
czy siatkówki -  czy kulturalnych jak festiwale filmowe czy 
muzyczne. Istnieją pojęcia wolontariatu stałego  (regu-
larnie, przez określony czas wykonujemy wolontariackie 
czynności) oraz akcyjnego (np. wolontariat podczas Fina-
łu WOŚP, kiedy przez jeden dzień zbieramy pieniądze do 
puszki). 
GOK: Jak doszło do tego, że związałaś swoje życie  
z wolontariatem? 
MS: W różne akcje społeczne angażowałam się jeszcze w 
szkole – najpierw w gimnazjum, potem w liceum. Organi-
zowałam zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej koleżanki, 
angażowałam się w organizację festiwalu kultury żydow-
skiej nie do końca zdając sobie sprawę, że to już wolon-
tariat - po prostu ktoś potrzebował mojej pomocy i mo-
jego zaangażowania, ja miałam wolny czas, podobały mi 
się inicjatywy i włączałam się w nie.  Od pierwszego roku 
studiów zetknęłam się z organizacjami pozarządowymi, 
w nich już formalnie zostałam wolontariuszką. Najpierw 
w Fundacji Mam Marzenie, w której - w dużym uprosz-
czeniu – spełniałam marzenia chorych dzieci. Później  
w Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym w Piekarach Śląskich gdzie pomagałam w organi-
zacji terapii zajęciowej. Jednocześnie działałam też w or-
ganizacjach studenckich  - w kołach naukowych czy w sa-
morządzie studenckim. Potem organizacji było tak wiele, 
że nie do końca potrafię je wymienić. Jako wolontariuszka 
m.in.  pomagałam dzieciakom w odrabianiu lekcji, orga-
nizowałam „Szlachetną Paczkę”, działałam na rzecz osób 
bezdomnych, organizowałam koncerty charytatywne. 
Pod koniec studiów trafiłam do Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Katowicach – najpierw jako wolonta-
riuszka wspierająca działania promocyjne (po prostu 
przesłałam swoją aplikację w odpowiedzi na ogłoszenie w 
Internecie). Spodobało mi się bardzo, po kilku miesiącach 
dostałam propozycję pracy i już jako pracowniczka zaję-
łam się animacją wolontariatu seniorów. Z biegiem czasu 
zostałam członkinią zarządu i w końcu prezeską Stowarzy-
szenia. Obecnie zajmuję się przede wszystkim animacją 
wolontariatu w szkołach, koordynuję wolontariat podczas 
dużych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Regularnie 
prowadzę też szkolenia dla wolontariuszy i przedstawicieli 
organizacji i instytucji, którzy z wolontariuszami współ-
pracują. Jako doradca pracuję też w Katowickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Ostatnio też rozpoczęłam 
współpracę z sektorem biznesu – wspieram działania gru-
py osób, które w ramach wolontariatu pracowniczego chcą 
organizować różne akcje społeczne. Oczywiście poza pra-
cą zawodową – która częściej związana jest z organizowa-
niem wolontariatu – ciągle działam społecznie. Jako wo-
lontariuszka wspieram kilka organizacji pozarządowych, 
dziele się swoją wiedzą i pomysłami. Działam też często  
na rzecz osób, które potrzebują konkretnego wsparcia.

