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WÓJT GRZEGORZ PODLEJSKI OTRZYMAŁ WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

15 czerwca 2022r. podczas XXXVI 
Sesji Rady Gminy, radni udzielili 
Wójtowi Gminy Grzegorzowi Pod-
lejskiemu wotum zaufania i ab-
solutorium. Głosowanie poprze-
dziła debata dotycząca Raportu o 
stanie Gminy Mierzęcice za 2021r.

Wójt Grzegorz Podlejski przedsta-
wił Raport o stanie Gminy, w któ-
rym podsumował swoją działal-
ność w poprzednim roku.

Informował o najważniejszych in-
westycjach, edukacji, ochronie 
zdrowia oraz sytuacji finansowej 
gminy. Omawiając sytuację finan-
sową gminy dokonał analizy po-
równawczej z sąsiednimi gminami. 
Pod względem dochodów nasza 
gmina plasuje się na najniższej 
pozycji a to z uwagi na to, że na 
terenie gminy nie ma wielu przed-
siębiorców, którzy w pokaźny spo-
sób zasilają budżet gminy jak w 
gminach sąsiednich. Niskie docho-
dy nie ograniczają jednak rozwoju 
naszej gminy, a to dzięki możliwo-
ściom pozyskania dodatkowych 
środków finansowych gdzie nasza 
gmina jest wiodącą. W ostatnich 
latach pozyskując ponad 175 mln 
zł wyprzedziła niemalże wszystkie 
ościenne gminy. Ostatnim kluczo- 

 

wym wskaźnikiem oceniającym 
sytuację finansową to stan za-
dłużenia gminy, który od kilku lat 
wykazuje tendencję spadkową. 
Sąsiednie gminy pomimo wielo-
krotnie wyższych wpływów do 
budżetu wspomagają się kredyta-
mi i pożyczkami, powodując tym 
samym nawet 10-krotnie większe 
zadłużenie.

Po przedstawieniu raportu i zakoń-
czonej debacie radni udzielili Wój-
towi wotum zaufania.

Następnie Rada Gminy pochyliła  

się nad sprawozdaniem finanso-
wym oraz sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy za rok 
2021. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu wraz z informacją o sta-
nie mienia komunalnego pozytyw-
nie zaopiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach. W 
głosowaniu radni zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe i sprawoz-
danie z wykonania budżetu oraz 
jednogłośnie udzielili włodarzowi 
Gminy Mierzęcice absolutorium.

Urząd Gminy

SETNE URODZINY PANI HELENY JĘDRUSIK Z PRZECZYC 

Setne urodziny to piękna i wy-
jątkowa uroczystość, która nie 
zdarza się często. Sto lat to wiek 
nacechowany wielką wartością, 
którą tworzą lata doświadczeń 
naznaczone blaskami i cieniami 
codziennego życia. To przeogrom-
na skarbnica wiedzy i źródło na-
dziei, z której przez lata korzysta-
ły, czerpiąc mądrość i dojrzałość, 
najdroższe Jubilatce osoby.

1 czerwca 2022r. Pani Helena Ję-
drusik z Przeczyc dołączyła do gro-
na stulatków! Z tej okazji 3 czerw-
ca br. w kościele św. Mikołaja w 
Targoszycach została odprawiona 
uroczysta msza św. w intencji do-
stojnej Jubilatki, w której oprócz 
Pani Heleny i Jej najbliższych 
uczestniczył także wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski. 

Tak znamienita rocznica urodzin 

nie mogła się obyć bez życzeń i 
kwiatów. Była również okazją do 
wspomnień i spotkania w gronie 
rodzinnym.

Pani Helenie składamy życzenia 

wszelkiej pomyślności oraz kolej-
nych lat życia w zdrowiu, a także 
samych szczęśliwych chwil w gro-
nie najbliższych.

Aldona Węgrzynowicz
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LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to inicja-
tywa edukacyjna realizowana 
przez MEiN we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów.  Celem pro-
jektu  jest stworzenie nowocze-
snej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzy-
jający odkrywaniu ich talentów i 
rozwijaniu zainteresowań, a tak-
że budowanie kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM 
- nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka. 

Wszystkie szkoły z gminy Mierzę-
cice wzięły udział w tym ogólno-
polskim programie i otrzymały 
dofinansowanie w następujących 
kwotach:

• SP nr 1 w Mierzęcicach – 
99.600 zł

• SP nr 2 w Mierzęcicach – 
60.000 zł

• SP w Przeczycach – 30.000 zł
• SP w Toporowicach – 30.000 zł
• SP w Boguchwałowicach – 

30.000 zł.

Wsparcia udzielono bez wkładu 
własnego. Wysokość otrzyma-
nej kwoty była zależna od ilości 
uczniów w placówce.
 
 

W ramach Laboratoriów Przyszło-
ści do szkół zakupiono: drukarki 
3D wraz z akcesoriami, laptopy, 
filamenty, stacje lutownicze, sta-
tywy z akcesoriami, mikrofony, 
aparaty fotograficzne, mikrosko-
py, piekarniki, szafy narzędziowe 
z akcesoriami, stoły warsztatowe, 
taborety obrotowe, wyposażenie 
pracowni kulinarnej, wyposażenie 
pracowni robótek ręcznych, klocki 
konstrukcyjne.

Urząd Gminy

CYFROWA GMINA

Gmina Mierzęcice zawarła umo-
wę o powierzenie grantu na re-
alizację projektu pn. „Cyfrowa 
Gmina” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020. Realizacja Grantu 
„Cyfrowa Gmina”  przyczyni się 
do wsparcia rozwoju cyfrowe-
go Gminy Mierzęcice  w ramach 
przeciwdziałania skutkom pan-
demii COVID-19.  Zaplanowane  
działania są kluczowe do realiza-
cji usług publicznych przez JST na 
drodze teleinformatycznej, a tak-
że dla zwiększenia cyberbezpie-
czeństwa. 

W ramach projektu zakupiony  
zostanie sprzęt komputerowy,  
serwery, stacje robocze, przepro-
wadzona zostanie diagnoza doty-
cząca zapewnienia cyberbezpie-
czeństwa oraz szkolenia dla pra-
cowników w tym zakresie. 

Gmina na realizację projektu ma 
18 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o powierzenie grantu tj. 
do 30 września 2023 roku. 

Wartość projektu to 228.690,00 zł 
w całości finansowana ze środków 
unijnych.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest fi-
nansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach PO PC na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na za-
grożenia REACT-EU, działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na za-
grożenia.

Urząd Gminy
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WYMIANA KOTŁÓW W GMINIE

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

W gminie Mierzęcice od kwietnia 
br. realizowany jest projekt pn. 
„Wymiana źródeł ciepła w bu-
dynkach mieszkalnych w Gminie 
Mierzęcice”. 

Projekt polega na udzieleniu do-
finansowania  mieszkańcom na 
wymianę starych kotłów węglo-
wych lub miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe (np. 
piec kaflowy) niespełniających 
właściwych norm i nieposiadają-
cych odpowiednich certyfikatów 
na niskoemisyjne źródło ciepła na 
paliwo stałe (np. kocioł na węgiel, 
kocioł na biomasę, kocioł na pel-
let, kocioł na drewno) spełniające 
odpowiednie normy i posiadające 
właściwe certyfikaty lub na kocioł 
gazowy kondensacyjny lub na ko-
cioł olejowy kondensacyjny.

