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Radośnie, wiosennie, świątecznie 

Gimnazjalistom trzecioklasistom życzymy
powodzenia w czasie egzaminu

gimnazjalnego:

niech Was nie zawiedzie intuicja, niech
wszystko Wam się poprzypomina.

Trzymamy za Was kciuki. DACIE RADĘ! 
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M.Dś
Cześć ich pamięci - Żołnierze Wyklęci

III miejsce i wyróżnienie dla
uczennic naszego gimnazjum

     3 marca w hali gimnazjum, z inicjatywy wójta gminy
Mirzec, odbyły się pierwsze gminne obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Poprowadzili je uczniowie klasy IIIc - Julia Rafalska i
Piotr Serafin.
     Uroczystość została przygotowana przez
nauczycieli gimnazjum: panią Annę Kawalec, panią
Renatę Iwołę i pana Piotra Spadłę. Wśród uczestników
obchodów, oprócz społeczności szkolnej Zespołu
Szkół w Mircu obecni byli również: wójt - pan Mirosław
Seweryn, pani Agnieszka Idzik - Napiórkowska, radni,
sołtysi, dyrektorzy jednostek oświatowych oraz
mieszkańcy gminy Mirzec. Oprócz prezentacji i pieśni
patriotycznych w wykonaniu szkolnego chóru,
uroczystość uświetnił pan Marek Jończyk z Instytutu
Pamięci Narodowej w Kielcach, który opowiadał o
Żołnierzach Wyklętych z terenu Kielecczyzny.
     Podczas spotkania nie zabrakło łez wzruszenia.
Pieśni, prezentacja i opowiadane historie na pewno
zostaną w głowach młodzieży i nie pozwolą zapomnieć
o Niezłomnych.

Podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy
Wyklętych w Kieleckim Centrum Kultury, w których
uczestniczyła część naszych uczniów, odbyło się

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.
"Żołnierze Niezłomni. Pamięci zapomnianym

bohaterom naszego regionu".

Karolina Zając z klasy IIa zajęła III miejsce, a
wyróżnienie trafiło do Gabrysi Majstrak z klasy Ib. 

Serdecznie gratulujemy!
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Dzieje się w Zespole Szkół w Mircu

Do czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Mircu
jest realizowany program Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pod nazwą
Dziecięca Piłka Ręczna. Celem projektu jest promocja
aktywności fizycznej wśród uczniów klas I-III oraz
doskonalenie kompetencji nauczycieli w prowadzeniu
lekcji wychowania fizycznego. Program realizują z
uczniami p. Marta Rokita oraz p. Piotr Spadło. W
ramach projektu odbyły się już 2 konferencje
metodyczne w Kielcach i warsztaty praktyczne w
Starachowicach. W planach jest konferencja
przygotowująca sportowców do turnieju powiatowego.
Program w przystępnej formie przybliża dzieciom grę
w piłkę ręczną.

22 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Mircu odbyły
się eliminacje 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Najlepsi gimnazjaliści to: Martyna Kolasa, Julia
Rafalska i Cezary Obara. Spośród uczniów szkół
podstawowych zwycięska trójka to przedstawiciele
podstawówek z Małyszyna (1. i 2. miejsce) oraz
Jagodnego (3. miejsce). Zwycięzcy tego etapu
otrzymali dofinansowanie do obozów
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Najlepsi
uczniowie w obydwu kategoriach będą
reprezentować naszą gminę na eliminacjach
powiatowych w Starachowicach.

Dzień Otwartej Szkoły

20 marca dzieci z mirzeckiego przedszkola odwiedziły
szkołę podstawową. W tym dniu czekało na nich wiele
atrakcji: program artystyczny w wykonaniu klasy III,
przygotowany pod kierunkiem p. Jadwigi Pastuszki i p.
Doroty Zagajnej; wspólny taniec, zwiedzanie szkoły.
Przyszli pierwszoklasiści odwiedzili bibliotekę oraz
pracownię informatyczną. Świetnie bawili się też w
kuleczkowie. W hali sportowej dzieci brały udział w
grach i zabawach ruchowych. Na zakończenie goście
otrzymali od dyrekcji pamiątkowe upominki w postaci
długopisów i folderów. 
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Siatkarskie emocje

     4 marca w naszej hali sportowej odbyły się
Ogólnopolskie Zawody w Piłkę Siatkową o Puchar
Wójta Gminy Mirzec. Wzięło w nich udział 10
drużyn (więcej informacji w tabelce :D). 
     Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 10:00.
Sportowcy byli dopingowani przez uczniów, którzy
uczestniczyli w sobotnich zajęciach projektu
"Droga do celu". W kilku drużynach grali uczniowie
Zespołu Szkół w Mircu: Maciej Piątek (kl. VI s.p.),
Gabryś Lewandowski (kl. Va s.p.), Kacper Matysek
(kl. Vb s.p.), Piotr Stępień (kl. Vb s.p.), Bartek
Strycharski (kl. Va s.p.), Igor Serafin (kl. VI s.p.) i
Maciej Kosno (kl. Ic gim.). 
     Podczas meczów sędziowali również nasi
uczniowie: Tomek Staszałek, Łukasz Rafalik i Kamil
Sobczyk. 

