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To już niestety koniec ferii zimowych. Po dwutygodniowej przerwie dzieci wróciły do szkół. Nadszedł więc czas  
na podsumowanie tego, co działo się w ramach Ferii z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mierzęcicach.

FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY

Tegoroczna oferta zajęć w ramach bezpiecznego zagospo-
darowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu  
gminy Mierzęcice obfitowała w szereg wycieczek o charakterze  
turystyczno – rekreacyjnym, a także gry i zabawy w Gmin-
nym Ośrodku Kultury.
W dniu 23 stycznia pod okiem doświadczonych instrukto-
rów miłośnicy sportów zimowych próbowali swoich sił na 
lodowisku, a także zwiedzili studia nagraniowe Telewizji  
Silesia w Katowicach. 
W środę 25 stycznia młodzi globtroterzy odwiedzili  
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, który posia-
da około 70 zabytkowych drewnianych budynków architek-
tury wiejskiej i małomiasteczkowej pochodzących z pięciu  
podregionów, zwiedzili znajdującą się na terenie parku szkołę  
z 1853 r., poznali łupkową tabliczkę, kałamarz, a także wo-
rek z grochem. Po niecodziennej lekcji udali się do wiejskiej  
fabryki sukna, gdzie próbowali swoich sił przy tworzeniu  
ozdób z filcu. 
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Podczas ostatniej wycieczki, która odbyła się 27 stycznia, 
dzieci odwiedziły krainę fascynacji przyrodą, czyli Śląski 
Ogród Botaniczny w Radzionkowie, gdzie m.in. poznały 
tajniki zawodu pszczelarza oraz wzięły udział w doświadcze-
niach i eksperymentach chemicznych.
Premierowymi wydarzeniami, które z pewnością na stałe  
zapiszą się w harmonogramie zimowych ferii, były  
I Turniej Wiedzy, wzorowany na telewizyjnych quizach,  
a także spotkanie fanów gier planszowych, podczas   
którego dzieci poznały nowe gry spędzając czas w miłym  
towarzystwie z dala od komputerów.
W sumie z oferty Gminnego Ośrodka Kultury skorzysta-
ło blisko 150 najmłodszych mieszkańców naszej gminy,  
a relacje z zajęć, konkursów i wycieczek można było  
na bieżąco śledzić na facebook’owym fanpage’u Gminnego 
Ośrodka Kultury.
Dziękujemy wszystkim za czynny udział podczas zajęć  
oraz za liczną obecność podczas wycieczek. Mamy nadzieję, 
że czas z nami spędzony będzie mile wspominany. 

Red.
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WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112

(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)
POLICJA 997

KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI 

W SIEWIERZU 
32 674 13 07

STRAŻ POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BĘDZIN 32 267 36 10

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
991

BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992

ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00

fax 32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

32 287 75 19
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI

WODNEJ I KOMUNALNEJ
32 288 70 53

NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 
32 288 70 45

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

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

PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
32 288 70 82

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
32 288 70 56

BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 
32 288 70 39

POCZTA 32 288 70 15

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

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

1. • Ochotnicze Straże Pożarne 
- numer KRS: 0000116212

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

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

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

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

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

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

ewidencjonowanych,
•podatnicy prowadzący jednoosobową działalność 

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

•podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami 
wartościowymi,

•podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia 
nieruchomości,

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

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

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

(Janusz Korczak)

Dziękuję wszystkim ludziom  
o wielkim sercu! Dziękuję za zaufa-
nie, za każdą kwotę, za każdy 1% 
przekazany na rehabilitację Maksia. 
Chciałabym podziękować każdemu  
z osobna, jest to jednak niemożliwe, 
ponieważ nieznana jest mi tożsa-
mość darczyńców, posiadam jedynie  
informację z którego Urzędu Skarbo-
wego wpływają wpłaty.

Maks intensywnie korzysta z możli-
wości jakie się przed nim otwierają 
dzięki Waszemu wsparciu i godnie 
stara się podążać za rówieśnikami. 
Przed Nim jednak długa i trudna 
droga.  Mimo to z uśmiechem stawia 
czoło codziennym zmaganiom i nie 
poddaje się wbrew ograniczeniom,  
a swoją radością z życia zaraża wszyst-
kich wokół.

Dziękuję za wsparcie, za okazane 
serce i za uśmiech mojego synka.  
- Magdalena  Sarnik

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 

„SŁONECZKO”
NR KRS : 0000186434

Cel szczegółowy: 
Maksymilian Sarnik 508/S

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Informujemy, iż z dniem 7 stycznia 
2017 r. nastąpiła zmiana godzin 
pracy Urzędu Gminy w Mierzęci-
cach.

Godziny pracy Urzędu:

ZMIANA GODZIN PRACY W URZĘDZIE GMINY 
W MIERZĘCICACH

• Poniedziałek: 7:30 - 15:30
• Wtorek: 7:30 - 15:30 
• Środa: 7:30 - 17:00
• Czwartek: 7:30 - 15:30 
• Piątek: 7:30 - 14:00

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
(SZAMB)

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 
3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250 ze zm.), gminy mają obo-
wiązek prowadzenia ewidencji zbior-
ników bezodpływowych na nieczy-
stości płynne (szamb) w celu kontroli 
częstotliwości ich opróżniania oraz 
ewidencji przydomowych oczysz-
czalni ścieków w celu kontroli czę-
stotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym, wła-
ściciele lub użytkownicy nie-
ruchomości zabudowanych, 
z których nieczystości ciekłe 
nie są odprowadzane do zbior-
czej sieci kanalizacji sanitarnej, 

zobowiązani są do wypełnienia 
formularza zgłoszenia do ewi-
dencji i dostarczenia do Urzędu 
Gminy w Mierzęcicach (sekreta-
riat, pok. nr 4) lub do sołtysów  
w terminie do 15 marca 2017 roku.