Dotacja  udzielana jest tylko oso-
bom fizycznym, którzy są właści-
cielami / współwłaścicielami lub 
użytkownikami wieczystymi nie-
ruchomości zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzin-
nym, położonym na terenie Gminy  

 

Mierzęcice. Dofinansowanie 
udzielane jest w formule „gran-
towej” (tzn. mieszkaniec we wła-
snym zakresie dokonuje wymiany 
kotła) i wynosi  50% łącznej wy-
sokości poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych brutto, jednak 
nie więcej niż 5.000 zł dla jednego 
źródła ciepła.

Do urzędu gminy złożono 162 
wnioski o przyznanie dotacji na 
wymianę kotła. Podpisano 104  

umowy o udzielenie dotacji celo-
wej w formule grantowej na reali-
zację tego zadania.

Projekt  realizowany jest ze środ-
ków otrzymanych z  umorzenia 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.  Pula 
środków przeznaczonych na dofi-
nansowanie to 522.000,00zł. 

Urząd Gminy

 

W ramach programu Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych, 
Gmina Mierzęcice otrzymała 
4.750.000,00zł na zadanie pn. 
„Modernizacja infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Mierzęcice”.

Zadanie to zostało podzielone na 
cztery części. 

Część nr 1  obejmuje moderniza-
cję istniejącej sieci wodociągowej 
stalowej o średnicy Dn 100mm po-
przez zaprojektowanie i wybudo- 

wanie sieci wodociągowej Dw130 
i Dw180mm dla miejscowości 
Przeczyce w ulicy 21-go Stycznia. 

Część nr 2 to modernizacja istnie-
jącej sieci wodociągowej azbesto 
- cementowej o średnicy Dn100 
iDn200mm poprzez zaprojekto-
wanie i wybudowanie sieci wodo-
ciągowej Dw130 i Dw150mm dla 
miejscowości Nowa Wieś w ulicy 
Zawadzkiego. Termin realizacji 
tych dwóch części wynosi 18 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy, 
gdyż są to zadania złożone, zakła-
dające zaprojektowanie i wybudo-

wanie sieci wodociągowej.

Część nr 3 obejmuje wymianę 
odcinków wodociągu w Toporo-
wicach, Mierzęcicach oraz Nowej 
Wsi, natomiast  część nr 4 mo-
dernizację zasilania i sterowania 
obiektów gospodarki wodnej na 
ujęciu w Przeczycach oraz renowa-
cję studni rozprężnych zdegrado-
wanych korozją siarkowodorową 
zamontowanych na sieci kanaliza-
cji ciśnieniowej w Gminie Mierzę-
cice. 

Termin wykonania części nr 3 i 4  to 
13 miesięcy od podpisania umo-
wy. Koszt realizacji całości zadania 
to 5.754.610,00zł brutto.Umowy z 
Wykonawcami zostały podpisane 
w miesiącu maju. 

Wykonawcą części nr 1, 2, 3 jest 
ECO – INSTAL Paweł Pałasiński.
Wykonawcą części nr 1 jest AQU-
AREN Sp. z o.o.

Urząd Gminy
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NAGRODY STAROSTY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO ROZDANE

Koło Gospodyń Wiejskich w Prze-
czycach oraz Pani Czesława Woj-
das laureatami nagrody Starosty 
Powiatu Będzińskiego za Osią-
gnięcia w Dziedzinie Twórczości 
Artystycznej i Upowszechniania i 
Ochrony Kultury za 2021 rok.

Nagrody Starosty Powiatu Będziń-
skiego za Osiągnięcia w Dziedzinie 
Twórczości Artystycznej i Upo-
wszechniania i Ochrony Kultury, 
stanowią prestiżowe wyróżnienie 
dla ludzi, którzy dbają o rozwój i 
promowanie kultury  na terenie 
całego Powiatu Będzińskiego.

W grudniu 2021 roku Wójt Gmi-
ny Mierzęcice Grzegorz Podlejski 
wystąpił z wnioskiem  do Staro-
stwa Powiatowego w Będzinie, 
by w gronie laureatów tej nagro-
dy znalazło się Koło Gospodyń 
Wiejskich w Przeczycach oraz Pani 
Czesława Wojdas. Jak się okazało, 
komisja konkursowa przychyliła 
się do wniosku Pana Wójta i za-
równo KGW w Przeczycach, jak i 
Pani Czesława Wojdas otrzymali tę 
prestiżową nagrodę i znaleźli się 
w gronie 7 laureatów z Powiatu 
Będzińskiego. Serdecznie gratulu-
jemy obu laureatom z Gminy Mie-
rzęcice! 

Wręczenie  nagród odbyło się 14 
czerwca br. Teatrze Dzieci Zagłę-
bia. Na scenie wystąpił także Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski, który złożył laureatom ży-
czenia, ofiarował kwiaty i pamiąt-
kowe grawertony.

Koło Gospodyń Wiejskich w Prze-
czycach działa już ponad 90 lat. 

Powstało w 1930 roku. Koło reak-
tywowano po II wojnie światowej 
w 1945 roku. Opiekowały się nim 
kolejno: Antonina Małota, Hono-
rata Dęboń, Danuta Kocot, Czesła-
wa Latos. Obecnym prezesem Koła 
jest Pani Stanisława Kieras, która 
pełni tę funkcję od 2000 roku. W 
latach 50-tych powołano zespół 
pieśni i tańca, który występował 
na terenie całego kraju. Później 
przy kole powstała sekcja teatral-
na, organizowano też kursy goto-
wania, kroju i szycia. Gospodynie 
uczyły też robienia kołder pucho-
wych, szydełkowania i uprawy wa-
rzyw.

KGW w Przeczycach kultywuje 
folklorystyczne tradycje, pielęgnu-
je dziedzictwo kultury ludowej i 
wpływa na integrację społeczności 
lokalnej. Ma znaczący wpływ nie 
tylko w podtrzymywaniu i upo-
wszechnianiu kultury ludowej, 
ale także w pozytywne przemiany 
społeczne na wsi. Występy KGW w 
Przeczycach cieszą się uznaniem 
publiczności.

Z kolei Pani Czesława Wojdas od 
wielu lat aktywnie bierze udział w 
życiu kulturalnym Gminy Mierzę-
cice. Rzec by można, że od zawsze 
wykazywała się niezwykłą aktyw-
nością społeczną. Po wojnie- w 
1947 roku Pani Czesława odbyła 
kurs bibliotekarza. Po nim otwo-
rzyła domową bibliotekę, w której 
pracowała społecznie. Pragnęła, 
by osoby z okolicy miały dostęp do 
literatury i mogły się dokształcać i 
edukować. W tym samym czasie 
wpisała się do żeńskiego oddzia-
łu straży w Mierzęcicach, gdzie  

pełniła funkcję komendanta. W 
1958 roku została wybrana preze-
sem KGW Mierzęcice. Była wów-
czas inicjatorką kursów gotowania, 
kroju i szycia, gdyż cechuje ją wy-
bitna aktywność w zakresie popra-
wy życia mieszkańców, otoczenia. 
Wspólnie z członkiniami KGW w 
Mierzęcicach przepracowała 554 
godziny przy budowie Gminnego 
Ośrodka Kultury. W 1976 roku zo-
stała kierownikiem Zespołu Pieśni 
i Tańca, który zmienił później na-
zwę na Zespół Śpiewaczy „Mierzę-
canki”.