GOK: Czego nauczyła Cię praca w poszczególnych 
miejscach?
MS: Większość działań dała mi bardzo dużo kompeten-
cji i umiejętności organizatorskich – dzięki temu, że jako 
wolontariuszka mogłam włączać się w różne działania, 
mogłam podpatrywać jak pracują specjaliści – dzisiaj 
potrafię organizować nawet bardzo duże wydarzenia.  
Potrafię zarządzać dużymi grupami ludzi. Myślę, że mocno 
rozwinęły się moje umiejętności komunikacyjne – bardzo 
łatwo nawiązuję kontakty i nowe znajomości. Potrafię też 
rozwiązywać różne trudne sytuacje. Poza tym nauczyłam 
się pracować szybko, nie boję się ryzykować. Wolontariat 
dał mi też ogrom wiedzy o życiowych trudnościach – spo-
tkałam ludzi, którzy borykali się z ogromnymi problema-
mi a mimo wszystko nie poddawali się, szukali rozwiązań, 
uśmiechali się.  Sama też staram się nie narzekać. Cieszę 
się z tego, gdzie jestem, co mam. Nie mam wygórowa-
nych oczekiwań. I chyba rzecz najważniejsza – cała moja  
społeczna działalność nauczyła mnie, że człowiek i jego 
potrzeby są na pierwszym miejscu. Obojętnie, czy pracu-
ję z osobami chorymi, bezdomnymi czy organizuję event 
sportowy – najważniejsze jest to, by dobrze traktować  
innych. Jeśli jestem fair, szanuję innych, dbam o to,  
by czuli się dobrze, doceniam ich – wiem, że sama też 
będę zadowolona. Często mniej ważne są dla mnie efekty, 
liczby czy wskaźniki ale zawsze zależy mi na tym, by Ci, 
z którymi współpracuje (a przede wszystkim wolontariu-
sze!) mieli z tej współpracy dużo satysfakcji. 
I nie mogę też zapomnieć już o bardzo konkretnych umie-
jętnościach np. wiem, jak pracować z osobą niepełnospraw-
ną (mam dużą wiedzę o różnych chorobach, potrzebach), 
wiem jak pracować z osobami starszymi. Nauczyłam się 
też pisać różne oferty i projekty, które mogą być składane 
w różnych konkursach i mogą walczyć o dofinansowanie. 
Potrafię rozmawiać ze sponsorami. Mam dość dużą wie-
dzę o mediach społecznościowych, potrafię pisać teksty i 
to wszystko, dzięki zaangażowaniu w wolontariat. 

GOK: Z pewnością wielu ludzi chciałoby spróbować 
swoich sił w społecznej działalności. Jak jednak pogo-
dzić wolontariat z pracą lub szkołą?
MS: W wolontariacie najfajniejsze jest to, że sami mo-
żemy zdecydować ile czasu chcemy na niego poświęcić. 
Dlatego też – nie powinien kolidować z naszymi codzien-
nymi obowiązkami jak szkoła, studia, praca czy obowiąz-
ki rodzinne. Jeśli mamy dużo czasu – wtedy możemy  
w wolontariat zaangażować się „pełną gębą” i działać kil-
ka razy w tygodniu. Jeśli jesteśmy obciążeni masą obo-
wiązków – możemy wziąć udział w jednorazowej akcji  
i na wolontariat poświęcić 2-3 godz. w miesiącu. I znam 
wolontariuszy, którzy faktycznie regularnie pojawiają się 
np. na dziecięcych oddziałach onkologicznych i prowadzą 
warsztaty artterapeutyczne czy też pomagają w odrabianiu 
lekcji w świetlicach środowiskowych. Ale znam też całą 
masę osób, które przez cały rok angażują się tylko w jed-
ną/dwie imprezy sportowe. I oba rodzaje zaangażowania 
są niezwykle cenne i ważne. 
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NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM – MILENA SKUPIEŃ (ciąg dalszy)