Formularze zgłoszenia zostaną do-
starczone mieszkańcom wraz z dowo-
dami opłat za odpady komunalne.

Dostępne są również w pok. nr 4 
Urzędu Gminy w Mierzęcicach oraz 
na stronie: www.mierzecice.pl 

Jednocześnie informujemy, że w przypad-
ku nie złożenia zgłoszenia będą przepro-
wadzane kontrole mające na celu ustalenie 
danych niezbędnych do prowadzenia ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Referat Ochrony Środowiska 
UG Mierzęcice
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NIE WPROWADZAJ DESZCZÓWKI DO KANALIZACJI SANITARNEJ!

Przypominamy, że nie wolno wprowadzać wód opado-
wych ani drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2015 r., 
poz. 139 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków byto-
wych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyj-
nych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych,  
a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażo-
wych do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe i drenażowe płynące do kanalizacji  
sanitarnej zakłócają proces oczyszczania ścieków.  
Podczas intensywnych opadów deszczu wody opadowe  
powodują podtopienia urządzeń i prowadzą do  
poważnych awarii. Deszczówka często przepełnia sieć 
kanalizacyjną, której przepustowość jest obliczona tylko 
na ścieki sanitarne.  W takich wypadkach ścieki z wodami  
opadowymi mogą wylewać się na ulice i zatapiać  
sąsiadujące nieruchomości.
Ponadto, wody opadowe w istotny sposób podnoszą  
koszty oczyszczania ścieków co ma bezpośredni  
wpływ na kształtowanie cen odbioru i oczyszczania  
ścieków. 

Tym samym powoduje zwiększenie wydatków ponoszo-
nych przez mieszkańców.
Wzywamy właścicieli nieruchomości, z których wody 
opadowe i drenażowe odprowadzane są do sieci kanali-
zacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących 
nieprawidłowości!!!
W związku z występującymi nieprawidłowościami in-
formujemy, że Gminny Zakład Gospodarki Wodnej  
i Komunalnej w Mierzęcicach będzie przeprowadzał kon-
trole w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia nielegal-
nych podłączeń wód opadowych i drenażowych do kana-
lizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie skierowany wnio-
sek w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 
4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tym przepisem prawa  
ten, kto nie stosuje się do w/w zakazów podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następ-
stwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy 
którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez 
kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpo-
wiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.

Referat Ochrony Środowiska 
UG Mierzęcice

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzę-
cice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r., 
poz. 7278) zmienione zostały stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
Od stycznia 2017 roku nowe stawki opłat wynoszą:
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane  • 
i odbierane w sposób selektywny - 11,00 zł miesięcz-
nie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane  • 
i odbierane w sposób selektywny - 18,00 zł miesięcz-
nie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;  
nieruchomości, na których znajdują się domki let-
niskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku 
(stawka ryczałtowa):
w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i od-• 
bierane w sposób selektywny - 200,00 zł rocznie od 
jednego domku letniskowego,
w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane • 
i odbierane w sposób selektywny - 400,00 zł rocznie 
od jednego domku letniskowego.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w gminie powinien funkcjo-
nować na zasadzie samofinansowania, tzn. jego 
koszty powinny być pokrywane ze środków  
uzyskanych przez gminę z tytułu opłat od właścicie-
li nieruchomości, na których powstają odpady. Z po-
branych opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpadami komunalnymi, któ-
re obejmują koszty: odbierania, transportu, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia  
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; 
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępo-
wania z odpadami komunalnymi, usuwania   „dzikich wy-
sypisk”.
Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi jest spowodowana znacznym wzro-
stem ilości odbieranych odpadów oraz kosztów ponoszo-
nych przez gminę z tytułu odbioru, transportu 

i zagospodarowania odebranych odpadów.
Od 01 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa umo-
wa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów  
komunalnych odebranych z terenu Gminy Mierzęcice 
zawarta dnia 19 listopada 2015 roku z firmą Remondis  
Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Umowa ta została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego, w którym firma Remodis 
przedstawiła najtańszą ofertę. Zgodnie z tą umową gmina 
ponosi następujące koszty za odbiór i zagospodarowanie 
1 tony odpadów komunalnych:

385,00 zł - odpady zmieszane,• 
280,00 zł - odpady segregowane,• 
90,00 zł – odpady remontowo-budowlane.• 

Do roku 2016 gmina nie ponosiła kosztów odbioru  
i zagospodarowania odpadów segregowanych. Za każdą 
tonę odebranych odpadów segregowanych pomniejsza-
ne było wynagrodzenie za wykonaną usługę o 250,00 zł  
za odbiór pozostałej frakcji odpadów (zmieszanych  
i remontowo-budowlanych).
Ponadto, w odniesieniu do lat ubiegłych, nastąpił wzrost 
odbieranych z terenu Gminy Mierzęcice i zagospodaro-
wanych odpadów komunalnych. Poniżej przedstawiamy 
wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych w roku 
2016 w stosunku do roku 2015 w okresie od stycznia do 
listopada oraz wzrost wysokości wynagrodzenia za wyko-
naną usługę w tym okresie:

łączna ilość odebranych odpadów komunalnych • 
wzrosła o 541,02 ton, w tym: 
odpady zmieszane o 335,42 ton,• 
odpady segregowane  o 135,93 ton,• 
odpady remontowo-budowlane o 69,67 ton;• 

Natomiast koszty wykonania usługi odbioru i zagospoda-
rowania odpadów zwiększyły się o 490 260,90 zł.
Przedstawione powyżej okoliczności spowodowały  
konieczność zmiany stawki jednakże przyjęte zmiany  
są zmianami minimalnymi, które pozwolą zapewnić  
samofinansowanie się gospodarki odpadami komunalny-
mi na terenie naszej gminy zgodnie z przepisami ustawy.  
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WÓJT GMINY MIERZĘCICE
na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)  
informuje, że od dnia 23.01.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolno-
ści 95, na stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  
www.mierzecice.bip.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zostało wywieszone i podane do publicz-
nej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Toporowicach przy ul. Mostowej:

Cena uzyskana w wyniku przetargu za ww. nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu dostępne  
są w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu:  
7.30 – 15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7.30 – 17.00 (środa), 7.30-14.00 (piątek), drogą telefoniczną 32 288 79 00,  
wew. 228 lub mailową e.niedbala@mierzecice.pl

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

 

Lp Oznaczenie Pow. 
(m2) Numer KW 

Cena 
wywoław-

cza (zł) 

Wadiu
m (zł) Termin i miejsce przetargu 

1 239/9 k.m. 2 obręb Toporowice 708 CZ1Z/00045648/3 60 000,- 6 000,- 
14.03.2017, (wtorek), godz. 9.00 

Urząd Gminy w Mierzęcicach 
ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

2 

239/10 k.m. 2 obręb Toporowice 
 
1/4 udziału w działce 239/14 k.m.  
2 obręb Toporowice 

837 
 

451 
CZ1Z/00045648/3 66 300,- 6 700,- 

14.03.2017, (wtorek), godz. 10.00 
Urząd Gminy w Mierzęcicach 

ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

3 

239/11 k.m. 2 obręb Toporowice 
 
1/4 udziału w działce 239/14 k.m.  
2 obręb Toporowice 

719 
 

451 
CZ1Z/00045648/3 58 300,- 5 900,- 

14.03.2017, (wtorek), godz. 11.00 
Urząd Gminy w Mierzęcicach 

ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

4 

239/12 k.m. 2 obręb Toporowice 
 
1/4 udziału w działce 239/14 k.m.  
2 obręb Toporowice 

734 
 

451 
CZ1Z/00045648/3 59 300,- 6 000,- 

14.03.2017, (wtorek), godz. 12.00 
Urząd Gminy w Mierzęcicach 

ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

5 

239/13 k.m. 2 obręb Toporowice 
 
1/4 udziału w działce 239/14 k.m.  
2 obręb Toporowice 

740 
 

451 
CZ1Z/00045648/3 59 300,- 6 000,- 

14.03.2017, (wtorek), godz. 13.00 
Urząd Gminy w Mierzęcicach 

ul. Wolności 95, sala posiedzeń nr 20 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U.  
z 2014 r. poz. 1490),

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu  
przy ul. Zjazdowej stanowiących własność Gminy Mierzęcice

Lp 
Oznaczenie 
nieruchomo-

ści 
Położenie Pow. 

(m2) Numer KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w mpzp 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wadium 
(zł) 

Termin 
wniesienia 

wadium (nie 
później niż do 

dnia) 

Termin 
przetargu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 187/4 

k.m. 2 
obręb Sadowie 

Sadowie, 
ul. Zjazdowa, 
ok. 250 m od 
północnej 
strony ulicy 
Dworskiej, w 
sąsiedztwie 
niezabudowany
ch działek 
budowlanych, 
terenów 
użytkowanych 
rolniczo, 
zabudowanych 
zagrodowo 

1550 CZ1Z/00048607/5 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana 
składająca się z działki o 
kształcie prostokąta o 
szerokości ok. 32 m i 
długości ok. 48,5 m, nie 
użytkowana, o niewielkim 
spadku w kierunku 
północno-wschodnim. 
Droga oraz chodnik od 
strony działki z kostki 
brukowej, kanalizacja 
deszczowa, 
doprowadzona sieć 
wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej 
(nieczynna do czasu 
realizacji sieci w gminie). 
Sieć elektryczna i 
gazowa w odległości ok. 
180 m. 
 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna – 
nowowyznaczane 
zespoły - 
ograniczenia 
wysokości 
budynków ze 
względu na 
wymogi 
eksploatacyjne 
lotniska dla 
określonych 
powierzchni 
ograniczających - 
nakaz realizacji 
budynków 
parterowych (max 
6 m do kalenicy + 
komin 0,5 m) – 
symbol na planie 
2MLO 

90 000,- 9 000,- 03.03.2017 
(za datę 

wniesienia 
wadium uważa 

się datę wpływu 
środków na 

podany  
rachunek 
bankowy) 

07.03.2017 
(wtorek) 

9.00 

2 187/6 
k.m. 2 
obręb Sadowie 

Sadowie, 
ul. Zjazdowa, 
ok. 180 m od 
północnej 
strony ulicy 
Dworskiej, w 
sąsiedztwie 
niezabudowany
ch działek 
budowlanych, 
terenów 
użytkowanych 
rolniczo, 
zabudowanych 
zagrodowo 