Pełniła tę funkcję  ponad 45 lat. Do 
dziś aktywnie bierze udział w życiu 
kulturalnym Gminy Mierzęcice. 
Jest inicjatorką wyjazdów, podczas 
których wraz z zespołem promuje 
Gminę Mierzęcice. 

Jako społeczność Gminy Mierzę-
cice jesteśmy niezwykle dumni, 
że w gronie mieszkańców  naszej 
gminy znajdują się osoby, którym 
od lat leży na sercu upowszechnia-
nie kultury, dbałość o kultywowa-
nie tradycji ludowej oraz szeroko 
pojęte dobro społeczne. To wła-
śnie takie postawy mają wpływ 
na kształtowanie nowych pokoleń 
Polaków przywiązanych do trady-
cji i historii swojego kraju. Jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy wy-
różnionym i życzymy kolejnych lat 
aktywnej działalności w zdrowiu i 
uznaniu społecznym.

Aldona Węgrzynowicz
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WYWIAD Z AGNIESZKĄ KOŁTUNOWSKĄ - NOWĄ RADNĄ GMINY MIERZĘCICE

Rozmowa z Panią Agnieszką Koł-
tunowską, dotychczasową sołty-
ską sołectwa Przeczyce (najlicz-
niejszego pod względem liczby 
ludności oraz zajmowanej po-
wierzchni sołectwa w gminie 
Mierzęcice), która zwyciężyła 3 
kwietnia 2022r. w wyborach uzu-
pełniających do Rady Gminy Mie-
rzęcice.  

Wybory odbyły się w związku ze 
śmiercią 22 grudnia 2021 r. do-
tychczasowej radnej - śp. Hanny 
Kałuskiej. Wybory zostały prze-
prowadzone w okręgu nr 3. 

Aldona Węgrzynowicz: Gratulu-
ję Pani zwycięstwa w wyborach 
uzupełniających do Rady Gminy 
Mierzęcice. Sprawowanie  samo-
rządowej funkcji społecznej nie 
jest jednak dla Pani nowością, 
gdyż od wielu lat sprawuje także 
Pani funkcję sołtysa w najwięk-
szym pod kątem zarówno liczby 
mieszkańców, jak i zajmowanego 
obszaru sołectwie Przeczyce. 

Co skłoniło Panią do ubiegania się 
o mandat radnej Gminy Mierzęci-
ce?

Agnieszka Kołtunowska: Po 
pierwsze - pełniąc funkcję sołtysa 
stwierdziłam, że te dwa mandaty 
wzajemnie się uzupełniają i jestem 
w stanie im sprostać. 

Po drugie, mając już za sobą spo-
łeczne zaufanie w wyborach na 
sołtysa i pewne doświadczenie w 
pracy samorządowej, postanowi-
łam jeszcze bardziej się zaangażo-
wać. 

Mam nadzieję, że będzie się to 
odbywało z korzyścią dla lokalnej 
społeczności oraz gminy. 

AW: Proszę przypomnieć miesz-
kańcom coś o sobie? Czym się 
Pani zajmuje na co dzień? Jak 
Pani lubi spędzać wolny czas?

AK: Jestem 47-letnią mężatką. 
Mam dwoje dzieci. Od urodzenia 
mieszkam w Przeczycach. 

Na co dzień pracuję na stacji PKN 
Orlen. Mam wykształcenie średnie 
(skończyłam Liceum Ogólnokształ-
cące i Policealne Studium Ekono-
miczne- Zarządzanie i Organizację 
Przedsiębiorstwem). 

Aktywnie uczestniczę w KGW Prze-
czyce „Jezioranki”, więc wolnego 
czasu mam bardzo mało…

14 czerwca br. koło otrzymało Na-
grodę Starosty Będzińskiego za 
Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczo-
ści Artystycznej, Upowszechniania 
i Ochrony Kultury.

AW: Jakie są priorytety w Pani 
działalności na rzecz mieszkań-
ców? 

Czym chce się Pani zająć w naj-
bliższym czasie?

AK: Moim priorytetem jest dopro-
wadzenie do wybudowania nowej 
nawierzchni drogi przy ul. Zarzecz-
nej w Przeczycach, która na dzień 
dzisiejszy jest w bardzo złym sta-
nie. 

Jako sołtys poczyniłam już starania 
w tym kierunku i mam nadzieję, że 
jako radna będę miała nowe moż-
liwości działania w tym zakresie.

AW: Wiem, że dotychczas uczest-
niczyła Pani w wielu inicjatywach 
społecznych na rzecz mieszkań-
ców gminy Mierzęcice, co zapew-
ne docenili mieszkańcy wybiera-

jąc Panią w wyborach uzupełnia-
jących na radną. 

Czy dalej zamierza się Pani tak ak-
tywnie angażować? Czy dotych-
czasowa funkcja sołtysa sołectwa 
Przeczyce ułatwia Pani wykony-
wanie mandatu radnej, czy raczej 
utrudnia?

AK: Zamierzam się dalej aktyw-
nie angażować w życie lokalnej 
społeczności, ponieważ jestem to 
winna moim wyborcom, którzy 
obdarzyli mnie zaufaniem. 

Sołtys jest tzw. organem wyko-
nawczym i na wsi spełnia trzy pod-
stawowe zadania- jest łącznikiem 
między mieszkańcami a organami 
gminy, co oznacza, że sygnalizuje 
samorządowi problemy swojego 
sołectwa. 

Kolejnym zadaniem sołtysa jest 
organizacja spotkań wiejskich, na 
których omawiane są sprawy do-
tyczące wsi. Myślę, że wykonywa-
nie mandatu radnej i sołtysa bę-
dzie się wzajemnie uzupełniało i 
przenikało z korzyścią dla obydwu 
płaszczyzn działalności.

AW: Jakie są Pani spostrzeżenia 
po tym krótkim okresie sprawo-
wania nowej funkcji? 

Czy dostrzega Pani jakieś duże 
różnice pomiędzy pełnieniem 
funkcji sołtysa, a sprawowaniem 
mandatu radnej Rady Gminy Mie-
rzęcice?

AK: Tak jak wcześniej powiedzia-
łam, funkcje te mogą się wzajem-
nie uzupełniać.

AW: Czy pełnienie funkcji radnej 
wiąże się bezpośrednio ze zwięk-
szeniem nowych obowiązków 
społecznych wobec mieszkań-
ców? 

AK: Oczywiście, że tak, bowiem 
zwiększa się zakres działań odno-
szących się nie tylko do społeczno-
ści lokalnej, ale całej gminy.

