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SPOTKANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

W dniu 9 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mie-
rzęcicach odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP, które otworzył Wiceprezes Zarządu  
Oddziału Wojewódzkiego Prezes Zarządu Oddziału  
Powiatowego dh Zdzisław Banaś.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Komendant  
Powiatowy PSP w Będzinie st. bryg. mgr inż. Adam Wilk,  
Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP kpt. mgr inż.  
Szymon Gwoźdź, Starszy Inspektor asp. mgr Krzysztof  
Sadowski, Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba oraz 
członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Będzinie.

Podczas spotkania Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski przekazał informacje dotyczące funkcjonowania 
ochrony przeciwpożarowej w gminie Mierzęcice, przed-
stawił dotychczasowe prace remontowe i zakup samo-
chodów w podległych jednostkach OSP oraz plany na  
najbliższy rok w tym zakresie. 

Po części oficjalnej wręczono odznaczenia.
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
dh Piotr Asman (OSP Toporowice)
dh Stanisław Gruszka (OSP Będzin) 
dh Janusz Kołomański (OSP Będzin)
dh Krzysztof Duś (OSP Grodziec)

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
dh Michał Kopka (OSP Będzin) 
dh Wacław Pakaszewski (OSP Będzin) 
dh Przemysław Paszewski (OSP Toporowice)

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
dh Mirosław Krycia (OSP Będzin)
dh Adam Płaczek (OSP Toporowice)

W dalszej części przedstawiono sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu Oddziału Powiatowego za rok 2017,  
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie powiatowej  
komisji rewizyjnej. 

Komendant Powiatowy PSP w Będzinie st. bryg. mgr inż. 
Adam Wilk złożył informację na temat ochrony przeciw-
pożarowej w minionym roku. Naczelnik Wydziału Opera-
cyjnego PSP kpt. mgr inż. Szymon Gwóźdź podsumował 
ćwiczenia i warsztaty przeprowadzone dla druhów straża-
ków na terenie powiatu będzińskiego, natomiast ostatnia  
prezentacja starszego inspektora asp. mgr Krzysztofa  
Sadowskiego dotyczyła dofinansowania jednostek OSP. 

Omówione zostały też sprawy organizacyjne tj. organiza-
cja powiatowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego  
dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, wnioski na  
odznaczenia związkowe oraz dofinansowanie zakupu 
sprzętu, jubileusze jednostek w 2018 roku, spotkanie  
diecezjalne w Sosnowcu, a także finał powiatowy  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Uczestnicy spotkania obradowali do późnych godzin  
wieczornych poruszając ważne kwestie dotyczące swojej  
służby. Spotkanie zakończył Prezes dh Zdzisław Banaś 
życząc wraz z Wiceprezesem dh Grzegorzem Podlejskim 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 
roku dla wszystkich członków powiatowych jednostek.
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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

KRAKOWSKI BANK SPÓŁ. 
W MIERZĘCICACH 

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

ZMIANA NAZW ULIC W BOGUCHWAŁOWICACH

Wojewody Śląskiego z dnia 22 
grudnia 2017r. w sprawie zmiany  
nazwy ulicy „Stanisława Swobody” 
położonej na terenie Gminy Mierzę-
cice w miejscowości Boguchwałowi-
ce na całym jej przebiegu na „Jana 
Pawła II”.

Nowa nazwa ulicy weszła w życie  
z dniem 11 stycznia 2018 r. Numery 
porządkowe nieruchomości nie ule-
gły zmianie.

W związku z powyższym informuje-
my mieszkańców, że:
Zmiana nazwy ulicy, dokonana na 
podstawie ustawy o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej, nie ma wpływu na ważność 
dokumentów zawierających nazwę 
dotychczasową. Zatem nie ma ko-
nieczności zmiany zarówno doku-
mentów tożsamości, czyli np. dowodu 
osobistego (dotyczy to zarówno do-
wodów osobistych wydanych przed 
1 marca 2015 r., w których widnieje  
adres zameldowania, jak również  
dowodów osobistych wydanych po 1 
marca 2015 r., w których nie zamiesz-
cza się adresu - w związku z powyż-
szym zmiana nazwy ulicy nie stanowi 
podstawy do wymiany dowodu oso-
bistego), jak również dokumentów 
takich jak prawo jazdy czy dowód  
rejestracyjny pojazdu. Wszystkie 
dokumenty zawierające starą na-
zwę ulicy zachowują swoją ważność  
i będą obowiązywać dopóki nie upły-
nie termin ich ważności.

Pisma oraz postępowania sądowe  
i administracyjne w sprawach doty-
czących ujawnienia w księgach wie-
czystych oraz uwzględnienia w reje-
strach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych zmiany nazwy dokona-
nej na podstawie ustawy są wolne od 
opłat.

Nie ma konieczności składania zmiany 
deklaracji w sprawie gospodarowania 
odpadami – zmiany zostaną dokona-
ne z urzędu.

Nie zachodzi również konieczność 
składania informacji w sprawie  
podatku i opłat lokalnych, celem  
aktualizacji danych adresowych – 
zmiany zostaną dokonane z urzędu.

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej  
i Komunalnej w Mierzęcicach zmianę 
adresu dokona z urzędu.

Zgłoszenie zmiany nazwy ulicy  
w ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez Wydział Geodezji 
Starostwa Powiatowego w Będzinie 
nastąpi z urzędu.

Mieszkańcy zmienionej ulicy powin-
ni zgłosić zmiany adresowe następu-
jącym instytucjom:

1. Urząd Skarbowy w Będzinie - oso-
by fizyczne nieprowadzące działal-
ności gospodarczej zgłaszają zmianę 
przy najbliższym kontakcie z Urzędem 
Skarbowym (np. podczas składania 
zeznania rocznego). Można także 
wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne  
ZAP 3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
- osoby pobierające świadczenia  
powinny zgłosić zmianę na formula-
rzu (druk EZP: emeryci, renciści; druk 
US-13: osoby nie posiadające żadne-
go tytułu do ubezpieczenia; osoby 
prowadzące działalność oraz praco-
dawcy - na dokumentach zgłoszenio-
wych)

3. Dostawcy mediów (np. energii 
elektrycznej, gazu,) - osoby będące 
klientami powinny zmianę zgłosić do 
właściwego dostawcy.

4. Operatorzy telekomunikacyjni - 
należy zgłosić zmianę po uprzedniej 
konsultacji z biurem obsługi klienta 
danego operatora.

5. Banki, firmy ubezpieczeniowe -  
należy zgłosić zmianę osobiście.

6. Centralna Ewidencja Działalności 
Gospodarczej - należy zgłosić zmianę 
osobiście.

Koszty związane ze zmianą pieczą-
tek osobistych lub firmowych, wizy-
tówek, a także ewentualnych tablic 
usytuowanych na ścianach budynków 
z nową nazwą ulicy, szyldów, bane-
rów reklamowych i reklam ponoszą 
mieszkańcy.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Szanowni Mieszkańcy. W związku  
z uchwaleniem przez Parlament 
Rzeczypospolitej Polskiej ustawy 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zaka-
zie propagowania komunizmu lub  
innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, uchwałą  
Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy 
Mierzęcice z dnia 27 września 2017 r. 
została zmieniona nazwa ulicy „Ma-
riana Buczka” na „Buczka”.