1550 CZ1Z/00048607/5 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana 
składająca się z działki o 
kształcie prostokąta o 
szerokości ok. 32 m i 
długości ok. 48,5 m, nie 
użytkowana, o niewielkim 
spadku w kierunku 
północno-wschodnim. 
Droga oraz chodnik od 
strony działki z kostki 
brukowej, kanalizacja 
deszczowa, 
doprowadzona sieć 
wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej 
(nieczynna do czasu 
realizacji sieci w gminie). 
Sieć elektryczna i 
gazowa w odległości ok. 

na odcinku 14 m – 
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna – 
nowowyznaczone 
zespoły o cechach 
osiedli zabudowy 
podmiejskiej – 
ograniczenia 
wysokości 
budynków ze 
względu na 
wymogi 
eksploatacyjne 
lotniska - symbol 
na planie 3ML, 
pozostała część 
działki 
nowowyznaczane 
zespoły - 

90 000,- 9 000,- 03.03.2017 
(za datę 

wniesienia 
wadium uważa 

się datę wpływu 
środków na 

podany  
rachunek 
bankowy) 

07.03.2017 
(wtorek) 

10.00 
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Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.
O wysokości minimalnego postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 25 października 2016 r.  
i zakończył wynikiem negatywnym.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w terminach podanych w kolumnie 11. powyższej tabeli w sali 
posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz warunki przetargu dostępne są w Urzędzie Gminy Mierzęcice,  
ul. Wolności 95 – w Referacie Gospodarki (pokój nr 3) w godz. pracy urzędu: 7.30 – 15.30 (poniedziałek, wtorek, 
czwartek), 7.30 – 17.00 (środa), 7.30-14.00 (piątek), drogą telefoniczną 32 288 – 79 – 00, wew. 228 lub mailową  
e.niedbala@mierzecice.pl 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

WÓJT GMINY MIERZĘCICE

(ciąg dalszy)
2 187/6 

k.m. 2 
obręb Sadowie 

Sadowie, 
ul. Zjazdowa, 
ok. 180 m od 
północnej 
strony ulicy 
Dworskiej, w 
sąsiedztwie 
niezabudowany
ch działek 
budowlanych, 
terenów 
użytkowanych 
rolniczo, 
zabudowanych 
zagrodowo 

1550 CZ1Z/00048607/5 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana 
składająca się z działki o 
kształcie prostokąta o 
szerokości ok. 32 m i 
długości ok. 48,5 m, nie 
użytkowana, o niewielkim 
spadku w kierunku 
północno-wschodnim. 
Droga oraz chodnik od 
strony działki z kostki 
brukowej, kanalizacja 
deszczowa, 
doprowadzona sieć 
wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej 
(nieczynna do czasu 
realizacji sieci w gminie). 
Sieć elektryczna i 
gazowa w odległości ok. 
100 m. 

na odcinku 14 m – 
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna – 
nowowyznaczone 
zespoły o cechach 
osiedli zabudowy 
podmiejskiej – 
ograniczenia 
wysokości 
budynków ze 
względu na 
wymogi 
eksploatacyjne 
lotniska - symbol 
na planie 3ML, 
pozostała część 
działki 
nowowyznaczane 
zespoły - 
ograniczenia 
wysokości 
budynków ze 
względu na 
wymogi 
eksploatacyjne 
lotniska dla 
określonych 
powierzchni 
ograniczających - 
nakaz realizacji 
budynków 
parterowych (max 
6 m do kalenicy + 
komin 0,5 m) – 
symbol na planie 
2MLO 
 

90 000,- 9 000,- 03.03.2017 
(za datę 

wniesienia 
wadium uważa 

się datę wpływu 
środków na 

podany  
rachunek 
bankowy) 

07.03.2017 
(wtorek) 

10.00 

  
3 

187/9 
k.m. 2 
obręb Sadowie 

Sadowie, 
ul. Zjazdowa, 
ok. 70 m od 
północnej 
strony ulicy 
Dworskiej, w 
sąsiedztwie 
niezabudowany
ch działek 
budowlanych, 
terenów 
użytkowanych 
rolniczo, 
zabudowanych 
zagrodowo 

683 CZ1Z/00048607/5 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana 
składająca się z działki o 
kształcie prostokąta o 
szerokości ok. 34 m i 
długości ok. 49,5 m, nie 
użytkowana, o niewielkim 
spadku w kierunku 
północno-wschodnim. 
Droga oraz chodnik od 
strony działki z kostki 
brukowej, kanalizacja 
deszczowa, 
doprowadzona sieć 
wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej 
(nieczynna do czasu 
realizacji sieci w gminie). 
Sieć elektryczna i 
gazowa w pobliżu 
południowej granicy 
działki (doprowadzona do 
sąsiedniej działki 
zabudowanej). 
 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna – 
nowowyznaczone 
zespoły o cechach 
osiedli zabudowy 
podmiejskiej – 
ograniczenia 
wysokości 
budynków ze 
względu na 
wymogi 
eksploatacyjne 
lotniska – symbol 
na planie 3ML 

97 000,- 9 700,- 03.03.2017 
(za datę 

wniesienia 
wadium uważa 

się datę wpływu 
środków na 

podany  
rachunek 
bankowy) 

07.03.2017 
(wtorek) 

11.00 
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13 stycznia 2017 roku w Przedszko-
lu Publicznym „Radosny Zakątek” 
w Mierzęcicach odbyło się spotka-
nie Jasełkowe, w którym wystąpiły 
dzieci z oddziału integracyjnego 
–„Pszczółki”. 
Wśród zaproszonych gości, obecni 
byli rodzice dzieci, a także Wójt Gminy  
Mierzęcice - Grzegorz Podlejski. 
Zaprezentowany przez dzieci  
program przeniósł widzów w czasy 
narodzin Jezusa i wprowadził rado-
sny, pełen wzruszeń klimat, powodu-
jąc, że niektórym „zakręciła się łezka 
w oku”. 
Po przedstawieniu dyrektor przed-
szkola Małgorzata Rinkowska oraz 
Wójt Gminy podziękowali małym  
artystom za wyjątkowe chwile i ży-
czyli dalszych, tak wspaniałych wy-
stąpień. 