AW: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Aldona Węgrzynowicz
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Wywiad z Panią Sandrą Czoik, au-
torką „Piekielnej Paczki” i „Gdy-
by”, oraz współautorką dwóch 
antologii. 

Aldona Węgrzynowicz: Proszę na 
wstępie powiedzieć czytelnikom 
Panoramy coś o sobie- czym się 
Pani zajmuje zawodowo, jaki jest 
Pani dorobek pisarski? Czym się 
Pani interesuje?

SC: Na co dzień zajmuję się do-
mem, synem i pisaniem. Jeśli cho-
dzi o dorobek pisarski, to na ten 
moment mam na swoim koncie: 
debiut pod tytułem „Piekielna 
Paczka”, który jest pomieszaniem 
thrillera z obyczajem, dwie antolo-
gie: jedna we współpracy z grupą 
literacką Piórem Czarownic, druga 
z grupą literacką Ailes. Oprócz tego 
w kwietniu pojawiła się moja dru-
ga solowa książka. „Gdyby”, po-
nieważ taki tytuł nosi, jest krótką 
opowieścią obyczajową, dostępną 
tylko w wersji ebook. Zależało mi, 
aby przekazać w niej, że inność nie 
oznacza bycia gorszym. Natomiast 
teraz w czerwcu pojawi się następ-
na antologia wydawnictwa Magia 
Słów, do której wraz z dziewięcio-
ma autorkami napisałyśmy opo-
wiadania z gatunku romans. Tytuł 
tej antologii to „Lek na miłość”. 
Ona także, jak „Gdyby”, będzie do-
stępna tylko w wersji ebook. 

Jeśli chodzi natomiast o zaintere-
sowania, to oczywiście uwielbiam 
czytać, zwiedzać nowe miejsca i 
wędrować po turystycznych, gór-
skich szlakach. Prócz tego bardzo 
lubię zumbę, do której zresztą za-
chęciły mnie Mierzęcice i zorgani-
zowane zajęcia, prowadzone przez 
Justynę Mulewicz.

AW: Skąd się wziął pomysł na pi-
sanie?

SC: Piszę właściwie, odkąd pamię-
tam, podobnie mam z czytaniem. 
Obecnie nie wyobrażam sobie, że 
mogłabym to porzucić. 

AW: Jakie były początki Pani 
twórczości?

SC: Czytałam opowiadania umiesz-
czane na blogach i w ten sposób 

natknęłam się na platformę Wat-
tpad, miejsce, gdzie osoby w róż-
nym wieku publikują swoją twór-
czość. Początkowo ominęłam tę 
stronę, wróciłam do niej dopiero 
po jakimś czasie i tak zaczęłam pu-
blikować. Pierwszą książką, którą 
napisałam, był romans sensacyjny, 
drugą fantastyka. Obydwie usu-
nęłam, uznając je w tamtym mo-
mencie za bardzo słabe. Dopiero 
następne zostawiłam w spokoju, 
przerabiając je co jakiś czas. 

AW: Co na temat Pani aktywności 
pisarskiej sądzi rodzina? Wspiera-
ją Panią w tych działaniach?

SC: Myślę, że odbierają to pozy-
tywnie. Początkowo każdy był 
zdziwiony, ponieważ nie opowia-
dałam o tym, że piszę. Jeśli chodzi 
o wsparcie, to jak najbardziej. Naj-
większym wsparciem jednak jest 
mój syn, który nawet ostatnio, gdy 
wróciłam z pierwszych spotkań 
autorskich, wypytywał autentycz-
nie zaciekawiony, jak było. 

AW: Jakie są plany na najbliższą 
przyszłość pisarską? Czy może 
nam Pani uchylić rąbka tajemnicy 
w tym temacie?

SC: Aktualnie poszukuję wydawcy 
do dylogii z gatunku thriller, której 
główny bohater jest psychopatą 
oraz kończę pisać coś skrajnie in-
nego, czyli romans. 

W kolejce czeka rozwinięcie ko-
medii do wymiarów książki i na-
pisanie kolejnych thrillerów oraz 
romansów. Jak to wyjdzie w prak-
tyce, to jeszcze nie wiadomo.

AW: Jak dużo codziennego czasu 
zajmuje Pani pisanie? Jak to się 
odbywa w praktyce?

SC: Bywają dni, kiedy potrafię się 
nie odklejać od klawiatury przez 
długie godziny i wtedy słowa same 
wypływają, ale bywa też tak, że sia-
dam, piszę i usuwam, ponieważ nie 
jestem z tego zadowolona. Dążę do 
tego, żeby pisać systematycznie, 
na ten moment z różnym skutkiem.  
Zawsze najlepiej pisze mi się 
pierwsze rozdziały i ostatni. Sporo 
czasu zajmuje też wyszukiwanie 

informacji do książek, ale bardzo 
lubię ten etap. Pisząc „Piekielną 
Paczkę”, sprawdziłam masę miejsc 
w Krakowie, ponieważ tam się 
dzieje akcja. Przy „Gdyby” szuka-
łam wypowiedzi ekspertów i osób, 
które mierzą się z danym problem, 
by oddać ich historię jak najbar-
dziej rzeczywiście.

AW: Czy ma Pani jakieś swoje 
inspiracje twórcze- kogoś, kto 
Pani imponuje i jest dla Pani 
wzorem w zakresie pisania? 
 
SC: Jak najbardziej i to nie jedną 
osobę! Przede wszystkim ogrom-
nym wzorem jest dla mnie moja 
koleżanka z grupy, Daria Smolarek, 
od której nauczyłam się naprawdę 
sporo. Cenię też jej perfekcjonizm 
w pisaniu i wyczekuję niecierpli-
wie, aż uzna, że jej powieść jest 
dla niej w stu procentach dobra i 
postanowi ją wydać.

Zachwycam się też sposobem kre-
acji bohaterów u Agi Kalickiej i po-
czuciem humoru, jaki zawsze moż-
na znaleźć w jej książkach. Impo-
nuje mi także Ludka Skrzydlewska, 
która tworzy książki ekspresowo, 
a przy tym zawsze są na wysokim 
poziomie. 

Cenię także każdego, kto postana-
wia wydawać sam i odnosi w tym 
sukces, bo jest to naprawdę nie 
lada wyzwaniem. 

AW: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Aldona Węgrzynowicz

WYWIAD Z SANDRĄ CZOIK 
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W środę 22 czerwca br.,  po dwóch 
latach pandemii, 51  uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Mierzęcice, mogło ode-
brać osobiście z rąk Wójta Gminy 
Mierzęcice Grzegorza Podlejskie-
go gratulacje oraz nagrody za wy-
bitne osiągnięcia i średnią ocen 
5,2 i wyższą.  

Do udziału w Promocji Ucznia 
Zdolnego zaproszeni zostali wyróż-
nieni uczniowie wraz z rodzicami, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu Gminy Mierzęcice oraz 
przedstawiciele Rady Gminy Mie-
rzęcice. 