Poza tym coraz bardziej popularny jest wolontariat  
rodzinny czy pracowniczy. W pierwszym, w działaniach 
wolontariackich mogą wziąć udział całe rodziny, np. ro-
dzice z małymi dziećmi, wnuki z dziadkami (angażują się 
w różne wydarzenia charytatywne jak zbiórki, koncerty, 
organizują akcje lokalne). W ramach wolontariatu pra-
cowniczego, pracownicy konkretnych firm, za zgodą swo-
jego pracodawcy i często we współpracy z różnymi organi-
zacjami, włączają się w działania społeczne, np. remontują 
budynki,  malują ściany, prowadzą warsztaty komputero-
we albo kulinarne. Wiem, że jeśli ktoś przejawi najmniej-
szą chęć udziału w wolontariacie – na pewno znajdzie 
coś, co sprawi mu ogromną satysfakcję a jednocześnie  
nie wywróci życia do góry nogami.
GOK: Jakie kroki powinna wykonać osoba, która chce 
zostać wolontariuszem na terenie naszej gminy?
MS: W pierwszej kolejności zachęcam do tego, by rozej-
rzeć się wokół i zobaczyć czy tuż pod moim nosem jest 
coś, co mógłbym zmienić. Może np. warto zacząć od drob-
nych inicjatyw np. uporządkowanie jakiegoś wspólnego 
skweru, remont jakiegoś pobliskiego placu zabaw. Skutki 
takiej działalności społecznej zobaczymy błyskawicznie 
– i na pewno ucieszą nas podwójnie, bo zaobserwujemy,  
że mamy wpływ na to, co tuż obok. 
Zachęcam też do włączania się w działania lokalnych 
organizacji działających na rzecz konkretnych sołectw, 
do wspierania działań OSP. Cieszę się bardzo, ze w na-
szej miejscowości mieszkańcy coraz częściej dbają o to, 
co dzieje się wokół. Bardzo fajne są wszystkie inicjaty-
wy sportowe – dzięki zapałowi młodych ludzi w naszej 
gminie odbywają się imprezy biegowe. Do tego odby-
wa się coraz więcej imprez integrujących mieszkańców.  
To chyba takie pierwsze, dość mocne przejawy budowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego. 

Wiem, ze w naszej gminie można też dołą-
czać do akcji ogólnopolskich jak np. „Szlachet-
na Paczka” czy WOŚP. W nich bierzemy udział  
w wielkich inicjatywach, ale co ważne – działamy lokal-
nie. A gdyby ktoś poczuł potrzebę współpracy z dużymi 
organizacjami pozarządowymi – zapraszam do kontaktu  
z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach. 
Działamy na terenie całego województwa, mamy infor-
mację o zapotrzebowaniu na wolontariuszy w różnych  
miastach/miejscowościach. Można kontaktować się  
z nami zarówno przez Internet (mail, portale społeczno-
ściowe, strona internetowa) i telefon, jak i bezpośrednio, 
w biurze pośrednictwa w Katowicach przy ul. Warszaw-
skiej 19. 
GOK:Obecnie większość życia spędzasz w Katowi-
cach, jednak wychowałaś się i dorastałaś w gminie 
Mierzęcice. Jak wspominasz ten okres i rodzinne  
Sadowie? 
MS: Od ponad 10 lat nie mieszkam na stałe w Sadowiu, 
ale jestem tutaj bardzo regularnie (przynajmniej kilka 
razy w każdym miesiącu).Tutaj mieszkają moi dziadko-
wie, rodzice, rodzeństwo – jest tutaj moja najbliższa rodzi-
na więc pojawiam się zawsze, kiedy mam troszkę wolnego. 
Tutaj zawsze będzie mój dom – obojętnie gdzie jeszcze 
przyjdzie mi mieszkać czy pracować. I to dla mnie bar-
dzo ważne, że mam takie miejsce. Ciężko mi powiedzieć,  
że to miejsce „wspominam” bo ja mimo wszystko ciągle 
tutaj żyję. Wiem co się dzieje, widzę jak wiele nowych ini-
cjatyw się pojawia, coraz częściej spotykam też ludzi po-
chodzących z Mierzęcic, Sadowia czy innych pobliskich 
miejscowości, na dużych wydarzeniach w wojewódz-
twie czy też poza nim. I jestem dumna, że nie jesteśmy  
zamkniętą społecznością i staramy się pojawiać i promo-
wać tam, gdzie dzieją się fajne, ciekawe rzeczy. 