Ponadto, w dniu 27 grudnia 2017 
roku w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego ogłoszo-
ne zostało Zarządzenie Zastępcze  
Nr NPII.4131.4.27.2017
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BUDŻET GMINY NA ROK 2018

27 grudnia 2017 r. Rada Gminy Mierzęcice na XL sesji 
przyjęła budżet gminy na 2018 rok. Planowane dochody 
ogółem wynoszą 30.565.945,84 zł natomiast planowane 
wydatki to 30.881.534,39 zł.

Nie planuje się zaciągania pożyczek ani kredytów. Głów-
nym zadaniem podczas opracowywania budżetu było  
zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań 
bieżących przy jednoczesnym zapewnieniu środków na 
przygotowanie i realizację projektów zaplanowanych do 
realizacji przy udziale środków unijnych.

Gmina Mierzęcice osiąga stosunkowo niskie dochody   
własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w 2016 r. zajmo-
wała 591 miejsce w  Polsce). Taka sytuacja sprawia, iż bar-
dzo trudne jest zarządzanie budżetem przy obowiązku zre-
alizowania wielu zadań nałożonych na gminę ustawami. 

Wójt Gminy Mierzęcice zaznacza, iż dzięki przemyślanej 
polityce finansowej gmina jest przygotowana  do przystę-
powania do konkursów na realizację projektów dofinanso-
wanych ze środków unijnych – posiada środki finansowe  
na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego.

Po zrealizowaniu kosztownej inwestycji, przewyższającej  
dwukrotnie roczny budżet gminy, jaką była budowa  
kanalizacji, wypracowano w 2016r. nadwyżkę budżetową  
wynoszącą 2.716.406 zł. Na koniec 2016 r. osiągnięto 
również rekordowy stan wolnych środków (środków pie-
niężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych)  
wynoszący 4.040.672 zł.

Skumulowane w ten sposób środki finansowe stanowić  
będą główne źródło finansowania wkładu własnego  
przedsięwzięć inwestycyjnych.
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PODATKI W ROKU 2018

Podczas XXXIX sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła 
się 29 listopada 2017 r., radni podjęli m.in. uchwały 
w sprawie określenia stawek podatku od środków trans-

portowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku 
oraz stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
Stawka (w zł)

od do

powyżej 3,5 tony 5,5 tony włącznie 724,00

powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 1058,00

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1336,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub

uznane za
równoważne (w zł)

Inne systemy
zawieszenia osi 
jezdnych (w zł)

od do

DWIE OSIE

12 ton poniżej 15 ton 1390,00 1446,00

15 ton 1558,00 1648,00

TRZY OSIE

12 ton poniżej 25 ton 2004,00 2058,00

25 ton 2392,00 2514,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton poniżej 25 ton 2448,00 2560,00

25 ton 2782,00 2994,00

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka (w zł)

od 3,5 tony – poniżej 12 ton 1336,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy +naczepa

Osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub

uznane za równo-
ważne
( w zł)

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych ( w zł)

od do
DWIE OSIE

12 ton 36 ton włącznie 1880,00 2014,00
powyżej 36 ton 2280,00 2304,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton 36 ton włącznie 2136,00 2258,00

powyżej 36 ton 2514,00 2948,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka (w zł)

od 7 ton– poniżej 12 ton 1002,00

b) równą lub wyższa niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa lub przyczepa 

+ pojazd silnikowy

Osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub

uznane za
równoważne (w zł)

Inne systemy
zawieszenia osi 
jezdnych (w zł)

od do
JEDNA OŚ

12 ton 25 ton włącznie 822,00 946,00
powyżej 25 ton 834,00 1056,00

DWIE OSIE
12 ton 36 ton włącznie 1502,00 1446,00

powyżej 36 ton 2014,00 2148,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton 36 ton włącznie 1168,00 1336,00
powyżej 36 ton 1558,00 1670,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza kierowcą:

Liczba miejsc Stawka (w zł)

mniejszej niż 22 miejsca 1246,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca 1970,00

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,86 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wo-
dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1 ha powierzchni 4,60 zł

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbo-
lem „dr” od 1 m² powierzchni 0,13 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,25 zł

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,72 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej 20,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym 
od 1 m² powierzchni użytkowej 10,60 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² 
powierzchni użytkowej 4,65 zł

e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich 
od 1 m² powierzchni użytkowej 7,77 zł

f) garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 5,08 zł

g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących 
własnością osób nieprowadzących działalności gospodar-
czej od 1 m² powierzchni użytkowej 3,38 zł

h) pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 
1 m² powierzchni użytkowej 4,78 zł

3) Od budowli - 2% ich wartości.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2018

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE

Planowanie przestrzenne służy kształtowaniu przestrzeni  
zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami społe-
czeństwa w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny  
z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący 
wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych 
i społecznych.

W świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, kształtowanie i prowadzenie  
polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwa-
lanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań  
własnych gminy. 

W Gminie Mierzęcice zadania te są wykonywane  
sukcesywnie.

Dla mieszkańców, najistotniejszy jest miejscowy plany 
zagospodarowania przestrzennego, w którym określone 
jest przeznaczenie działki (np. tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej), 
parametry i wskaźniki zabudowy (np. wysokość, po-
wierzchnia zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy), 
jak również rozwiązania z zakresu układu komunikacyj-
nego czy ochrony środowiska.

Jest to dokument, na podstawie którego można uzyskać 
pozwolenie na budowę - przy czym zdarza się, że usta-
lenia planu miejscowego ograniczają lub uniemożliwiają 
zamierzenia inwestycyjne, stąd wnioski o jego zmianę. 

Obecnie, trwa procedura sporządzania „Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Mierzęci-
ce w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położone-
go pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową”.

Wkrótce, będzie można się zapoznać z założeniami  
planu miejscowego, który zakłada dopuszczenie  
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze  
zabudowy rekreacyjnej (letniskowej).

Niebawem podjęte zostaną także czynności procedu-
ralne mające na celu opracowanie miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Mierzęcice i Toporowice.

W Mierzęcicach, w rejonie skrzyżowania ulic Wolno-
ści oraz Gminnej, zmianie ulegnie układ komunikacyjny  
(tj. lokalizacja projektowanych dróg). 

Przekształcone zostaną grunty, których aktualne zróżni-
cowanie przeznaczeń terenu w obszarze pod zabudowę 
mieszkaniową, w niekorzystny sposób wpływa na poten-
cjalne możliwości inwestycyjne (mowa tutaj o działkach  
za ośrodkiem zdrowia).

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmie 
również sołectwo Mierzęcice Osiedle. Obowiązujący plan 
miejscowy zdezaktualizował się w znacznej części - nie 
daje on możliwości rozwoju tego terenu. 

W Toporowicach natomiast realizowany będzie II etap 
uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Gminy Mierzęcice  

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do  
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowo-
ści Toporowice.

I etap obejmował dwa rozdzielne obszary o łącznej  
powierzchni około 17 ha (po północnej i południowej  
stronie ul. Dąbrowskiej, w obrębie ulic Łąkowej  
i Ogrodowej). Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla przedmiotowego terenu został uchwalony 
dnia 14 sierpnia 2017 r.