Podczas wystąpienia Wójt Gminy 
Mierzęcice Grzegorz Podlejski po-
gratulował uczniom osiągniętych 
wyników i wyraził szczere wyrazy 
uznania za całoroczny trud, wy-
trwałość i zaangażowanie. Nie-
jedna łza wzruszenia zakręciła się  
w oczach rodziców, kiedy otrzymy-
wali podziękowania za trud włożo-
ny w wychowanie i edukację dzie-
ci, które osiągnęły tak imponujące 
wyniki w nauce. Na koniec uro-
czystości gospodarz gminy życzył 
wszystkim uczniom, ich rodzicom, 
wychowawcom i dyrektorom szkół  
spokojnych i pięknych wakacji. 

Wyróżnienia za wybitne osiągnię-
cia i średnią 5,2 i wyższą w roku 
szkolnym 2021/2022 otrzymali:

- ze Szkoły Podstawowej nr 1 im 
T. Kościuszki w Mierzęcicach 32 
uczniów:

1. Paulina Bijak – 5,36
2. Julia Jasic- 5,29
3. Natalia Kaziród- 5,21
4. Karolina Sobczyk- 5,43
5. Piotr Nowak- 5,43
6. Julia Szafran – 5,31
7. Oliwia Klusa – 5,21
8. Szymon Lorek – 5,22
9. Julia Brenza – 5,21
10. Magdalena Góralczyk 5,50
11. Jakub Bystrzycki 5,21
12. Zuzanna Hudecka 5,43
13. Zuzanna Smolarska 5,21
14. Szymon Knop 5,36
15. Bartosz Paszewski 5,29
16. Hyla Adrianna 5,23
17. Nowak Maciej 5,23
18. Pietluch Aron 5,31
19. Julia Czapla 5,69
20. Nikola Czapla 5,85
21. Nikola Król 5,54
22. Anna Kyrcz 5,77
23. Robert Kołodziejczyk 5,44
24. Konrad Nowak 5,23
25. Góralczyk Karolina 5,58
26. Łazarczyk Matylda 5,67
27. Pływacz Natalia 5,50
28. Kamiński Hubert 5,42
29. Alicja Goździewska 5,42
30. Natalia Hatlapa 5,58
31. Julia Hyla 5,42
32. Lena Kubik 5,33

- ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Lotników Polskich w Mierzęcicach 
15 uczniów:

1. Julia Bróg – 5,25
2. Borys Frączek – 5,33
3. Nikola Popczyk – 5,25
4. Paulina Jarczak – 5,20
5. Norbert Pawlik – 5,46
6. Nicole Konieczna – 5,25
7. Adam Dyraga – 5,27
8. Martyna Frączek – 5,92
9. Karolina Durbacz – 5,20
10. Aleksandra Zok – 5,36
11. Igor Pancerz – 5,21
12. Karol Sygut – 5,21
13. Kacper Jaśniak – 5,36
14. Oliwia Wdowik – 5,27
15. Zuzanna Kot – 5,38

- ze Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Przeczycach 4 
uczniów:

1. Tomasz Wiśniewski – 5,72
2. Weronika Badiura – 5,55
3. Kacper Bebak – 5,23
4. Lena Szatan – 5,23

Wszystkim nagrodzonym uczniom 
serdecznie gratulujemy oraz ży-
czymy dalszych sukcesów!

Urząd Gminy

PROMOCJA UCZNIA ZDOLNEGO
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PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Od 28 maja do 4 czerwca 2022 r. 
dziesięcioro uczniów oraz troje 
nauczycieli ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Prze-
czycach uczestniczyło w wizycie 
partnerskiej na Maderze w celu 
realizacji zadań projektu pt.: „Od 
ziarenka do bochenka” w ramach 
programu POWER „Ponadnaro-
dowa mobilność uczniów”.

Głównym celem przedsięwzięcia 
była nauka gotowania i przyrzą-
dzania lokalnych potraw, pozna-
wanie tradycji,  jak również udział 
w zajęciach plastycznych, sporto-
wych, udział w lekcjach matema-
tyki, przyrody i j. portugalskiego. 

Realizacja projektu została podzie-
lona na  cztery etapy: planowa-
nia,  przygotowania, realizacji oraz 
ewaluacji i upowszechniania rezul-
tatów. 

Podczas pierwszego etapu ucznio-
wie wraz z nauczycielami zaplano-
wali wszystkie działania, następnie  
brali udział w kursie kulinarnym 
oraz kursie j. angielskiego w celu 
nabycia umiejętności w zakresie 
gotowania celem zaprezentowa-
nia przyrządzania posiłków regio-
nalnych swoim rówieśnikom z Por-
tugalii.

30 maja 2022 r. w Ponta do Sol, 
w portugalskiej szkole zostali-
śmy bardzo serdecznie przywi-
tani przez całą jej społeczność.  
Zaprezentowano nam wówczas 
umiejętności gry na instrumen-
tach oraz umiejętności wokalne 

uczniów, następnie oprowadzo-
no nas po budynku szkolnym. Po 
czym zwiedziliśmy przepiękne 
miasto Ponata do Sol, jego zabytki 
oraz Urząd Miejski.

W kolejnych dniach intensywnie 
pracowaliśmy na zajęciach posze-
rzając wiedzę o historię Madery, 
jej tradycjach, o faunie i florze, 
ukształtowaniu i klimacie Made-
ry.  Uczestniczyliśmy w wielu za-
jęciach mających na celu poprawę 
komunikacji językowej, wzmocnie-
nie więzi międzynarodowej. 

Podczas zajęć kulinarnych zapre-
zentowaliśmy przyrządzanie na-
szych potraw regionalnych, w tym  
żurek, pierogi, kluski śląskie oraz 
kotleta schabowego. Strona part-
nerska zaprezentowała przygo-
towywanie tradycyjnego ciasta 
z wykorzystaniem lokalnych pro-
duktów, w tym bananów oraz na-
leśniki. Obserwowaliśmy także 

  
wypiek tradycyjnego chleba ma-
derskiego. 

Działania projektowe uzupełnione 
były o wizyty na lokalnym rynku  
owocowo – warzywnym, w mar-
kecie z owocami morza, w Parku 
Edukacyjnym, czy na plantacji ba-
nanów celem uzupełnienia wiedzy 
o lokalnej kuchni i tradycjach.  Po-
nadto odwiedziliśmy fabrykę ha-
ftu, zaś wolny czas poświęciliśmy 
na zwiedzanie Madery. 

Wielkim zainteresowaniem cieszy-
ła się wśród uczniów wycieczka na 
taras widokowy, do muzeum Ro-
naldo, czy miasta Funchal.Pobyt na 
Maderze wywarł wielkie wrażenie, 
zostały zawarte przyjaźnie między 
uczniami oraz  nauczycielami. Re-
alizacja projektu przyczyniła się do 
poprawy komunikacji językowej 
wśród dzieci i opiekunów.