KS STRAŻAK NOWA WIEŚ NA STARCIE RUNDY WIOSENNEJ
Drużyny Strażaka Nowa Wieś rozpoczęły właśnie roz-
grywki ligowe. Zespół seniorów w pierwszych dwóch spo-
tkaniach odniósł zwycięstwo z KS Mydlice 3:1 oraz zremi-
sował z Zagłębiakiem Tucznawa 1:1. W tabeli pozwoliło to 
na awans o jedno miejsce i nieznaczne zmniejszenie straty 
do czołowych  drużyn. Strażak zajmuje obecnie 11. pozy-
cję, ale do 6. miejsca traci tylko 3 „oczka”. Kolejny mecz 
zespół rozegra w Gieble na boisku miejscowego Klubu 
Sportowego już 9 kwietnia.

Swoje rozgrywki w IV lidze zainaugurowała także druży-
na młodzików. W pierwszych spotkaniach dość pechowo 
uległa Zewowi Kazimierz oraz Czarnym Sosnowiec, prze-
grywając obydwa mecze 1:2. Najbliższa szansa na rewanż 
już 9 kwietnia. Młoda drużyna podejmie na własnym bo-
isku AKS Niwkę Sosnowiec.

Poniżej przedstawiamy kalendarz spotkań wiosennych, 
zapraszając serdecznie na mecze Strażaka, szczególnie te 
rozgrywane na Pinku.

Terminarz rozgrywek seniorów o mistrzostwo Patrick 
Klasy B:
9 kwietnia, niedziela, 17:00 
– KS Giebło – KS STRAŻAK
15 kwietnia, sobota, 13:00 
– KS STRAŻAK – RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza
23 kwietnia, niedziela, 17:00 
– Łazowianka II Łazy – KS STRAŻAK
30 kwietnia, niedziela, 17:00 
– KS STRAŻAK – KS Wysoka
7 maja, niedziela, 17:00 
– KS Iskra Psary – KS STRAŻAK
14 maja, niedziela, 17:00 
– KS STRAŻAK – KS Góra Siewierska
21 maja, niedziela, 17:00 
– LKS Tęcza Błędów – KS STRAŻAK

28 maja, niedziela, 17:00 
– Stowarzyszenie Sportowe Zagłębie – KS STRAŻAK
4 czerwca, niedziela, 17:00 
– KS Preczów – KS STRAŻAK
11 czerwca, niedziela, 17:00 
– KS STRAŻAK – JSP Szczakowianka II Jaworzno
18 czerwca, niedziela, 17:00 
– LKS Olimpia Włodowice – KS STRAŻAK

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo IV ligi okręgowej 
A Młodzików D1 (roczniki 2004 – 2007):
9 kwietnia, niedziela, 10:30 
– KS STRAŻAK – AKS Niwka Sosnowiec
23 kwietnia, niedziela, 10:30 
– Salos Dąbrowa Górnicza – KS STRAŻAK
30 kwietnia, niedziela, 10:30 
– KS STRAŻAK – RKS Grodziec
7 maja, niedziela, 10:30 
– MUKP Dąbrowa Górnicza – KS STRAŻAK
11 maja, czwartek, 17:30 
– KS STRAŻAK – Akademia Sportu Wojkowice
14 maja, niedziela, 10:30 
– Zew Sosnowiec – KS STRAŻAK
21 maja, niedziela, 10:30 
– KS STRAŻAK – KKS Czarni Sosnowiec
25 maja, czwartek, 17:30 
– AKS Niwka Sosnowiec – KS STRAŻAK
28 maja, niedziela, 10:30 
– KS STRAŻAK – Salos Dąbrowa Górnicza
4 czerwca, niedziela, 10:30 
– RKS Grodziec – KS STRAŻAK
11 czerwca, niedziela, 10:30 
– KS STRAŻAK – MUKP Dąbrowa Górnicza
18 czerwca, niedziela, 10:30 
– Akademia Sportu Wojkowice – KS STRAŻAK
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FINALIŚCI XVI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH

29 marca odbyło się rozstrzygnięcie XVI Powiatowego  
Konkursu Języków Obcych, który został zorganizowany przez  
III LO im. Cypriana Norwida w Będzinie. Z ponad sześćdziesięciu 
uczestników konkursu dwoje uczniów nowowiejskiego gimnazjum 
zostało finalistami.
Szkołę reprezentowało czterech uczniów: Katarzyna Mazurska, Igor 
Bednarski (język angielski) oraz Jakub Płatek i Emilia Jasińska (język 
niemiecki), którzy przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem pani 
Katarzyny Białek oraz pani Małgorzaty Żylińskiej.
Podczas konkursu uczniowie zmierzyli się z pytaniami sprawdzającymi 
znajomość języków obcych oraz dotyczącymi wiedzy o krajach niemiec-
ko i anglojęzycznych.
Wśród laureatów znaleźli się Katarzyna Mazurska z klasy III, która  
zajęła pierwsze miejsce z języka angielskiego oraz Jakub Płatek z klasy 
III, który uplasował się na trzecim miejscu z języka niemieckiego.
Finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

XIV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

SUKCES UCZNIÓW MIERZĘCICKIEGO GIMNAZJUM

Uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach- Mi-
chał Tyrała i Dawid Hanak wzięli udział w IV edycji Konkursu In-
formatycznego organizowanego przez Technikum Informatyczne 
Zespołu Szkół w Częstochowie.
W pierwszym etapie konkursu, na platformie e-learningowej ucznio-
wie rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Uczestnicy musieli się 
wykazać wiedzą teoretyczną w zakresie m. in.: budowy komputera, sie-
ci komputerowych i projektowania stron www.
W II etapie teoretyczno-praktycznym, który odbył się 14 marca 2017 r. 
w siedzibie organizatora konkursu, wzięło udział 12 najlepszych dwu-
osobowych drużyn z całego województwa. 
Uczniowie mierzęcickiego gimnazjum wykazali się ogromną wiedzą  
i umiejętnościami i zajęli zasłużone I miejsce. 

W poniedziałkowe przedpołudnie 6 marca, w Szkole Podstawo-
wej w Toporowicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mierzęcice.
Tegoroczna – XIV już edycja konkursu pod patronatem Dyrekto-
ra Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach 
odbyła się pod hasłem „Świat żartem malowany”. Uczestnicy starto-
wali w pięciu kategoriach wiekowych, a ich zmagania oceniało jury  
w składzie: Pani Grażyna Czapla, Pani Dorota Sypniewska  
i Pani Agata Psonka. Recytatorzy i goście przyjęci zostali monta-
żem słowno-muzycznym w wykonaniu małych artystów z oddziału 
przedszkolnego i uczniów klasy II i III. 
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: 
- grupa przedszkolna: Sonia Kaim i Zuzanna Łopuszańska, 
- klasy I-II: Martyna Frączek i Emilia Jarosińska, 
- klasy III – IV: Tomasz Wiśniewski i Daniel Sikorski,
- klasy V-VI: Daria Dębowiec, 
- gimnazjum: Dawid Hyla. Drugie miejsce zdobyli: Iga Nowak  
i Amelia Łaszczyk, Karol Knapik i Jakub Małota, Oliwia Wdowik, 
Krzysztof Wszelaki i Maja Dusza, Wiktoria Czapla i Anna Woj-
das. Trzecie miejsce przypadło Mai Swobodzie i Zuzannie Kwoce,  
Piotrowi Sarnikowi, Jowicie Gwizdak i Mateuszowi Dębowcowi, 
Paulinie Czerwińskiej.
Do Okręgowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR” jury  
zakwalifikowano Tomasza Wiśniewskiego, Daniela Sikorskiego  
i Dawida Hylę.
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POWITANIE WIOSNY
We wtorek 21 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej  
nr 1 w Mierzęcicach odbyło się uroczyste powitanie 
wiosny.
Uczniowie wykonywali prace plastyczne, śpiewali piosen-
ki, a w klasach młodszych odbyło się spotkanie z panią 
dietetyk, która przedstawiła prezentację dotyczącą dobrze 
zbilansowanej diety dla dzieci w wieku szkolnym.
Zgodnie z tradycją odbył się także konkurs na najpiękniej-
szą Marzannę. Po głosowaniu wyłoniono zwycięzców, a 
wszystkie kukły przyozdobiły ogrodzenie szkoły.
A oto zwycięzcy: 
Marzanny wykonane indywidualnie: 1.Adrianna Wa-
cławczyk - klasa VI b,  2. Zuzanna Jabłońska – klasa III a, 
3. Jonasz Jarosiński - klasa IV a.
Marzanny wykonane zbiorowo: 1. Laura Bartkowiak, 
Dominika Dróżdż - klasa IV b, 2. Wiktoria Zarychta, Julia 
Trefon - klasa II b, 3. Dominik Cichoń, Julia Brenza - klasa 
II a.