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

Dzień 13 stycznia z pewnością na długo pozosta-
nie w pamięci przedszkolaków z Nowej Wsi oraz 
ich Babć i Dziadków.

Tego dnia odbyła się uroczysta akademia  
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W programie  
artystycznym maluchy i starszaki z Zespołu  
Szkolno – Przedszkolnego zaprezentowały swoim  
babciom i dziadkom piękne piosenki i wiersze,  
a także wykonały skomplikowane układy taneczne.  
Po odśpiewaniu 100 lat dzieci przekazały  
gościom własnoręcznie wykonane laurki, prezenty  
i kwiaty. 

„Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem”  
– te słowa Goethego najlepiej odnoszą się do uczennicy III klasy  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi, Katarzyny  
Mazurskiej, dla której jedną z pasji jest nauka języków obcych. 

Jak sama przyznaje, interesuje ją wszystko, co ma związek z Wielką Brytanią. 
Ostatnio  znalazło to przełożenie na sukces, jakim niewątpliwie jest zakwali-
fikowanie się do III etapu konkursu przedmiotowego z języka angielskiego.  
Pytania w II etapie konkursu były podchwytliwe, jednak Kasia poradziła  
sobie z nimi doskonale i wkrótce spróbuje swoich sił w III etapie.

Uczennica jest osobą pracowitą i niezwykle ambitną. Oprócz nauki  
w gimnazjum uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie, gdzie 
uczy się grać na skrzypcach i fortepianie. 

Obecnie przygotowuje się do wojewódzkiego etapu konkursu pod okiem 
nauczycielki języka angielskiego pani Katarzyny Białek.

Życzmy powodzenia Kasi, która 24 lutego stanie w szranki z najlepszymi 
gimnazjalistami w województwie.

SUKCES KATARZYNY MAZURSKIEJ, UCZENNICY ZSP W NOWEJ WSI
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GÓRA GROSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich  
w Mierzęcicach co roku wspierają akcję zbierania monet  
organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem akcji, jest pomoc dzieciom, które wychowują się w domach  
dziecka i rodzinach zastępczych oraz uświadomienie młodzieży, 
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne 
działanie dla dobra potrzebujących.
Zgodnie z powiedzeniem „Ziarnko do ziarnka...” uczniowie 
wszystkich klas  skrupulatnie zbierali monety jedno-, dwu-,  
pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto- i pięćdziesięciogroszowe, które 
utworzyły sporą górę grosza.

WYCIECZKA NA WYSTAWĘ 
KLOCKÓW LEGO

Centrum Rozrywkowo-Kul-
turalno-Handlowe „Europa 
Centralna” w Gliwicach gości 
w swoich murach wystawę 
łączącą zabawę i edukację. 
Podczas wycieczki ucznio-
wie podziwiali eksponaty 
przedstawiające architekturę  
zabytkową oraz współczesną, 
sceny historyczne i ekspona-
ty interaktywne, a także nie-
samowite budowle złożone  
z kilku milionów klocków np. 
największy na świecie samo-
lot czy postać najwyższego 
na świecie człowieka. Dodat-
kową atrakcją dla dzieci była 
strefa zabaw klockami LEGO.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCACH

4 stycznia  uczniowie Szkoły Podstawowej w Toporo-
wicach odwiedzili największą w Polsce edukacyjną  
wystawę budowli z klocków LEGO w Gliwicach. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MIE-
RZĘCICACH - WIARYGODNĄ SZKOŁĄ 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach została  
laureatem IV edycji Programu Wiarygodna Szkoła.

Ogólnopolskie wyróżnienie zostało przyznane  
za osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, 
ciekawą bazę oraz zapewnienie młodzieży bezpie-
czeństwa w szkole. Udział w Programie jest także  
potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastruk-
turę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Dnia 13 stycznia i 3 lutego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach odbyły się uroczy- 
stości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Podczas spotkań zaproszeni goście podziwiali programy artystyczne w wykonaniu uczniów z klasy O - I  oraz z klasy 
II i III, przygotowane pod kierunkiem wychowawców - Lidii Bańki, Anny Jaskólskiej, Katarzyny Gryc i Małgorzaty 
Drzewieckiej. 
Podczas występów na twarzach dzieci widać było ogromną radość i skupienie. Babcie i Dziadkowie z dumą patrzyli na 
swoje wnuki, które pięknie recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. 
Na zakończenie Babcie i Dziadkowie obdarowani zostali własnoręcznie wykonanymi przez dzieci laurkami,  
medalami oraz koszyczkami z kwiatami. Na wszystkich gości czekał także słodki poczęstunek.
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KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY TERMINÓW WDRAŻANIA 
REFORMY USTROJU SZKOLNEGO