II etap także obejmować będzie dwa obszary. Pierwszy, po 
wschodniej stronie ulicy Czerwonego Zagłębia, obejmują-
cy też działki, na których posadowiony jest budynek szkoły 
i remizy – drugi, po południowej stronie ulicy Mostowej. 
Główne przeznaczenie terenu stanowić będzie zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Gminie Mierzęcice w miejscowości Boguchwało-
wice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody  
i ul. Parkową”, jak również o terminie i miejscu składa-
nia wniosków do wyżej wymienionych planów miejsco-
wych, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez  
obwieszczenie (opublikowane m.in. na tablicach w sołec-
twie oraz na stronie internetowej www.mierzecice.pl).

Ponadto, w przyszłości planowana jest też zmiana miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w takich obszarach jak: Toporowice (teren przy granicy  
z Gminą Psary, tzw. Rutki, Dębniki), Mierzęcice (teren za 
budynkiem Urzędu Gminy oraz pomiędzy ul. Bankową  
a ul. Zjazdową w Sadowiu), Mierzęcice II (ul. Szkolna).

W przypadku sołectw Mierzęcice i Mierzęcice II, w pierw-
szej kolejności zachodzi konieczność zmiany przeznaczenia 
terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, gdyż rozwiązania funkcjonalno  
– przestrzenne projektu planu miejscowego nie mogą na-
ruszać ustaleń studium.

Wobec powyższego, 21 czerwca i 27 września ubiegłego 
roku, a także na ostatniej sesji Rady Gminy, która odby-
ła się dnia 31 stycznia 2018 r., zostały podjęte uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mierzęcice.



SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!

WÓJT GMINY SAMORZĄDOWCEM ROKU 2017

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w 2017 r. ważność dowodu osobistego 
skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys.  
tych osób, którym w 2017 r. upłynął 10-letni okres  
ważności dowodu osobistego, nadal nie odebrało nowego  
dowodu. W samym województwie śląskim ważnego  
dowodu osobistego nie posiada obecnie blisko 73 tys. 
mieszkańców. Ponadto w pierwszym kwartale 2018 r. upły-
wa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. 

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, po-
nieważ nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa 
m.in. w kontaktach z urzędem lub dopełnieniem formalno-
ści w banku. Taki dokument nie może być także podstawą  
do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen,  
dlatego przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić  
ważność naszych dokumentów.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. Wniosek o jego  
wydanie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub 
miasta na terytorium Polski – niezależnie od miejsca  
zameldowania, co najmniej na 30 dni przed upływem  
terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego. 
Możliwe jest również złożenie wniosku przez Internet,  
w przypadku posiadania Profilu Zaufanego, który pozwala  
potwierdzić tożsamość. Do wniosku należy załączyć  
jedno kolorowe zdjęcie zrobione nie wcześniej niż 6  
miesięcy przez złożeniem wniosku.

Oprócz upływu terminu ważności dowód osobisty trzeba 
wymienić także w przypadku:

• zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,  
z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

• zmiany wyglądu twarzy posiadacza dowodu osobistego, 
która utrudnia lub uniemożliwia rozpoznanie osoby na 
podstawie dowodu;

• utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu  
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację 
jego posiadacza (zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu  
osobistego można dokonać przez Internet za pomocą  
Profilu Zaufanego);

• przekazania do organu gminy lub do placówki  
konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią  
znalezionego dowodu osobistego.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma 
prawo do posiadania dowodu osobistego, ale nie ma już 
takiego obowiązku.

Dlatego, aby uniknąć problemów z załatwianiem spraw 
w urzędach, sądach, bankach czy na poczcie zachęcamy 
do sprawdzania ważności naszych dokumentów i w razie 
potrzeby do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu 
osobistego.
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Decyzją Kolegium Redakcyjnego Pisma Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota” 41 włodarzy miast i gmin, którzy 
przyczynili się do powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii oraz szczególnie zasłużyli się dla rozwoju idei 
samorządności lokalnej zostało wyróżnionych tytułem 
Samorządowca Roku 2017. W gronie laureatów znalazł 
się Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski.

Powstanie pierwszej w Polsce zinstytucjonalizowanej  
metropolii jest znaczącym krokiem w budowaniu płasz-
czyzn współpracy samorządów terytorialnych. Może nie 
tylko przyczynić się do rozwoju zrzeszonych w niej gmin  
i miast, ale również stać się inspiracją i wzorem dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Red.
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP

W miesiącach lutym oraz marcu br. we wszystkich  
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy  
Mierzęcice odbędą się zebrania sprawozdawcze, podsu-
mowujące i oceniające działalność OSP w roku 2017. 

Do udziału w zebraniach serdecznie zapraszamy wszyst-
kich członków jednostek OSP, druhów z młodzieżowych 
drużyn pożarniczych, sympatyków pożarnictwa, jak  

również chętnych do wstąpienia w szeregi straży.

Pierwsze zebranie podsumowujące działalność OSP  
odbyło się 27 stycznia w Przeczycach. Podczas spotkania  
druhowie zostali m.in. wyróżnieni odznakami przyznawa-
nymi przez Prezydium Zarządu Gminnego za długoletnią 
działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz brązową 
odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

L.p. Ochotnicza Straż 
Pożarna

Data 
zebrania

Godz. Miejsce zebrania Osoba z Zarządu Oddziału 
Gminnego (równorzędnego) 

ZOSP RP obsługująca zebranie

1. OSP Toporowice 17.02.2018 r. 15:00 Remiza OSP
Toporowice

OSP Mierzęcice 
/Prezes i Naczelnik/

2. OSP Sadowie 24.02.2018 r. 16:00 Remiza OSP
Sadowie

OSP Sadowie
/Prezes i Naczelnik/

3. OSP Nowa Wieś 3.03.2018 r. 16:00 Remiza OSP
Nowa Wieś

OSP Nowa Wieś
/Prezes i Naczelnik/

4. OSP Mierzęcice II 10.03.2018 r. 16:00 Budynek OSP
Mierzęcice II

OSP Mierzęcice II
/Prezes i Naczelnik/

5. OSP Mierzęcice 17.03.2018 r. 16:00 GOK Mierzęcice OSP Mierzęcice
/Prezes i Naczelnik/

HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Mierzęcice
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NOWA SIEDZIBA OPS

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

Natomiast pracownicy działu świadczeń rodzinnych  
i funduszu alimentacyjnego przyjmują bez zmian tj.  
w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Mierzęcice,  
ul. Wolności 95, tel. (32) 288 70 56.

Ponadto informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej 
pracuje według poniższego harmonogramu:
 • poniedziałek od 7:30 do 15:30,
 • wtorek od 7:30 do 15:30,
 • środa od 7:30 do 17:00,
 • czwartek od 7:30 do 15:30,
 • piątek od 7:30 do 14:00.

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjecha-
łeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmie-
niałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij 
się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie 
teraz mieszkasz!
 
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to 
nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach 
samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z pra-
wem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe  
zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w reje-
strze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. 

Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany  
na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku,  

w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim  
urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na  
kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego  
Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 W ramach ogólnopolskiego programu, od  
 stycznia 2018 r. mieszkańcy gminy Mierzęcice  
 mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Pomoc prawna udzielana jest w lokalu Gminnej  
 Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II  
 w Mierzęcicach przy ul. Wolności 62 a w następu-
jące dni tygodnia: poniedziałek i środa od godz. 13:00 do 
godz. 17:00.
Przypominamy, że darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają:

• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego 

zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 
   żywiołową lub awarią techniczną.

 Red.

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż rozstrzygnięto prze-
targ na „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gminy Mierzęcice” polegający na zaprojektowaniu,  
dostawie, montażu i uruchomieniu kolektorów sło-
necznych oraz instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkańców.

Firmy, z którymi Gmina Mierzęcice podpisała umowy to 
Solartime Sp. z o. o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów 
- instalacje solarne oraz HYMON ENERGY, Sp. z  o.o.,  
ul. Dojazd 16 a, 33-100 Tarnów – instalacje fotowoltaiczne. 

Pracownicy wyżej wymienionych firm będą dokonywać 

wizji lokalnych u mieszkańców objętych projektem celem 
opracowania dokumentacji projektowej.

Każdy z pracowników będzie posiadał imienny identyfikator 
oraz pisemne upoważnie-
nie Wójta Gminy Mierzę-
cice do przeprowadzenia 
uzgodnień z uczestnikami 
projektu pn.„Montaż odna-
wialnych źródeł energii na 
terenie Gminy Mierzęcice”.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

to nie ma Cię w rejestrze 
wyborców i nie będziesz 
mógł głosować w wyborach. 
 

Co masz zrobić? 

Złóż wniosek o wpisanie 
do rejestru wyborców  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach informuje, iż Dział Świadczeń Pomocy Społecznej (pracownicy  
socjalni) oraz kierownik przyjmują mieszkańców w nowej siedzibie tj. w Mierzęcicach ul. Wolności 46a (parter)  
tel. (32) 284 23 83.
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1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szanowni mieszkańcy. Jak co roku zwracamy się z prośbą 
do wszystkich ludzi dobrej woli o wspólne zaangażowanie  
w kampanię umożliwiającą przekazanie 1% podatku  
dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Gminy  
Mierzęcice.
 
Początek nowego 2018 roku to czas rozliczania przychodów 
uzyskanych w 2017 roku, podlegających opodatkowaniu. 

Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Organizacji  
Pożytku Publicznego poprzez przekazanie 1% podatku  
dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych  
takich jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. 

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. 

Jak przekazać 1% podatku?

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów  
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37 lub PIT-38 wpiszemy:

We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻ-1. 
NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNE- 
GO (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 numerze 
KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. 
 

 
 
 
 
 

W części 2. „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  
„Cel szczegółowy 1%”. Wystarczy podać skróconą 
nazwę organizacji pożytku publicznego, np.  OSP  
w ……….. i  kod pocztowy.

Poniżej zamieszczamy listę jednostek Organizacji  
Pożytku Publicznego z terenu gminy Mierzęcice na które 
można przekazywać 1% podatku:

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. Aleksandra • 
Zawadzkiego 163,
OSP Przeczyce, 42-460 Przeczyce ul. 21 Stycznia 81,• 
OSP Sadowie, 42-460 Sadowie ul. Dworska 3b, • 
OSP Toporowice, 42-460 Toporowice ul. Czerwonego • 
Zagłębia 8.

Jak rozliczyć się przez internet?
1. Aby rozliczyć zeznanie podatkowe należy wejść na stronę  
systemu e-Deklaracje, a następnie pobrać i zainstalować 
z zakładki Do pobrania wtyczkę plug-in wykorzystywaną 
przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy 
interaktywnych lub skorzystać z aplikacji e-Deklaracje  
Desktop,

2. Następnie należy pobrać i wypełnić interaktywny  
formularz z zakładki - Formularze, lub wypełnić  
odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop,

3. Wypełnioną deklarację podatkową przed wysłaniem  
należy uwierzytelnić (podpisać) wpisując kwotę przychodu  
wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 rok,

4. Po uwierzytelnieniu należy wysłać dokument,

5. Po wysłaniu należy pobrać i zachować Urzędowe  
Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono potwierdzeniem 
złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE BYŁYCH LOTNIKÓW

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE OSTRZEGA SENIORÓW

NOWY ZARZĄD MIERZĘCICKICH EMERYTÓW

Podczas uroczystości zorganizowanej wspólnie z Kołem  
Sympatyków Lotnictwa Mierzęcice - Osiedle w  miłej  
atmosferze, składano sobie świąteczne i noworoczne  
życzenia, a także wspominano lata niełatwej służby  
w lotnictwie oraz te, które dzisiaj można opowiadać  
z humorem. Tradycyjnie spotkanie uświetnili zaproszeni  
goście z zaprzyjaźnionych jednostek MON, a rozpoczęcia  
dokonał ks. mjr Janusz KŁOPOT Proboszcz Parafii Garnizo-
nowej św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.

W imieniu koła życzenia złożył mjr w st. spocz. pil. Ryszard 
Dębski, a także w imieniu SSLW RP,  prezes ppłk dypl. pil. 
Zbigniew Dąbrowski.

Red.

wybrali nowy Zarząd.

Przewodniczącym Koła wybrany został 
Władysław Tyrała, Zastępcą Przewod-
niczącego Kazimiera Łukasik, Sekreta-
rzem Bogusława Hyla, a Skarbnikiem 
Kotuła Daniela.

Podczas spotkania członkowie podzię-
kowali oraz wręczyli bukiet kwiatów 
Bogusławie Hyli za pełnienie przez 15 
lat stanowiska Przewodniczącej Koła. 

Życzenia oraz kwiaty otrzymali także 
członkowie Koła -  państwo Krystyna  
i Władysław Tyrała, którzy w 2017 
roku obchodzili jubileusz 50 – lecia 
pożycia małżeńskiego.

Red.

9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła 
Emerytów Rencistów i Inwalidów z Mierzęcic, podczas którego członkowie podsumowali miniony rok oraz 

16 grudnia  w Mierzęcicach – Osiedlu, odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe byłej kadry  39 pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego.

Wyłudzają pieniądze, które często stanowią oszczędności 
ich życia. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krew-
nych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające 
się pod członków rodziny lub policjantów.
 
Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają 
swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny. Coraz 
częściej podszywają się także pod osoby zaufania publicz-
nego - policjantów, prokuratorów, czy księży. Telefonują, 
by poinformować o rzekomym wypadku i zatrzymaniu  
kogoś z rodziny, oferując jednocześnie pomoc w „zała-
twieniu sprawy”. Zdarzają się przypadki, że oszuści pod-
szywając się pod funkcjonariuszy np. Centralnego Biura 
Śledczego Policji informują, że do serwera banku w którym 
senior ma zdeponowane oszczędności włamali się hakerzy 
w związku z czym proszą o wypłacenie wszystkich oszczęd-
ności. Fałszywy mundurowy twierdzi, że oszust został  

namierzony i prosi o pomoc w jego zatrzymaniu. Nalega,  
aby senior wypłacił pieniądze z banku i przekazał je wyzna-
czonej osobie lub przelał na wskazany numer konta. Przeko-
nuje, że pomoże to w schwytaniu przestępców. Zdarza się  
również, że grozi odpowiedzialnością, w przypadku odmowy. 
 
Pamiętajmy, w żadnym wypadku prawdziwi policjanci 
nie mogą przyjmować pieniędzy, żądać ich wypłaty czy 
przekazania na wskazane konto. Stróże prawa również 
nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie spra-
wach telefonicznie. 
 