Małgorzata Drzewiecka
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Dzień  6 maja 2022 r. zapisze się w 
historii Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mierzęcicach jako jeden z naj-
ważniejszych.  Uroczystość, jaką 
był Jubileusz 70-lecia działalności 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ta-
deusza Kościuszki  w Mierzęcicach 
oraz  przekazanie szkole sztanda-
ru, miała charakter szczególny  i 
bardzo wzniosły. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mierzęcicach – Pani Paulina 
Niegowska z wielkim wzruszeniem 
mówiła o tej wyjątkowej chwili: 
„Nadanie sztandaru dla szkoły to 
wielki zaszczyt, ale i zobowiąza-
nie. Będziemy niezmiennie dbać 
o to, aby cała społeczność szkolna 
czciła wartości, jakimi dla każdego 
Polaka są Bóg, Honor, Ojczyzna i o 
to, byśmy byli odpowiedzialni za 
wartości, którym szczególnie słu-
żył patron naszej szkoły – Tadeusz 
Kościuszko.”

Podczas uroczystości oficjalnej od-
czytano historię szkoły i dziękowa-
no wszystkim tym, którzy czynili ją 
piękną, wszechstronnie rozwijają-
cą swoich wychowanków   i speł-
niającą swoją  najważniejszą rolę 
– krzewienia ideałów mądrości, 
dobra i sprawiedliwości.

Obchody tego wspaniałego wyda-
rzenia rozpoczęła uroczysta  Msza 
Święta sprawowana przez pro-
boszcza Parafii Targoszyce -  Księ-
dza Kanonika Janusza Rakoczego 
oraz byłego katechetę i wikariusza 
Parafii Targoszyce – Księdza Rafa-
ła Kordaszewskiego. Słowo Boże  

wygłosił absolwent Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mierzęcicach – 
Ksiądz Włodzimierz Machura. 

Gośćmi honorowymi uroczystości 
byli Gospodarz Gminy Mierzęcice – 
Wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz 
Podlejski, zastępca wójta Gminy 
Mierzęcice  Iwona Pańta, skarb-
nik Gminy Mierzęcice Agnieszka 
Frączek, przewodnicząca  Rady 
Gminy Mierzęcice  Monika Dyraga 
wraz z Radnymi Gminy Mierzęcice,  
Ksiądz Rafał Kordaszewski, Ksiądz 
Włodzimierz Machura, Ksiądz 
Przemysław Szot, Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, w tym byli dy-
rektorzy szkół, nauczyciele eme-
ryci, prezes Oddziału ZNP  Robert 
Białek, Jan Kraśkiewicz, dyrektor 
Krakowskiego Banku Spółdziel-
czego filii Mierzęcice Jakub Kulej, 
wicedyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego w 
Będzinie  Marzena Brudzińska. Na 
uroczystość przybyli także ucznio-
wie, rodzice uczniów, pracownicy i 
absolwenci szkoły.

Fundatorzy sztandaru z godnością  
przypomnieli, iż chlubne tradycje 
szkoły są powodem do zasłużonej 
dumy, ale też zobowiązaniem do 
patriotycznej postawy i wzorowej 
nauki.

Podczas przemówień szanownych 
gości wielokrotnie podkreśla-
no  wielkie poświęcenie, oddanie 
i  wzorową służbę tych, którzy tę 
szkołę przez lata tworzyli i pra-
cowali na jej wielkość. Praca na 
rzecz dobra ogólnego i miłość 
do Ojczyzny  jest cechą mówiącą  
o jakości ludzkiego życia. Patrio-
tyzm jest wartością świadczącą 
o jakości człowieka. Wicedyrek-
tor szkoły Beata Fryc serdecznie 
podziękowała za ufundowanie 
sztandaru Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Tadeusza Kościuszki w Mie-
rzęcicach. Fundatorami sztanda-
ru byli: Grzegorz Podlejski, Iwona 
Pańta, Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, 
Radni Gminy Mierzęcice, Moni-
ka Dyraga, Bożena Jach, Katarzy-
na Burczyk, Hanna Kałuska, Anna 
Kolasińska, Emilia Krzyżanowska,  

Krzysztof Kobiałka, Jacek Malikow-
ski, Zbigniew Feliszewski, Marcin 
Jędrusik, Robert Małecki, Piotr 
Pasamonik, Przemysław Paszewski 
oraz dyrektor Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego filii Mierzęcice Ja-
kub Kulej i Łukasz Skupień - firma  
Lumana Pro.

Jubileusz szkoły uświetnił występ 
artystyczny uczniów, podczas któ-
rego przypomniano postać pa-
trona szkoły – wybitnego wodza i 
wielkiego Polaka.  Oddając  hołd 
Wspaniałemu Naczelnikowi,   lau-
reatki szkolnego konkursu histo-
ryczno - literackiego  o patronie 
szkoły - Julia Czapla,  Nikola Cza-
pla i Anna Kyrcz - odczytały swoje 
wiersze i listy,  a występ wzboga-
ciły  indywidualne występy mu-
zyczne oraz chór pod przewodnic-
twem nauczyciela muzyki  Barbary 
Gryczki, który zaprezentował mon-
taż słowno – muzyczny poświęco-
ny Tadeuszowi Kościuszce. Ucznio-
wie klas młodszych uhonorowali 
uroczystość polskim tańcem naro-
dowym - polonezem. Na zakończe-
nie absolwentka Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mierzęcicach – Kamila 
Dróżdż  uatrakcyjniła obchody ju-
bileuszu  krótkim  recitalem.

Po wielkich chwilach wzruszeń dy-
rektor szkoły Paulina Niegowska 
podziękowała zebranym za uczest-
nictwo w tej historycznej uroczy-
stości i zaprosiła wszystkich do 
zwiedzania szkoły, obejrzenia kro-
nik archiwalnych i wpisu do Kroni-
ki Jubileuszowej.

Paulina Niegowska

JUBILEUSZ 70-LECIA SP NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIERZĘCICACH
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Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Mierzęcicach ak-
tywnie włączyła się w obchody 
XXI Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania, które odbywało się 
pod hasłem „Polscy autorzy dla 
klimatu”. Takie akcje są ważnym 
elementem kampanii „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”, a tegoroczne 
hasło pokazuje, „co piszą polscy 
autorzy i jak mobilizują nas do 
walki z globalnym ociepleniem i 
niszczeniem naturalnego środo-
wiska”.

Bibliotekarze odwiedzili Przed-
szkole „Radosny Zakątek” w Mie-
rzęcicach. Spotkanie z przedszko-
lakami przebiegło w bardzo rado-
snej atmosferze, gdyż w odwiedzi-
ny przyfrunęła Pszczółka Maja. 

Maja wraz z bibliotekarką przybli-
żyła dzieciom zawód pszczelarza. 
Na podstawie książeczki „Mądra 
mysz. Mam przyjaciela pszczela-
rza”, najmłodsi zapoznali się z ty-
tułowym zawodem. Usłyszeli jak 
bardzo ważną rolę w życiu czło-
wieka pełnią pszczoły miodne, że 
około jedna trzecia spożywanej 
przez nas żywności jest wynikiem 
właśnie wykonywanego przez 
nie zapylania. Wszyscy byli zgod-
ni, że człowiek powinien chronić 
środowisko, aby tak pożyteczne  
owady mogły w nim żyć bez-
piecznie. Na koniec spotkania z 
Pszczółką Mają dzieci otrzymały 
okolicznościowe zakładki do książ-
ki.Pszczółka Maja odwiedziła rów-
nież dzieci z Ukrainy przebywające 
na terenie PKM-u Sosnowiec w 
Boguchwałowicach.