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane 
dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku re-
formę ustroju szkolnego:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia - Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wpro-
wadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku 
poz. 60).
Powyższe ustawy w rewolucyjny sposób zmieniają system 
nauczania. Szkoły podstawowe będą ośmioletnie, a gimna-
zja wygaszane. Oznacza to, że we wrześniu tego roku szó-
stoklasiści pójdą do siódmej klasy, nie będzie natomiast 
rekrutacji do gimnazjum. Z dniem 31 sierpnia 2019r.  
nastąpi zakończenie działalności gimnazjów.
Jednym z podstawowych obowiązków samorządów  
w ramach wprowadzanej w życie reformy szkolnictwa jest 
konieczność dostosowania istniejącej na terenie gminy 
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Jest to bardzo krótki okres czasu, jaki organy mają na 
dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 
Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe wejdą w życie 
na początku 2017 r., natomiast nowa sieć szkół powinna 
zacząć funkcjonować już od 1.09.2017 r. Z tego wzglę-
du należy w tym niedługim czasie zaplanować zmiany  
w strukturze szkolnictwa na terenie Gminy Mierzęcice.
W związku z powyższym podaję do wiadomości infor-
macje o zadaniach Gminy Mierzęcice i terminach ich 
realizacji, wynikających z w/w ustaw:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNABIBLIOTEKA SKORZYSTAŁA Z DOFINAN-
SOWANIA NA ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK

W ramach ogólnopolskiego programu, od stycznia 
2017 r. mieszkańcy gminy Mierzęcice mogą skorzy-
stać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielana jest w  budynku  Gminnej  
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach  
przy ul. Wolności 62a w następujące 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 poprzedzają- 
cego 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.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mie-
rzęcicach otrzymała dofinansowanie na zakup nowo-
ści wydawniczych  w 2016 r. ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z budżetu państwa. 
Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa”  Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych. Biblioteka otrzymała 11.500,- zł.  
Zakupione zostały książki do wszystkich placówek  
bibliotecznych oraz audiobooki do centrali biblioteki.  
Kupiono głównie książki dla dzieci i młodzieży - 302 egz.  
a w drugiej kolejności literatura piękna dla doro-
słych - 188 egz. Zakupiono również 93 egz. literatu-
ry popularnonaukowej. Zakupione audiobooki to 36 
egz. dla dzieci i młodzieży, 16 egz. z literatury pięknej  
oraz 3 egz. z innych działów. Kupowane były głównie  
nowości, a także kontynuacje serii, cykli oraz brakujące 
lektury. Książki można zobaczyć na stronie internetowej  
biblioteki www.bibliotekamierzecice.blogspot.com.
Wszystkie zakupione zbiory zostały już opracowane  
i tym samym czytelnicy mogą z nich korzystać.

Opr. GBP

1.Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 
Prawo oświatowe. Uchwała zostanie podana do publicz-
nej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej (www.mierzecice.bip.info.pl).
2. Uchwalony przez Radę Gminy Projekt uchwały zosta-
nie przekazany do Śląskiego Kuratora Oświaty i oświato-
wych związków zawodowych do dnia 17 lutego 2017r.
3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują  
w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, 
Rada Gminy w terminie do 31 marca 2017 roku podej-
muje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   
(www.mierzecice.bip.info.pl).
5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyj- 
nego, w tym terminy składania dokumentów na rok  
szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas 
I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza 
obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 
2017 roku.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski
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W bieżącym numerze prezentujemy wywiad  
z kolejnym mieszkańcem gminy Mierzęcice, który  
odnosi sukcesy w skali ogólnopolskiej. Tym razem jest  
to przedstawiciel „świata muzyki” będący dowodem 
na to, że ciężką pracą i talentem można osiągnąć bar-
dzo wiele.

Kamil Zawiślak, bo o nim mowa, to 28-letni producent 
muzyczny, wokalista, kompozytor, autor tekstów i pianista. 
Dorastał jako mieszkaniec gminy Mierzęcice, a konkretnie 
Nowej Wsi, pokonując kolejne szczeble edukacji muzycz-
nej. Aby wzbogacić swój artystyczny  warsztat kilka lat temu 
wyjechał do Rotterdamu, gdzie ukończył konserwatorium 
w klasie fortepianu jazzowego. Po powrocie do kraju roz-
począł pracę nad autorskim materiałem, co w 2014 roku 
zaowocowało mini albumem „Five Contemporary Songs”, 
wydanym pod pseudonimem artystycznym Milky Wishla-
ke. Spory sukces tego wydawnictwa umożliwił Kamilowi 
podpisanie kontraktu z wytwórnią NEXTPOP Roberta  
Amiriana. W lutym 2016 r. wydał swoją pierwszą  
długogrającą płytę pt. „Wait For Us”, na któ-
rej zagościły takie sławy jak Dawid Podsiadło, Oly  
oraz Łukasz Moskal.
GOK: Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
KZ: Moje życie z muzyką rozpoczęło się od najmłodszych 
lat. W domu mojej babci stało pianino, któremu nie potra-
fiłem się oprzeć i bardzo mnie fascynowało. Potem zapi-
sano mnie do Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, 
gdzie dostałem bardzo solidne podstawy teorii muzyki.
GOK: Jakie były Twoje kolejne kroki, które doprowa-
dziły Cię do miejsca, w którym jesteś?
KZ: Na początku, po prostu naiwność wystarczająca, 
by podjąć ważną decyzję życiową - „zajmę się muzyką,  
na pewno się uda.” Myślę, że zawód tym, co oferuje szkol-
na edukacja muzyczna, popchnął mnie do tego, by szu-
kać własnej drogi. Moim marzeniem było dostać się na 
uczelnię wyższą i zostać „dyplomowanym” pianistą, więc 
zamknąłem się w domu na rok i ćwiczyłem, aby dostać 
się do konserwatorium w Rotterdamie. Udało się. Żeby 
zauważył mnie światek polskiej muzyki, zrobiłem podob-
nie - zamknąłem się w domu na rok i pisałem, nagrywałem  
oraz produkowałem swój własny materiał. Bez totalnego 
poświęcenia zatem, nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem. 
GOK: Jak wyglądają Twoje dalsze plany i marzenia?
KZ: Przede wszystkim, chcę absorbować i two-
rzyć więcej muzyki. Cały czas fascynuje mnie in-
terakcja z innymi muzykami, sposób w jaki myślą  
i jak się to ma do wspólnego grania. Można powiedzieć,  
że zgłębiam pobocznie psychologię współtworzenia.  
W planach na ten rok mam wydanie drugiej płyty z moim 
trio jazzowym Quantum Trio oraz kilka tras koncerto-
wych. Zaczynam też powoli pracę nad drugą popową  
płytą. 
GOK: Co powiedziałbyś młodym ludziom z gminy  
Mierzęcice, którzy myślą o przyszłej karierze  
muzycznej?
KZ: Nie jest to droga dla wszystkich. Do świata mu-
zycznego można dostać się przez różne drzwi i niestety  
to „wejście” może trochę zdeterminować resztę kariery - 
patrz programy typu „Voice of Poland”. 

NASZ CZŁOWIEK Z SUKCESEM – KAMIL ZAWIŚLAK

Jeśli chce się być dobrym instrumentalistą, to trzeba  
ćwiczyć i znaleźć inspirujących mentorów, myśleć  
niesztampowo, nie pozwalać, by gasł ogień pasji. Nie ma 
półśrodków. To ciężka praca jak każda inna, szczególnie 
jeśli chce się być niezależnym artystą. 
GOK: Co ukształtowało  Cię jako muzyka w najwię- 
kszym stopniu? 
KZ: Myślę, że ten proces cały czas zachodzi. Do tej 
pory jednak, były to przede wszystkim moje porażki. 
Takie, o których sam wiem, a których może nie widać  
na zewnątrz. Błędy i upadki, to rzeczy, które nauczyły  
mnie co robić ze sobą jako twórcą, dalej. Moim  
najważniejszym odkryciem było chyba jednak to,  
że za każdym dziełem stoją lata pracy i nic 
nie przychodzi ot tak. Mało się o tym mówi, 
ale powiedzenie, że „praktyka czyni mistrza”  
nie jest pustym sloganem.
GOK: W czym szukasz inspiracji Tworząc swoją  
muzykę?
KZ: Dzisiaj, przede wszystkim w ludziach. Staram  
się otaczać ludźmi, którzy mają coś do powie-
dzenia i są szczerzy w stosunku do otaczającego  
ich świata. Ta autentyczność daje niesamowitą moty-
wację i dodaje odwagi, by otwierać się jeszcze bardziej  
i przelewać siebie w dźwięki.
GOK: Co uważasz za swój największy muzyczny  
sukces?
KZ: Myślę, że taki jeszcze nie nadszedł. Najwięk-
szym sukcesem jest chyba to, że dotarłem do ta-
kiego momentu, że nie muszę już oglądać się  
na samego siebie i ciągle utwierdzać w przekonaniu,  
że się do tego jednak nadaję. 
GOK: Jakie będą Twoje najbliższe muzyczne działa-
nia?
KZ: Wyjeżdżam do Holandii, gdzie czeka mnie sesja  
nagraniowa z zespołem Temko. W drugiej połowie  
marca planuję trasę koncertową z drugim projektem  
muzycznym, którego jestem członkiem o nazwie  
Quantum Trio.
GOK: Czego życzyłbyś sobie i mieszkańcom naszej 
gminy na początku nowego roku?
KZ: Życzę wszystkim mieszkańcom przede wszyst-
kim zdrowia, pogody ducha, energii do życia i dążenia  
do upragnionych celów.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2017 - strona 12

ZABAWA KARNAWAŁOWA W SOŁECTWIE MIERZĘCICE I MIERZĘCICE II
W dniach 10 i 20 stycznia na najmłodszych 
mieszkańców sołectwa Mierzęcic i Mierzęcic II  
czekała moc atrakcji. W budynkach Gminnego  
Ośrodka Kultury  w Mierzęcicach, a następnie  
w Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice II odbyły 
się zabawy karnawałowe, na które zaprosili Sołtysi - 
Lidia Hernik i Krzysztof Lubas.
Jak na prawdziwe bale przystało były kolorowe  
światła oraz radosna zabawa z animatorami w rytm  
znanych i lubianych piosenek. Na maluchów i rodziców  
czekał słodki poczęstunek, a także napoje, herbata  
i kawa. W trakcie zabawy milusińscy otrzymali  
również  pełne słodkości paczki.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości i na długo  
pozostanie w pamięci dzieci.
Sołtysi składają serdeczne podziękowania Wspól-
nocie Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach  
oraz wszystkim osobom, które przyłączyły się  
do organizacji spotkań.