DZIEŃ WIOSNY W WARSZAWIE

Pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca uczniowie klas 
III-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich 
spędzili w Warszawie.

Głównym punktem wycieczki, która odbyła się w ramach 
projektu unijnego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych 
szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w 
Przeczycach” realizowanego przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2. było Centrum Nauki Kopernik. Zanim jednak 
uczniowie dotarli do celu mieli okazję zobaczyć Pomnik 
Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki i wiele innych 
ciekawych miejsc, z których słynie stolica.

Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik uczniowie rozpo-
częli od seansu w planetarium, gdzie poznali nazwy wielu 
gwiazdozbiorów, które można zobaczyć na niebie. Następ-
nie udali się do „Kopernika”, gdzie mogli poeksperymen-
tować na wszystkich dostępnych tam urządzeniach.

Wycieczka do Warszawy dostarczyła uczniom wielu nie-
zapomnianych wrażeń.

DNI OTWARTE W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PRZECZYCACH

6 marca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Przeczycach odbyły się dni otwarte dla rodzi-
ców dzieci 6 i 7 –letnich. 
W trakcie spotkania dyrektor szkoły Pani Małgorzata 
Drzewiecka zapoznała rodziców z głównymi założenia-
mi szkoły, planami i przebiegiem edukacji. Następnie na-
uczycielki wychowania przedszkolnego oraz nauczania 
zintegrowanego zaprezentowały  zajęcia, w których mogli 
uczestniczyć rodzice ze swoimi dziećmi.
W przyszłym roku szkolnym obowiązkowe zajęcia wzbo-
gacone zostaną o: rytmikę, gimnastykę korekcyjną, wy-
jazdy na basen i język angielski. Dzieci będą mogły rów-
nież skorzystać z pomocy logopedy, pedagoga oraz zajęć 
świetlicowych. 

II MIEJSCE W POWIATOWYM 
KONKURSIE W TENISIE STOŁOWYM

Dnia 14 marca w Gimnazjum w Grodźcu odbyły się 
powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt  
i chłopców.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn z powiatu będziń-
skiego. Gminę Mierzęcice reprezentowali uczniowie 
Gimnazjum im. Czesława Miłosza. Po emocjonujących 
rozgrywkach drużyna dziewcząt  zajęła IV miejsce, 
a drużyna chłopców II miejsce, co zapewniło awans  
do zawodów rejonowych.
Drużyny dziewcząt: Karolina Cembrzyńska IB, Weroni-
ka Hudecka IIA i Angelika Bartos IIA
Drużyna chłopców: Piotr Gumowski IIA i Jakub Kazieł 
IIB.



ogłoszenia płatne
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ogłoszenia płatne

www.facebook.com/gokmierzecice

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

MIEJSCE NA 
TWOJĄ 

REKLAMĘ
tel. (32) 288 70 82