W bibliotece natomiast odbyły się 
spotkania z klasami III ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęci-
cach. Uczniowie zostali zaprosze-
ni na lekcję biblioteczną zatytu-
łowaną „Czy każdy potrzebuje 
przyjaciela?”. Zajęcia rozpoczęły 
się od pytania czy przyjaciel jest 
nam w życiu potrzebny, a wszyst-
kie wykonywane zadania miały 
dać nam odpowiedź. Wspólnie 
więc układaliśmy „Cechy dobrego 
przyjaciela”, tworzyliśmy „Przy-
jacielską sieć przyjaźni” podając 
sobie kłębek wełny i mówiąc przy 
tym coś miłego drugiej osobie.  
Następnie wspólnie układaliśmy 
„Klasowe rady, aby nie robić zwa-
dy”, natomiast dobierając się w 
pary dzieci tworzyły „Przyjaciel-
skie slogany do zapamiętania i 
stosowania”. Jednym z nich było 
hasło „Bądźcie przyjazną klasą!”  
Na koniec odbyły się zajęcia pla-
styczne. Każdy uczestnik zajęć na 
kolorowym papierze odrysowywał
swoją dłoń i przyklejał na planszę 
z napisem „Dłonie przyjaźni klasy 
III”, którą zabrali ze sobą do swo- 

jej sali. Zajęcia bardzo się dzieciom 
podobały, jak same mówiły było 
dużo ruchu, zabawy i śmiechu a 
towarzyszyły temu ważne treści 
warte zapamiętania. Odpowiedź 
na zadane na początku pytanie 
brzmiała: „TAK!, każdy potrzebuje 
przyjaciela”.

Odbyła się również lekcja biblio-
teczna, której tematem było po-
dróżowanie. Zajęcia realizowane 
były w oparciu o książkę Z. Stanec-
kiej „Basia i podróż”. Po przeczyta-
niu pierwszego fragmentu książki 
podjęto dyskusję, jaki może być 
cel podróży, co należy ze sobą za-
brać i czy w ogóle dzieci lubią po-
dróże. Następnie  rozdano każde-
mu dziecku kolorowe, papierowe 
walizki oraz rozłożono ilustracje 
różnych przedmiotów. Należa-
ło się „spakować” i wybrać to, co 
może się przydać w podróży. Kolej-
ny fragment książki skierował roz-
mowę na temat różnych środków 
lokomocji. Pokazano dzieciom ilu-
stracje znanych pojazdów oraz 
tych mniej znanych, a popularnych 
w różnych krajach np. szybki pociąg 
Shinkansen z Japonii, katamaran, 
czy weneckie gondole. Następnie 
zaproszono wszystkich do zabawy 
pt. „Pamiątki podróży”.  Dzieciom 
rozdano flagi różnych krajów, a ich 
zadaniem było dopasowanie do 
nich pamiątek zgromadzonych na 
stoliku. Na zakończenie odbyły się 
zajęcia plastyczne, na których wy-
korzystując kolorowy papier oraz 
papierowe rolki dzieci wykonały  
samochód. 

Magdalena Bijak
Małgorzata Macherzyńska

Dominika Latos

TYDZIEŃ CZYTANIA W GMINIE MIERZĘCICE
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4 czerwca br. na terenie Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjnego, usytu-
owanego za budynkiem Gminne-
go Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach, zorganizowany został festyn 
z okazji obchodzonego kilka dni 
wcześniej Dnia Dziecka. 

Nie po raz pierwszy okazało się, że 
nawet niesprzyjająca pogoda nie 
jest w stanie popsuć zaplanowanej 
zabawy dedykowanej dla najmłod-
szych mieszkańców gminy Mierzę-
cice.  

Licznie przybyłe dzieci mogły zoba-
czyć pokaz tańca - jazzu i hip hopu 
w wykonaniu dzieci, które dosko-
nalą swoje umiejętności taneczne 
w mierzęcickim GOK, pod facho-
wym okiem Pani Pauliny Płachty. 
Ogromny aplauz wzbudził także 
pierwszy publiczny występ sekcji 
mażoretek, które na co dzień ćwi-
czą pod kierownictwem Pani Agaty  

Morawek. Oba pokazy  zachwyciły 
uczestników wydarzenia. 

Podczas zabawy dzieci mogły 
skosztować darmowego popcor-
nu, na którego jak zwykle przy 
okazji imprez plenerowych tego 
typu nie brakowało amatorów. 
Rzec by można, że uczestników 
zabawy można było po jej zakoń-
czeniu poznać po charakterystycz-
nych brokatowych tatuażach oraz 
pomalowanych barwnie twarzach, 
którymi dzieci chętnie dekorowa-
ły swoje ciało w trakcie jej trwa-
nia. Niespotykaną jednak do tej  
pory atrakcją była specjalnie za-
mówiona na tę okazję maszyna 
wytwarzająca pianę. Zabawa w 
500 litrach wytworzonej piany, w 
rytm muzyki Pipka i Psotki została 
przez dzieci oceniona bardzo do-
brze. Miarą tego zadowolenia były 
nie tylko pozytywne opinie dzieci i 
ich rodziców, ale także ich radosne 

miny i wybuchające co chwilę sal-
wy śmiechu. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i 
rodzicom za wspólną zabawę i do-
skonałą atmosferę.

Aldona Węgrzynowicz

TO BYŁ NIEZAPOMNIANY DZIEŃ DZIECKA
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Miło nam poinformować wszyst-
kich mieszkańców, że owocem 
projektu, realizowanego od 2021 
roku przez Wyższą Szkołę Huma-
nitas w Sosnowcu wystartowały 
zajęcia, podczas których pracow-
nicy Biblioteki oraz mierzęcickie-
go GOK, we współpracy z trene-
rem będą szkolić dzieci i młodzież  

w wieku 10-14 lat z programowa-
nia. 

Do tego celu wykorzystane zo-
staną roboty, klocki i gry interak-
tywne. W ten sposób uczestnicy 
poszerzą swoją wiedzę oraz prak-
tyczne umiejętności w zakresie 
kompetencji cyfrowych. 

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Aldona Węgrzynowicz

Późnym popołudniem 13 czerw-
ca br. w sali mierzęcickiego GOK 
zewsząd usłyszeć można było 
okrzyki zachwytu, padające z ust 
zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
bowiem zorganizowany został w 
tym miejscu pokaz motyli.

Uczestnicy wydarzenia, którzy 
podzieleni zostali na trzy grupy, 
mogli w trakcie jego trwania do-
wiedzieć się m.in. czym żywią się 

motyle, jak się rozmnażają, czym 
różni się samica od samca. Naj-
większą atrakcją jednak była moż-
liwość podziwiania tych uskrzydlo-
nych, kolorowych owadów, które 
ze względu na porę lotu dzielą się 
na motyle dzienne oraz ćmy. War-
to wiedzieć, że te powszechnie 
podziwiane, wielobarwne owady 
stanowią drugą pod względem li-
czebności grupę owadów (zaraz 
po chrząszczach). Szacuje się, że 

obecnie na świecie żyje około 150 
tysięcy gatunków motyli, z czego w 
Polsce ponad 3 tysiące.