Red.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW ORAZ ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH 
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

harmonogram Wykładów UTW
siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach 

1 środa miesiąca / godz.17.30

Język niemiecki 
(budynek Gminnego 

Ośrodka Kultury)
Poniedziałek 

od godz. 16:00  do 17:00 
grupa zaawansowana

od godz. 17:00 do 18:00 
grupa początkująca

Język angielski 
(budynek Gminnego 

Ośrodka Kultury)
Czwartek 

od godz. 15:00  do 16:00 
poziom podstawowy

od godz. 16:00 do 17:00 
poziom podstawowy

od godz. 17:00 do 18:00 
grupa początkująca

Zajęcia komputerowe 
(budynek Gminnej 

Biblioteki Publicznej)
Sobota od godz. 
9:00  do 13:00 

Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach lub telefonicznie pod numerem  32 288 70 82
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KS STRAŻAK NOWA WIEŚ SZKOLI SIĘ I MYŚLI PRZYSZŁOŚCIOWO

W dniach 16-21 stycznia młodzi adepci futbolu z drużyn 
Młodzików oraz Żaków Strażaka Nowa Wieś, prowadzeni 
przez trenerów Damiana Drożdża i Mateusza Mańdoka, 
przeszli wyjątkowy obóz dochodzeniowy, przygotowy-
wujący do nowego piłkarskiego roku. 

Każdego dnia zawodnicy trenowali różne aspekty gry,  
tj. technikę, taktykę, koordynację, stabilizację oraz szyb-
kość. Poniedziałek i wtorek upłynęły pod znakiem  
wielogodzinnych ćwiczeń. W środę 18 stycznia obydwie  
drużyny rozegrały mecze sparingowe z zespołami Piasta 
Ożarowice, a po obiedzie wyruszyły na basen w Tarnow-
skich Górach, aby móc się nieco zregenerować. Następ-
nego dnia chłopcy odbyli trening judo pod okiem specja-
listy w tej dziedzinie sportu, a także szlifowali elementy  
techniczne podania i prowadzenia piłki. 

Z kolei na piątek trenerzy przygotowali zajęcia z instruk-
torem aerobiku kształtujące prawidłową koordynację  
ruchową, a także analizę wideo meczów sparingowych, 
stanowiącą podstawę treningu taktycznego, oraz krótki  
mecz na śniegu przygotowujący do gry w warunkach  
zimowych. Ostatniego dnia obozu, w sobotę 21 stycznia, 
zawodnicy Strażaka i Piasta rozegrali turniej towarzyski 
kończący sześć dni wspaniałej zabawy połączonej z roz-
wojem sportowym. Każdy z uczestników obozu otrzymał 
specjalnie przygotowany na tę okoliczność  pamiątkowy 
medal.

Przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2016/2017 
rozpoczęła też drużyna seniorów Strażaka. Zawodnicy 
spotykają się we wtorki i czwartki na obiekcie „Orlik”  
w Mierzęcicach. Trenerzy przypominają, że ciągle trwa na-
bór do pierwszego zespołu, który po licznych kontuzjach  
i problemach kadrowych chce dobrze zainaugurować   
wiosenne rozgrywki B-klasy. Wszystkich chętnych  
serdecznie zapraszamy na trening!



Gminny Zakład Gospo-
darki Wodnej i Komu-
nalnej w Mierzęcicach  
ul. Wolności 133  przyjmie  
do pracy emeryta bądź 
rencistę na stanowisko 
inkasenta.

Oferujemy:
- terminowe 
   wynagrodzenie
- przyjazną atmosferę
- elastyczny czas pracy

Wymagane:
- dyspozycyjność,
- kreatywność,
- umiejętność pracy 
   w zespole
- dobra organizacja pracy

Telefon do Zakładu  
32/288-70-53
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KOLEJNY SUKCES ORAZ START ZAPISÓW 
DO II MARATONU WYŻYNY ŚLĄSKIEJ

Jest to wspaniałe osiągnięcie, ponieważ 
liczba biegów  w naszym kraju oscyluje 
obecnie w granicach kilkunastu tysięcy  
i z roku na rok systematycznie wzrasta.
II edycja biegów na dystansach 42 oraz 
10 kilometrów odbędzie się 30 lipca br.  
w Nowej Wsi. Zgłoszenia są już przyjmo-
wane za pośrednictwem strony interneto-
wej www.zmierzymyczas.pl.
Organizatorzy zapraszają wszystkich  
do udziału w wydarzeniu, które  
dla aktywnych osób z całej Polski  
stanowi najlepszą wizytówkę gminy  
Mierzęcice. Piękno okolicznych  
wzniesień oraz niebywała gościnność  
i solidarność mieszkańców są szeroko 
komentowane i mają szansę pozostać  
naszym znakiem rozpoznawczym  
w skali kraju.

ogłoszenia płatne

OFERTA PRACY

Silesian Highland Marathon, czyli Maraton Wyżyny Śląskiej, po zdobyciu  
trzeciego miejsca w województwie śląskim w konkursie Barwy Wolontariatu 2016,  
sięgnął właśnie po kolejny laur. 

Tym razem impreza została doceniona przez czytelników największego w Polsce portalu 
biegowego „Maratonypolskie.pl” i w corocznym plebiscycie pn.  „Złote Biegi” zdobyła 5 
miejsce w kategorii „Debiut Organizacyjny”.

OGŁOSZENIE

ZATRUDNIMY W NOWO 
OTWARTYM Centrum Opieki 

Długoterminowej
„JOANNA”

w Mierzęcicach ul. Osiedle 76 
pielęgniarki na dodatkowe 

dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy



ogłoszenia płatne
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SZOPKA W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W TARGOSZYCACH

SZOPKA W KOŚCIELE PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W BOGUCHWAŁOWICACH

SZOPKA W KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W NOWEJ WSI

Szopki bożonarodzeniowe, przedstawiające wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa, są nieodłączną 
częścią wnętrz kościołów katolickich w okresie świątecznym. Tradycja ich przygotowywania jest obecna w Polsce  
od czasów średniowiecznych. Jak co roku szopki zagościły również we wszystkich świątyniach gminy Mierzęcice.

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE W GMINIE MIERZĘCICE