Coraz częściej złodzieje podają się m. in. za pracowników: 
spółdzielni mieszkaniowych, pracowników energetyki,  
ciepłownictwa lub urzędów miast, którzy wykorzystując 
nieuwagę domowników okradają ich z oszczędności całego  
życia. 

Jeżeli mając wiedzę, że w naszym sąsiedźtwie zamieszkuje 
samotnie  sąsiad lub sądiadka w podeszłym wieku, a do 
naszych drzwi zapuka tzw. „domokrążca” to  jak najszybciej  
skontaktuj się z najbliższą jednostką policji pod numerem 
telefonu 997 lub 112.

Seniorze uważaj! Nie daj 
się oszukać lub okraść. 
Przestępcy działający me-
todą „na wnuczka” czy „na 
policjanta” wciąż oszukują, 
głównie starsze osoby. 
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SZKOŁY W GMINIE MIERZĘCICE JESZCZE BARDZIEJ CYFROWE

OTWARCIE ŻŁOBKA „BAJKOWA KRAINA” 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach, Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Przeczycach oraz Szkoły Podstawowej  
w Toporowicach skorzystają z kolejnych nowoczesnych  
pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach  
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruk-
tury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie  
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna 
tablica”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 35.320 zł  
i wkładowi własnemu w kwocie 8.830 zł w roku szkolnym 
2017/2018 w szkołach realizowany jest program „Aktywna  
tablica”.

W ramach programu szkoły zakupiły tablice oraz monito-
ry interaktywne jak również podjęły działania dotyczące 
wdrożenia stosowania TIK (technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych) w procesie nauczania.

19 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie nowego Gmin-
nego Żłobka „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi. 

W otwarciu żłobka wzięli udział rodzice wraz z przyjętymi 
dziećmi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz władze 
samorządowe Gminy Mierzęcice. 

„Nowo powstały żłobek to odpowiedź na oczekiwania  
mieszkańców gminy, którzy sami zgłaszali nam ten  
problem. Mam nadzieję, że placówka spełni państwa 
oczekiwania” - mówił podczas otwarcia Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski. 

Żłobek powstał w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego przy ul. Zawadzkiego w Nowej Wsi. Jego przebudowa  
rozpoczęła się w czerwcu i obejmowała m.in. wymianę 
podłóg, odnowienie i gipsowanie ścian oraz utworzenie 
nowej toalety i szatni. 

W listopadzie zostały zakupione pomoce dydaktyczne 
oraz zabawki wspierające rozwój psychoruchowy oraz 
poznawczy dzieci. Wychowankowie placówki będą mieli 
do dyspozycji dwie przestronne sale. Pierwsza to sala do 
dziennego przebywania, a druga to sala sypialna. 

Cały obiekt jest monitorowany systemem kamer.

Utworzenie żłobka możliwe było dzięki dotacji z Programu  
„Maluch +” 2017 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia Gmina Mierzę-
cice pozyskała 179 144 złotych. Łączny koszt inwestycji  
wyniósł 318 904 zł.
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI W BOGUCHWAŁOWICACH

Okres przygotowań oraz same święta Bożego Narodzenia 
to szczególnie radosny czas w roku, zwłaszcza dla dzieci, 
które z wielką nadzieją oczekują na zjawienie się Świętego  
Mikołaja.

Z inicjatywy sołtys Danuty Szymończyk i rady sołeckiej 
Boguchwałowic, 6 grudnia Święty Mikołaj i jego pomoc-
nicy - elf i śnieżynki odwiedzili najmłodsze dzieci mieszka-
jące w sołectwie. Mikołajowi nie przeszkodził nawet brak 

śniegu. Były piękne paczki i wiele radości. I choć była to  
pierwsza tego typu inicjatywa podjęta przez panią sołtys  
i radę sołecką, to już dziś gospodyni sołectwa zapewnia,  
że na pewno nie ostatnia. 

Sołtys oraz rada sołecka składają serdeczne podziękowa-
nia za wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej  
i Kołu Gospodyń Wiejskich w Boguchwałowicach, a także 
państwu Hyla za pomoc w organizacji wydarzenia. 

ZWIEDZANIE WROCŁAWIA Z JARMARKIEM W TLE

17 grudnia ponad 100-osobowa grupa mieszkańców 
Gminy Mierzęcice odwiedziła stolicę Dolnego Śląska czyli 
Wrocław. Na dzień pełen wrażeń zaprosił Gminny Ośro-
dek Kultury w Mierzęcicach.

Podczas całodniowej wycieczki mieszkańcy Gminy zwie-
dzili rynek z późnogotyckim Starym Ratuszem i Sukienni-
cami oraz Ostrów Tumski z Archikatedrą św. Jana Chrzci-
ciela i położonym po sąsiedzku Ogrodem Botanicznym.  
Niezwykłe wrażenie zrobił również barokowy gmach  
główny Uniwersytetu Wrocławskiego z fasadą mierzącą  
aż 200 metrów oraz taras widokowy, skąd można było  
podziwiać panoramę Wrocławia. 

Po spacerze między kamieniczkami i poszukiwaniach 
słynnych wrocławskich krasnali, uczestnicy wycieczki  
udali się na jeden z najpiękniejszych w Europie Jarmarków 
bożonarodzeniowych, który w okresie świątecznym zaj-
muje większą część rynku oraz fragment ulicy Świdnickiej. 

Na świątecznych kramach można było spróbować potraw 
regionalnych z różnych stron świata, słodyczy, a także kupić 
prezenty dla bliskich lub obejrzeć rękodzieło. Dodatkową 
atrakcją wycieczki był także Magiczny Korowód Kolędni-
ków złożony z postaci nawiązujących do bożonarodzenio-
wej tradycji, który przemaszerował ulicami wrocławskiego 
rynku.

Red.
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MUZYCZNE LAURY

3 grudnia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu 
i Turystyki w Siewierzu odbył się XV Powiatowy Festi-
wal Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Dyrektora 
Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach, Starostę Będzińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz oraz Właściciela British School Ogólnopolskiej 
Szkoły Językowej. 

Jubileuszowy Festiwal gościł młodych artystów z powiatu 
będzińskiego, zawierciańskiego oraz Dąbrowy Górniczej. 
Gminę Mierzęcice reprezentowali: duet Karolina Filipczyk 
i Zuzanna Cichoń, uczestniczki zajęć muzyczno-wokalnych 
prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęci-
cach, Agata Szymończyk  z Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Nowej Wsi, Damian Nowak ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach oraz Kamila Dróżdż, obecnie uczennica  
klasy III Liceum im. Jana Pawła II w Siewierzu.

Uczestników Powiatowego Festiwalu oceniało profe-
sjonalne jury w składzie: profesor Akademii Muzycznej  
w Katowicach dr hab. Anna Waluga, nauczyciel zespołu 
folklorystycznego Kazimiera Banaś, językoznawca i peda-
gog Irena Kmiecik, kompozytor i aranżer Bernard Sołtysik, 
wokalistka Edyta Cymer, przedstawiciel Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Grzegorz 
Węglarz oraz językoznawca  Właściciel British School Ogól-
nopolskiej Szkoły Językowej Roman Kawelczyk.

Decyzją jury główną nagrodę Festiwalu - GRAND PRIX  
otrzymała Kamila Dróżdż. Wokalistka została dodatkowo 
wyróżniona specjalną nagrodą właściciela British School 
Szkoły Językowej, uzyskując bon w wysokości 1800 zł na 
roczny kurs języka angielskiego. 

Kamila już po raz trzeci otrzymała prestiżową nagrodę 
Grand Prix. Dodajmy, że wcześniej, jako uczennica gim-
nazjum dwukrotnie stawała na podium Festiwalu, w tym  
w klasie III na I miejscu. 

W Kategorii Gimnazja oraz uczniowie kl. siódmej miejsce 
II zajął duet Karolina Filipczyk i Zuzanna Cichoń, natomiast 
miejsce III wyśpiewała Agata Szymończyk. W Festiwalu 
wyróżniony został także Damian Nowak.

Red.

NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM - ZESPÓŁ TOMINO

Tym razem na nasze pytania odpowiadają wokalistki 
zespołu wokalnego ToMiNo: Kamila Dróżdż, Zuzanna Ci-
choń i Karolina Filipczyk. 

Zespół powstał w 2012 roku dzięki inicjatywie i wsparciu  
Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego. 
Opiekunem i instruktorem wokalnym zespołu 
jest Barbara Gurowiec, natomiast kompozytorem  
i muzykiem Bernard Sołtysik, pod którego kierunkiem  
młodzi artyści doskonalą swój warsztat głosowy. 

ToMiNo ma na swoim koncie 2 płyty, które zostały wydane 
w 2013 i 2014 r.  Młodzi artyści występowali na licznych 
koncertach organizowanych w gminie, powiecie i woje-
wództwie.  Ponadto zespół wystąpił na XX Międzynarodo-
wym Festiwalu Kolęd i Pastorałek , gdzie zajął III miejsce. 

GOK: Jak oceniacie swój postęp wokalny od początku 
pracy w grupie ToMiNo.

Kamila Dróżdż: Postęp jest ogromny. Uważam, że śpiew  
z cudownymi ludźmi z grupy, przy świetnych nauczycie-
lach - pani Basi Gurowiec i panu Bernardzie Sołtysiku - był 
bardzo dobrym pomysłem i mądrą decyzją.

Zuzanna Cichoń: Mój głos, od czasu, kiedy dołączyłam 
do zespołu, stał się o wiele pewniejszy i czystszy. Sądzę,  
że gdybym nie uczęszczała na zajęcia ToMiNo, śpiew byłby 
dla mnie tylko pasją, a teraz jest też planem na przyszłość. 

Karolina Filipczyk: Ja również czuję, że mój głos jest moc-
niejszy. Gdyby nie ToMiNo, nie byłabym na tym samym 
etapie muzycznym.

GOK: Jaka muzyka stanowi dla Was inspirację w rozwoju 
wokalnym?

KF: Słucham głównie popu, wielu artystów jest dla mnie 
inspiracją np. Beyoncé, Christina Aguilera, ale także Harry 
Styles, Shawn Mendes i Camila Cabello.

Damian Nowak Karolina Filipczyk

Agata Szymończyk

Zuzanna Cichoń

Kamila Dróżdż
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KD: Moją ulubioną piosenkarką i niewątpliwie faworytką 
jest Christina Aguilera. Pamiętam, jak nie mogłam wyjść 
z podziwu, gdy słuchałam jej utworów. Niesamowitym 
przeżyciem był dzień, gdy po raz pierwszy wykonałam jej 
piosenkę .

ZC: Na mojej playliście także znajdują się głównie piosen-
ki popowe. Doceniam zarówno legendy muzyki pop, jak 
i współczesnych młodych wokalistów, którzy są dla mnie 
motywacją, ponieważ pomimo niewielkiego doświadcze-
nie potrafili osiągnąć duży sukces. 

GOK: Czy planujecie w przyszłości karierę muzyczną?  
Jeśli nie to w jakiś sposób chcecie wykorzystać doświad-
czenia muzyczne w pracy zawodowej?

ZC: Bardzo chciałabym zostać profesjonalną piosenkarką. 
Większość utworów przygotowuję wspólnie z Karoliną. 
Sądzę, że w duecie brzmimy naprawdę dobrze, dlatego 
bardzo chciałybyśmy dostać się do Amerykańskiej wersji 
X-Factor.

KF: Tak, Stany Zjednoczone oferują o wiele więcej  
możliwości, nie tylko pod względem muzycznym. Mamy  
nadzieję, że razem uda nam się stworzyć coś niesamowi-
tego. Trzymajcie kciuki!

KD: Muzyka jest częścią mnie. Zawsze już będzie w moim 
życiu. Zaczynam od wydania swojego pierwszego maxi 
singla, na którym znajdą się 4 oryginalne utwory skompo-
nowane przez pana Bernarda.

GOK: Czego, oprócz technicznych spraw związanych ze 
śpiewaniem, nauczyłyście się podczas zajęć i występów 
na scenie?

KD: Śpiewanie w ToMiNo nauczyło mnie pracy w zespole, 
która bardzo różni się od śpiewu indywidualnego. Nie liczy 
się tylko moje “ja”, ale my wszyscy, bo razem tworzymy 

jedność. Występy przed publicznością pozwoliły mi zapa-
nować nad stresem, który zawsze mi towarzyszył, ale teraz 
potrafi jedynie zdopingować do lepszego wykonania.

ZC: Śpiewanie to nie tylko praca nad głosem, ale też umie-
jętność poruszania się na scenie, zaprezentowania siebie 
w taki sposób, aby widownia była nami zainteresowana, 
co wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Bez pracy w ze-
spole pewnie nie zdawałabym sobie sprawy, że to napraw-
dę ważne i nie przychodzi samo z siebie. 

KF: Stałam się bardziej otwarta na ludzi, coraz lepiej ra-
dzę sobie ze stresem, zaczął działać na mnie pozytywnie. 
Przekonałam się, że opinia innych jest dla mnie ważna, 
ale najbardziej wtedy, kiedy wyrażają ją osoby mające 
doświadczenie muzyczne. Nauczyłam się, że też, że speł-
nianie swoich marzeń wcale nie jest takie trudne jak się 
innym wydaje.

GOK: Jakie są Wasze plany na najbliższą przyszłość?

KF:  Na pewno chciałabym bardzo dobrze zdać maturę  
z rozszerzonej biologii i chemii, a za kilka lat wyjechać do 
USA. Drugą moją pasją jest sport, więc być może zajmę się 
medycyną sportową lub inną dziedziną związaną ze spor-
tem. Wiem, jak trudno będzie połączyć wszystkie plany, 
jednak wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych.

ZC: Ja chciałabym dostać się do dobrego dwujęzycznego 
liceum. Największym moim marzeniem jest studiowanie 
za granicą i wzięcie udziału w amerykańskim show. Bardzo 
lubię uczyć się języków obcych, co idealnie łączy się z mu-
zyką i światem artystów.

KD: Przede mną z kolei matura, a później studia – oczywi-
ście muzyczne.

Zapraszamy utalentowanych muzycznie młodych miesz-
kańców naszej gminy do zgłaszania chęci uczestnictwa  
w zajęciach muzyczno-wokalnych zespołu ToMiNo pro-
wadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach. 

INTENSYWNE PRZYGOTOWANIA STRAŻAKA

KS Strażak Nowa Wieś rozpoczął przygotowania do rundy 
rewanżowej rozgrywek klasy B podokręgu sosnowieckie-
go. Drużyna przed wiosennymi meczami została wzmoc-
niona m.in. byłymi graczami, którzy powrócili z lokalnych 
zespołów, aby znów powalczyć w barwach macierzystego  
klubu.

W trakcie rundy jesiennej Strażak rozgrywał wszystkie 
spotkania na wyjazdach. Było to spowodowane koniecz-
nością wykonania prac modernizacyjnych na terenie sta-
dionu. Wśród licznych zabiegów, jakie zostały przeprowa-
dzone w drugiej części ubiegłego roku należy wymienić: 
nawadnianie boiska, koszenie trawy, mulczowanie, werty-
kulację, kolcowanie, przeprowadzenie oprysków przeciw 
chwastom, wysiew nasion, wałowanie, nawożenie płyty 
nawozami mineralnymi oraz uzupełnienie ubytków mie-
szaniną ziemi z piachem. 

Prace będą kontynuowane wraz z nadejściem wiosny, 
aby zapewnić drużynie najlepsze warunki do rozgrywania 
meczów ligowych w roli gospodarzy. Dodatkowo, dzięki 
wsparciu Wspólnot Gruntowych z Nowej Wsi, została za-
kupiona bramka do treningów dla drużyny seniorów.

Nadchodząca runda zapowiada się wyjątkowo interesu-
jąco, ponieważ wszystkie mecze zostaną rozegrane na  
własnym boisku. Dzięki temu nie tylko kibice będą mogli 
oglądać Strażaka co tydzień u siebie, ale również piłka-
rzom powinno być łatwiej o dobry wynik.

Podczas przedsezonowego spotkania w gronie zawodni-
ków, zarządu i sympatyków klubu rozdane zostały symbo-
liczne upominki m.in. za najładniejszą bramkę czy zagra-
nie sezonu. 

W głosowaniu chętnie wzięli udział kibice, których za po-
średnictwem Facebooka przybywa z dnia na dzień. Miej-
my nadzieję, że zagoszczą oni na trybunach już podczas 
pierwszych spotkań.

Wszystkich chętnych zapra-
szamy do udziału w trenin-
gach. Bieżące informacje 
na temat działalności klubu 
można znaleźć na facebo-
okowym fanpage’u zespołu. 
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UKS IKAR - LIDER LIGI OKRĘGOWEJ

Uczniowski Klub Sportowy Ikar został utworzony w 2003 
roku. W jego strukturach, pod kierownictwem pani Teresy  
Banaś powstała sekcja piłki ręcznej, która przez jeden 
sezon występowała w lidze juniorek. Obok popularnego 
„szczypiorniaka” zajęcia zainaugurowała wówczas także 
sekcja tenisa stołowego, trenująca pod okiem instruktora  
z Tarnowskich Gór. 

Niebawem jednak treningi zostały zawieszone. Po czte-
rech latach działalność klubu udało się wznowić. W mię-
dzyczasie wielu mieszkańców gminy Mierzęcice uczęsz-
czało na zajęcia w sąsiednich  klubach regionu. Rozpo-
częto więc starania, aby zorganizować im możliwość 
treningu na naszym terenie, co wkrótce przerodziło się  
w pomysł reprezentowania gminy Mierzęcice w barwach 
nowego klubu tenisowego.

W sezonie 2009/2010 drużyna zadebiutowała w lidze 
okręgowej. Kierownikiem sekcji został wtedy obecny 
prezes klubu, Krzysztof Kozieł. W ciągu niespełna dziesię-
ciu lat w drużynach Ikara grało niemal 100 zawodników, 
głównie z gminy Mierzęcice. Sekcja seniorska mężczyzn 
nieprzerwanie uczestniczy w rozgrywkach na szczeblu 
okręgowym. Z kolei sekcja młodzieżowa występuje w II 
lidze juniorów. Jeden sezon w III lidze udało się zaliczyć 
także sekcji kobiecej.

Obecnie klub zrzesza 18 zawodników, z których 16 po-
siada licencje PZTS. Zajęcia są prowadzone przez trene-
rów – wolontariuszy, będących jednocześnie czynnymi 
zawodnikami. W lidze okręgowej występują dwie druży-
ny Ikara; pierwsza składa się z seniorów oraz trenerów,  
a druga z młodych adeptów tenisa z roczników 2002-2008. 
Po pierwszej części sezonu drużyna seniorska jest lide-
rem tabeli ligowej i zmierza po awans do III ligi, co byłoby  
historycznym sukcesem.

W składzie Ikara znajduje się kilku zawodników ze spo-
rymi osiągnięciami. Wyróżnić należy Andrzeja Głoda, 
mistrza Polski 2016 w kategorii 60 weteranów, Walde-
mara Glanowskiego, mistrza Śląska 2017 w kategorii 
50 weteranów oraz Jakuba Michalskiego (III miejsce  
w Mistrzostwach Polski 2017). Prezes, Krzysztof Kozieł, 
ma na swoim koncie III miejsce na Śląsku w grze deblowej,  
a także IX w Mistrzostwach Polski Sędziów Tenisa  
Stołowego 2017. 

Głównym czynnikiem, decydującym o świetnej postawie 
drużyny, jest jednak według prezesa wyjątkowa ambicja 
zawodników, którzy byli w stanie wygrywać mecze nawet 
z wysoką temperaturą, kiedy w zespole rozprzestrzenił się 
wirus grypy.

Podstawowym źródłem finansowania dla UKS Ikar są  
dotacje z Urzędu Gminy Mierzęcice. Klub wspierają także 
LZ Lazar, PKS Południe, Unitrans, Markand, Salon Oliwia 
oraz Krakowski Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach.

W styczniu br. UKS we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Mierzęcicach rozpoczął zajęcia z gimnastyki  
rekreacyjnej dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy 
Mierzęcice. Odbywają się one w co drugi wtorek w sali 
gimnastycznej ZSP w Nowej Wsi o godz. 18:30. Jednora-
zowy koszt udziału w ćwiczeniach dla osób niebędących 
członkami Klubu to 10 złotych. We wtorki bez gimnastyki 
o tej samej porze Ikar organizuje zajęcia z badmintona.

Więcej na temat Klubu można znaleźć na Facebooku,  
a także stronie internetowej www.uksikarmierzecice.com. 
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BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

MZKP Tarnowskie Góry informuje, że w związku 
z wprowadzeniem nowej Taryfy Przewozu osób i bagażu 
w komunikacji miejskiej od 1.01.2018 r. dzieci i młodzież 
do 16. roku życia mają możliwość bezpłatnego przejazdu 
komunikacją miejską organizowaną przez MZKP Tarnow-
skie Góry, KZK GOP i MZK Tychy.

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są:
• wszystkie dzieci do 7 roku życia, tj. do dnia 7 rocznicy 
urodzin, wraz wózkiem na podstawie oświadczenia osoby 
opiekującej się dzieckiem w czasie podróży
• dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania na te-
renie gmin wchodzących w skład MZKP Tarnowskie Góry 
i Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (KZK GOP, MZK 
Tychy), w wieku od 7 do 16 roku życia: 
• urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września - posia-
dają uprawnienia do 30 września roku kalendarzowego, 
w którym uczeń ukończył 16 rok życia
• urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – 
posiadają uprawnienia do dnia 16 rocznicy urodzin.

Obsługi Klienta (POK) lub w Punkcie Obsługi Pasażera. 
Ulga będzie kodowana jednorazowo.

Do czasu zakodowania ulgi na spersonalizowanej Karcie 
ŚKUP dokumentem uprawniającym dzieci i młodzież do 
bezpłatnych przejazdów będzie ważna legitymacja szkol-
na - do 31.03.2018 r.

Przejazd bezpłatny dla 
osób w wieku 7-16 lat obo-
wiązuje na podstawie ulgi 
zapisanej na Śląskiej Karcie 
Usług Publicznych (ŚKUP) 
lub na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej.

Ulgę trzeba zakodować 
(podstawą do zakodowania 
ulgi będzie ważna legity-
macja szkolna) w Punkcie

ZAPISY NA SHM III OTWARTE!

W tym roku organizatorzy przygotowali dodatkową trasę 
półmaratonu, dzięki czemu biegi odbędą się na trzech dy-
stansach: 11, 21 i 42 kilometrów. Zgłoszeń można dokony-
wać za pomocą strony internetowej: www.zmierzymyczas.
pl/zapisy/492/silesian-highland-marathon-iii.

Podczas zbliżającej się edycji wszyscy mieszkańcy gmi-
ny Mierzęcice na wniosek organizatorów są zwolnieni 

z opłat startowych. Mamy wielką nadzieję, że przełoży się 
to na aktywny udział gospodarzy w tej wyjątkowej imprezie. 
Po dwóch tygodniach od uruchomienia zapisów na liście 
startowej znajduje się już niemal stu zawodników. Ser-
decznie zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że zwycięzcą ubiegłorocznej edycji ma-
ratonu na dystansie 42 kilometrów został mieszkaniec 
Mierzęcic, Roman Cichoń. Ciekawe, czy również w tym 
roku nasza gmina będzie mogła świętować sukces swoje-
go reprezentanta. 

Dzięki utworzeniu grupy biegowej Ostra Góra 351 będzie-
my mieli szansę zaprezentować się w zawodach jako liczna 
drużyna. Zachęcamy jednocześnie do zasilenia szeregów 
grupy i wspólnego udziału w biegach zewnętrznych.

Więcej informacji na temat SHM znajdą Państwo na 
Facebooku oraz stronie internetowej: www.silesianhigh-
land.com.

Ruszył system zgłoszeń do 
trzeciej edycji największe-
go sportowego wydarzenia 
w naszej gminie, czyli Sile-
sian Highland Marathon.

Już 30 czerwca biegacze-
amatorzy z regionu,  jak 
również innych części Pol-
ski, zmierzą się po raz kolej-
ny z wymagającym terenem 
Wyżyny Śląskiej. 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII

W pierwszym – szkolnym etapie Ania musiała poradzić 
sobie z zadaniami dotyczącymi podstaw geografi i takimi 
jak: geografi a fi zyczna, ruchy Ziemi, procesy kształtujące 
powierzchnię planety  oraz oczywiście mapą świata. Etap 
drugi – rejonowy to przede wszystkim dogłębna znajo-
mość jednego kontynentu. W tym roku była to Afryka. 
Ostatni, trzeci etap będzie obejmował szczegółową znajo-
mość geografi i Polski z uwzględnieniem treści geografi cz-
nych z dwóch poprzednich etapów. 

Gratulujemy Ani sukcesu i życzymy wytrwałości oraz po-
wodzenia na etapie wojewódzkim tego konkursu!

Uczennica klasy III Gimnazjum w Nowej Wsi  Anna Cichoń zakwalifi kowała się do fi nału konkursu przedmiotowego 
z geografi i.  



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2018 - strona 18

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE W PRZECZYCACH

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Z BABCIĄ I DZIADKIEM

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Wójta 
Gminy Mierzęcice Andrzej Cembrzyński, Przewodnicząca 
Rady Gminy Mierzęcice Jolanta Kyrcz, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Tadeusz Szczepańczyk oraz Radna Gminy 
Katarzyna Kozieł. Jak zawsze nie zawiedli również rodzice  
i dziadkowie uczniów.

Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją bożonarodzeniową, 
podczas której uczniowie klas V i VI zaprezentowali swoje 
umiejętności aktorskie. Następnie każda z klas śpiewała 
wybraną przez siebie kolędę lub pastorałkę. Szczególnie 
pięknie prezentowali się uczniowie klas młodszych w stro-
jach pasterzy i aniołków. Na ich twarzach widać było pełne 
zaangażowanie i przeżywanie tych wyjątkowych chwil. 

Wśród zaproszonych gości  obecni byli: Wójt Gminy Mie-
rzęcice Grzegorz Podlejski, Przewodnicząca Rady Gminy 
Jolanta Kyrcz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz 
Szczepańczyk, Sołtys sołectwa Toporowice Anna Kolasiń-
ska oraz babcie, prababcie, dziadkowie i rodzice uczniów.

Uroczystość rozpoczął występ Zespołu Śpiewaczego „To-
porowianki”. Następnie uczniowie klasy I i III zaprezento-
wali jasełka, a dzieci z oddziału przedszkolnego przedsta-
wiły montaż słowno-muzyczny „Dla dziadka i babci” oraz 
wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane 
prezenty. Dyrektor Szkoły wraz z gronem pedagogicznym 
składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom za 
przybycie i wspólne kolędowanie.

19 stycznia w Szkole Podstawowej w Toporowicach odbyła się uroczystość środowiskowa „Wspólne kolędowanie  
z Babcią i Dziadkiem”.

Jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach odbyło 
się spotkanie bożonarodzeniowe całej społeczności szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 LAUREATEM W KONKURSIE „PROJEKT Z KLASĄ” 

W dniach 4.12 - 12.12.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 1  
w Mierzęcicach brała udział w konkursie edukacyjnym 
wydawnictwa Nowa Era pt. „Projekt z klasą”.

Podczas konkursu szkoła przedstawiła projekt „Powrót do 
przeszłości czyli szczęśliwe dzieciństwo bez komputera”, 
który ma na celu zachęcenie uczniów do alternatywnego 
– aktywnego spędzania czasu wolnego. Z wielką radością 
informujemy, że projekt zajął zaszczytne drugie miejsce 
w głosowaniu internautów. Tym samym szkoła zdobyła 

grant w wysokości 1000 zł, który zostanie przeznaczony na 
zakup gier planszowych do szkolnego kącika gier oraz na 
dofinansowanie wyjazdu do  Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej.

Dyrektor szkoły Paulina Niegowska składa serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców i przyjaciół 
szkoły, którzy wzięli udział w głosowaniu. Wyniki konkursu 
dostępne są na stronie internetowej: www.projektzklasa.
pl w zakładce „Konkurs”.

SUKCES W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM Z JĘZYKA POLSKIEGO

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich  
w Mierzęcicach, Krzysztof Wszelaki, po sukcesie w eta-
pie szkolnym wziął udział w etapie rejonowym Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskie-
go organizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty  
w Katowicach.

Jak co roku poziom konkursu był bardzo wysoki, trzeba 
było wykazać się dużą wiedzą i umiejętnościami. 

Z radością informujemy, że Krzysztof zdobył wymaganą 
liczbę punktów w II etapie konkursu i już wkrótce będzie 
reprezentować swoją szkołę na szczeblu wojewódzkim.





OGŁOSZENIA PŁATNE
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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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