M.Dś

Sportowe wieści, czyli coś dla fanów
wychowania fizycznego... 

Miejsce: Drużyna

1. BZURA Ozorków

2. PLAS Kielce

3. LECHIA Tomaszów Mazowiecki

4. Częstochowa
W turnieju udział wzięły również drużyny: Metro
Warszawa, Plas Warszawa, MOS WOLA Warszawa,
Kędzierzyn Koźle, Brzesko, Chobrzany. 
Najlepszym zawodnikiem okazał się Filip Ciechański z
BZURA Ozorków.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
Chcemy również wspomnieć, że zawodnicy mieli

 poczęstunek w postaci pysznego ciasta. :)

Dla takich chwil chyba warto być sportowcem!
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     2 kwietnia w hali sportowej obył się turniej siatkarski
drużyn mieszanych o Puchar Wójta Gminy Mirzec
zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy
Mirzec.
     W zawodach udział wzięło 8 drużyn. W skład
każdej drużyny musiały wchodzić przynajmniej 4
dziewczyny.
     Na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna
"Sokoły" z klasy IIIc w składzie: Kamila Barszcz, Julia
Rafalska, Monika Węgrzyn, Weronika Duralska,
Weronika Rokita, Kamil Sobczyk, Krystian Sieczka i
Kamil Gwóźdź. Drugie miejsce zajął zespół "Straż
Team" reprezentujący OSP Gadka. Na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna absolwentów naszego
gimnazjum: "Roaw Street" 
     Pan wójt wręczył puchary i medale najlepszym
drużynom.Turniej zakończył się meczem
Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec i Młodzieżowej
Rady Miasta Starachowice.
     Należy dodać, że w organizacji zawodów pomagał
nasz wuefista - Przemysław Strabanik.

M.Dś

Jeszcze więcej siatkówki...
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                       Tylko się nie zakochaj
„Tylko się nie zakochaj!” powtarzała w myślach przed
wyjazdem. Alice pracuje w londyńskim wydawnictwie.
Niedawno zerwał z nią chłopak, nie znosi szefowej, a
w pracy jest niedoceniana. Pewnego dnia dostaje
wielką szansę. Jej ulubiony aktor, Luther Carson, ma
pracować nad swoją autobiografią. Zadaniem Alice jest
skłonienie go do wyznania najskrytszych tajemnic.
Wydawnictwo wynajmuje Carsonowi willę na Sycylii.
Atmosfera włoskiej słonecznej wyspy otoczonej
lazurowym morzem ma sprawić, by aktor czuł się
swobodnie. Luther skupia się jednak na atrakcjach
Sycylii i na  aktorce Annabel.

                    Czarownica Piętro Niżej 
Co robić, kiedy deszcz wciąż pada, pada i pada?
Oczywiście oglądać telewizję i jeść pizzę, najlepiej
dzień w dzień. I cytować dialogi z ukochanych
seriali...Ale życie nie może być aż tak piękne. Zatem
któregoś dnia zwykła Maja ze zwykłego bloku –
zamiast na zagraniczną wycieczkę – musi wyjechać
na wakacje do ciabci.Ale nuda. Stara kamienica,
czarno-biały telewizor bez pilota, skrzypiąca
wersalka... i jakieś tajemnicze odgłosy na strychu.
Ech, żeby choć z kotem można było pogadać... albo z
jakąś wiewiórką (czy lisem?)... A tu tylko prastara
ciabcia, jej makatki i obtłuczone kubki... 

                             Tuczarnia Motyli 
Maja w krainie motylołaków...
Co robić, kiedy śnieg wciąż pada, pada i pada?
Warszawa jest już zasypana, życie w mieście staje na
głowie… W szkole Majki zostają odwołane lekcje.
Można oczywiście siedzieć w domu z rodzicami i
malutką Alicją i gapić się w telewizor. Ale można też
pojechać do ciabci i zająć się zagadką tajemniczego
zniknięcia Niny! Spotkacie w tej książce dobrych
znajomych z „Czarownicy piętro niżej”: Maję, ciabcię,
Monterową, Marka i gadającego kota. Jednak nie
zabraknie też niespodzianek! Wkrótce po przyjeździe
Majki do Szczecina okaże się, że ciabcia nie jest
staruszką, a Monterowa… Tego już nie zdradzimy.
Zajrzyjcie do biblioteki a się dowiecie.

                                                                           K.G
Nowości biblioteczne
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