Cieszymy się, że zorganizowany 
pokaz cieszył się tak dużym zainte-
resowaniem mieszkańców naszej 
gminy. Zapraszamy na kolejne wy-
darzenia tego typu.

Aldona Węgrzynowicz

CYFROWI EKSPERCI - WYSTARTOWAŁY ZAJĘCIA PROGRAMOWANIA

POKAZ MOTYLI W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
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25 maja w Filii Bibliotecznej Nr 
5 w Mierzęcicach Osiedlu odbyły 
się warsztaty Małego Architekta.

Uczestnicy warsztatów pracowa-
li na Klockach Linden, które są 
wciągającą, kreatywną zabawą dla 
dzieci i dorosłych, a także warto-
ściowym narzędziem dydaktycz-
nym rozwijającym u dzieci wiele 
praktycznych umiejętności jak: 
koncentracja, skupienie, logiczne 
myślenie, widzenie przestrzenne, 
zdolności manualne.

W trakcie zajęć realizowane były 
zadania tematyczne oraz spraw-
dzane zdolności konstrukcyjne. W 
formie zabawy poruszone zostały 
tematy takie jak: miasto, zwierzę-
ta, pojazdy oraz ikony światowej 
architektury.

Dla tych najmłodszych mieszkań-
ców gminy Mierzęcice, którzy 
zdecydowali się uczestniczyć w 
wycieczce do Funzeum w Gliwi-
cach, była to sobota pełna po-
zytywnych wrażeń i zdobywania 
cennej wiedzy.

Wyprawę do gliwickiego Funzeum 
w dniu 21 maja br. zorganizował 
mierzęcicki GOK. Jej uczestnicy 
byli zachwyceni atrakcjami, jakie 
czekały na nich w tym miejscu 
edukacji i rozrywki. Na początku 
dzieci miały okazję wysłuchać in-
formacji o świetle i barwach. Ko-
lejnym punktem wizyty było zwie-
dzanie z pracownikiem Funzeum 
wszystkich sal, z których każda 
poświęcona była innej tematy-
ce. Po tej ogromnej porcji wiedzy 
przekazanej w bardzo atrakcyjnej 
formie przyszedł czas na wyśmie-
nitą zabawę w basenie z kulkami i 
kolorowych pajęczynach.
W drodze powrotnej w autokarze 
zewsząd słychać było głosy za-
chwytu nad miejscem, które od-
wiedziły dzieci. Z ich deklaracji wy-
nika, że nie była to ostatnia wizyta 
w Funzeum. To najlepiej świadczy 
o tym, jak dużą porcję radości 
wniosła w ich życie ta wycieczka.

Aldona Węgrzynowicz

MAŁY ARCHITEKT

WIZYTA W GLIWICKIM FUNZEUM
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Gminny Ośrodek Kultury w Mie-
rzęcicach, w ramach realizowanej 
oferty zajęć, organizuje warsztaty 
nie tylko dla najmłodszych miesz-
kańców gminy Mierzęcice, ale 
także dla dorosłych. Co najważ-
niejsze, cieszą się one ogromnym 
zainteresowaniem. 

19 maja br. uczestnicy tego typu 
warsztatów tworzyli niepowtarzal-
ne lasy w szkle, zaś dwa tygodnie 
wcześniej, 5 maja br.- wspaniałe 
obrazy z mchu. W obu przypad-
kach zajęcia odbywały się w Filii 
Bibliotecznej nr 5 w Mierzęcicach 
Osiedlu. 

Gratulujemy ich uczestnikom owo-
ców ich pracy i talentu oraz za-
praszamy do korzystania z oferty 
zajęć skierowanych do dorosłych 
mieszkańców naszej gminnej spo-
łeczności. 

Taka aktywność ogromnie cieszy 
organizatorów i mobilizuje do po-
szukiwania nowych pomysłów na 
realizację ciekawych warsztatów, 
by sprostać oczekiwaniom miesz-
kańców.  

Aldona Węgrzynowicz

ODBYŁY SIĘ KOLEJNE WARSZTATY W RAMACH RĘKODZIEŁA DLA DOROSŁYCH
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Jak co roku na wakacje, Gminny 
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach 
przygotował bogatą ofertę zajęć 
skierowaną zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych. 

Dzięki temu będzie można wzbo-
gacić swą wiedzę, zadbać o tęży-
znę fizyczną, odbyć podróże w 
ciekawe miejsca, wziąć udział w 
wydarzeniach rozrywkowych or-
ganizowanych na terenie gminy 
Mierzęcice, jak i rozwijać się arty-
stycznie. 

Na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach 
(www.gokmierzecice.pl), profilu 
facebookowym GOK, stronie in-
ternetowej gminy Mierzęcice oraz 
pod nr tel.  32 2887082 regularnie 
publikowane będą informacje dot. 
aktualnych wydarzeń kulturalno 
- rozrywkowych, które będą się 
miały odbyć na terenie gminy Mie-
rzęcice. 

Już dziś zaplanowane zostały 
warsztaty rękodzieła dla doro-
słych, zajęcia fitness dla doro-
słych, turniej rodzinny, warsztaty 
plastyczne, które przeprowadzi  
utalentowany Pan Józef Kotuła, 
senspolastyka, cykle spotkań, w 
których dzieci i młodzież będą 
miały szansę zapoznać się z różny-
mi zawodami, a także turnieje, wy-
cieczki oraz imprezy i wydarzenia 
w plenerze.

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminnej społeczności, 
by śledzili  nasze profile w mediach 

społecznościowych i zapraszamy 
do udziału w zajęciach. 

Jesteśmy przekonani, że każdy 
uczestnik zajęć wyjdzie od nas  
 

zrelaksowany i pełen pozytywnej 
energii. 

Serdecznie zapraszamy!

WAKACJE Z MIERZĘCICKIM GOK Z PEWNOŚCIĄ NIE BĘDĄ NUDNE



UBEZPIECZASZ DOM?

NIE ZAPOMNĲ O KOMINIARZU!

575 552 306
czyszczenie metodą tradycyjną
i mechaniczną

montaż nasad, wkładów
i drzwiczek wyczystnych

szlamowanie komina

opinie do gazowni i odbiory

NIP: 574-203-38-71
TEL: 575 552 306

ul. Zabrzańska 24
41-700 Ruda Śląska

Jakub Deszcz - Komin Szpec
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OGŁOSZENIA PŁATNE

SKLEP
MOTORYZACYJNY

CZĘŚCI, AKCESORIA I
KOSMETYKA DO KAŻDEGO

POJAZDU
Auto-Mail

ul. Wolności 203A
Mierzęcice

tel; 572-800-798

KAŻDY ZAKUP ZBIŻA DO RABATU  5% - 10%

ZAPRASZAMY
PN. - PT 6.30 - 16.30

SOB. 9.00 - 13.00
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ZATRUDNIMY 
w 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 32 733 63 34
Zapraszamy do współpracy

www.gokmierzecice.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE




