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KOLEJNY SUKCES GMINY W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

Gmina Mierzęcice po raz kolejny po-
kazała, że potrafi efektywnie ubiegać 
się o środki unijne. 

Po sukcesie w pozyskaniu środków 
na realizację projektu „Montaż od-
nawialnych źródeł energii w Gminie 
Mierzęcice” (gmina w konkursie uzy-
skała największą ilość punktów pla-
sując się tym samym na 1 miejscu) 
gmina sięgnęła po kolejne środki na 
tzw. „projekty miękkie” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

Pozyskane środki finansowe dotyczą 
projektów: „Przedszkole miejscem 
zabaw i wszechstronnego rozwoju w 
gminie Mierzęcice” oraz „Utworzenie 
żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi”.

Pierwszy z projektów realizowany 
będzie w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Nowej Wsi. Obejmuje on 
zajęcia dodatkowe m.in. zajęcia wcze-
snego wspomagania rozwoju dziecka 
poprzez zastosowanie elementów 
baletu, zajęcia stymulujące rozwój 
psycho-ruchowy poprzez terapię 

sportowo – ruchową, profilaktykę lo-
gopedyczną oraz zajęcia specjalistycz-
ne m.in. z psychologiem i logopedą, 
zajęcia terapii ruchowej, dogoterapię 
i arteterapię. 

Zakupione zostaną także pomoce dy-
daktyczne. Placówka rozszerzy swoją 
ofertę o nowoczesne terapie specja-
listyczne dla dzieci z trudnościami  
w rozwoju mowy, nieprawidłową arty-
kulacją, zaburzoną koncentracją uwa-
gi i percepcją słuchową, z trudnościa-
mi w rozumowaniu i zapamiętywaniu 
poleceń, problemami ruchowymi,  
a także z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. 

W ramach projektu zakupiony zosta-
nie odpowiedni sprzęt do realizacji 
terapii, a także doposażony istnie-
jący plac zabaw przy ZSP w Nowej 
Wsi. Całkowita wartość projektu:  
336 134,95 zł.

Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina”  
w Nowej Wsi powstał dzięki pozyska-
nym przez gminę środkom z budżetu 
państwa w ramach programu „Maluch 
plus”. Nowy projekt pn. „Utworzenie 

żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi” 
pozwoli sfinansować zakup dodatko-
wych pomocy do prowadzenia zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych i edu-
kacyjnych, które uatrakcyjnią pobyt 
dziecka w żłobku. Ponadto dofinanso-
wane będą koszty bieżące funkcjono-
wania żłobka tj. wynagrodzenia pra-
cowników żłobka, wyżywienie, opłaty 
za media. 

W ramach projektu zostanie rów-
nież wykonany plac zabaw dla dzieci  
w wieku do lat 3. Całkowita wartość 
projektu: 457 600,26 zł. 

W 2016 r. zakończyło się rozliczanie 
poprzedniej perspektywy unijnej i ru-
szyły nowe konkursy z nowego okresu 
programowania 2014-2020.

Pozyskiwanie z sukcesem w drodze 
konkurencyjnej funduszy unijnych na 
realizację przedsięwzięć potwierdza, 
że inwestycje wskazywane przez gmi-
nę są dobrze przemyślane i przygoto-
wane, a ich realizacja przyniesie wy-
mierne korzyści mieszkańcom. 
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WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM

RATOWNICTWA 112
(tylko dla posiadaczy telefonów 

komórkowych)
POLICJA 997

KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU 

32 674 13 07
STRAŻ POŻARNA 998 

PSP BĘDZIN 32 267 50 11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

BĘDZIN 32 267 36 10
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992

ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00

fax 32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 32 287 75 19

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ 32 288 70 53

NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 
32 288 70 45

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

GABINET WETERYNARYJNY „MEDI-VET” 
32 284 02 23

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35

GMINNY OŚRODEK KULTURY 32 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

32 288 70 56
KRAKOWSKI BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU! DOTACJA DO WYMIANY KOTŁÓW C.O.

„Panorama Gminy Mierzęcice” Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82, 

e-mail: redakcja.gok@mierzecice.pl Redakcja: Milena Osowska
Opracowanie graficzne i skład: Karolina Barańska

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych materiałów, ich przeredagowania oraz dokonywania skrótów.

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Nakład: 1200 egz.   Druk: „Magic” s.c. Będzin - Grodziec

Gmina planuje pozyskać środki unij-
ne z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Działania 
4.3 na realizację projektu pn.: ,,Po-
prawa efektywności energetycznej 
budynków jednorodzinnych w Gmi-
nie Mierzęcice” związanego z likwi-
dacją starych pieców węglowych  
i zmianą na ogrzewanie gazowe lub 
biomasę.

Realizacja przedsięwzięcia przewi-
dziana jest w latach 2019 - 2020 - pod 
warunkiem otrzymania dofinansowa-
nia przez Gminę Mierzęcice.

Zakłada się, że inwestycja dofinan-
sowana zostanie ze środków Unii 
Europejskiej w wysokości 95% kosz-
tów kwalifikowanych. Wkład własny 
mieszkańców stanowić będzie 5% 
kosztów kwalifikowanych. Koszty 
kwalifikowane obejmują: koszty zaku-
pu i montażu kotła. Koszt wykonania 
audytu (uproszczonej charakterystyki 
energetycznej i obliczenie wskaźni-
ków dla budynku) ponosi Gmina.

Osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie zapraszamy do zgłasza-
nia uczestnictwa. W tym celu należy 
zapoznać się z Regulaminem uczest-
nictwa w projekcie pn.: ,,Poprawa 
efektywności energetycznej budyn-
ków jednorodzinnych w Gminie Mie-
rzęcice” i wypełnić wniosek o udział 
w projekcie.

Wniosek wraz z załącznikami do po-
brania na stronie internetowej www.
mierzecice.pl lub w Urzędzie Gminy 
w Mierzęcicach (pok. nr 4).

Wypełnione wnioski o udział w pro-
jekcie przyjmowane będą w terminie  
do 11.05.2018 r.

Przedmiotem projektu będzie de-
montaż nieefektywnych ekologicznie 
pieców/palenisk łącznie z wymianą 
źródła ciepła na źródło o zwiększo-
nej sprawności ekologicznej - zakup  

i montaż kotła/pieca zasilanego ga-
zem lub biomasą w postaci pelletu 
wraz z niezbędnymi pracami w zakre-
sie dostosowania instalacji grzewczej, 
elektrycznej do współpracy z nowym 
źródłem ciepła.

Warunki udziału w projekcie zostały 
określone w Regulaminie uczestnic-
twa w projekcie pn.: ,,Poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
jednorodzinnych w Gminie Mierzę-
cice”. Zapraszamy zainteresowanych 
mieszkańców do składania (po wnikli-
wym przeanalizowaniu Regulaminu) 
wniosków o udział w projekcie. Wy-
pełnione wnioski można dostarczyć 
osobiście lub pocztą tradycyjną (de-
cyduje data wpływu do Urzędu).

UWAGA:

Złożenie wyżej wymienionych doku-
mentów we wskazanym terminie nie 
jest równoznaczne z zakwalifikowa-
niem się do projektu, warunkiem ko-
niecznym będzie spełnienie warun-
ków udziału w projekcie określonych 
w Regulaminie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi 
wyłącznie w przypadku uzyskania 
przez Gminę Mierzęcice dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
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SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z GMINY MIERZĘCICE

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW OBSZAROWYCH W 2018 ROKU

Dnia 7 marca br. w Urzędzie Gminy 
Mierzęcice odbyło się spotkanie in-
formacyjno-szkoleniowe, dotyczące 
składania wniosków obszarowych 
przez internet za pośrednictwem 
aplikacji „eWniosekPlus”. 

Szkolenie zostało zorganizowane 
przez Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Będzinie i Urząd Gminy 
w Mierzęcicach. 

W aplikacji eWniosekPlus dostępne 
będą dla rolnika dane wygenerowa-
ne na podstawie wniosku o dopłaty 
bezpośrednie złożonego w 2017. Per-
sonalizacji podlegają wnioskowania o 
płatności (poza płatnością do bydła), 
dane działek referencyjnych, działek 
rolnych oraz powierzchni niezgłoszo-
nych do płatności w roku 2017. 
W aplikacji eWniosekPlus możliwe 
jest wypełnienie wniosku w trybie 
uproszczonym i trybie pełnym.

Tryb uproszczony dostępny jest dla: 
rolników uczestniczących w syste-• 
mie dla małych gospodarstw,
rolników, których powierzchnia • 
gruntów ornych zadeklarowa-
nych w 2017 r., wynosiła poniżej 
10 ha.

W ramach trybu uproszczonego do-
puszczalna jest modyfikacja w zakre-

sie wnioskowania o płatność do zwie-
rząt, bez konieczności przejścia do 
trybu pełnego.

Tryb pełny umożliwia pełną edycję 
danych we wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2018 r. W trybie tym 
dokonuje się wyboru wnioskowanych 
płatności, dodaje się wymagane za-
łączniki i deklaruje się zwierzęta do 
płatności. 

Rolnicy zobowiązani do spełnienia 
wymogu dywersyfikacji upraw lub 
utrzymania obszarów proekologicz-
nych (EFA) wypełniają wniosek w try-
bie pełnym. 

Logowanie do aplikacji eWniosek-
Plus: Rolnicy, którzy posiadają konto 
w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogo-
wać się na istniejące konto. W przy-
padku, gdy rolnik nie posiada konta 
w aplikacji e-Wniosek, może uzyskać 
kod dostępu do aplikacji poprzez po-
danie trzech danych weryfikacyjnych: 

swojego numeru identyfikacyjne-• 
go (numer EP),
8 ostatnich cyfr numeru rachun-• 
ku bankowego,  
kwoty z ostatniego przelewu • 
otrzymanego z ARiMR, zrealizo-
wanego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia 
wniosku – tj. w roku 2017. 

Przez cały proces wypełniania wnio-
sku rolnik jest prowadzony za pomocą 
kreatora. Aplikacja porównuje dane 
deklarowane przez rolnika z danymi 
referencyjnymi m.in. w zakresie mak-
symalnego kwalifikowanego obszaru 
(MKO), jak również przeprowadza 
kontrolę krzyżową między danymi 
deklarowanymi przez innych rolników 
oraz inne sprawdzenia w zakresie 
kompletności wniosków. Prezento-
wane dane z bazy referencyjnej oraz 
wszelkie sprawdzenia odbywają się 
w oparciu o najbardziej aktualny stan 
bazy referencyjnej.

Termin składania wniosków nie ulega 
zmianie w odniesieniu do lat poprzed-
nich, a więc wniosek wraz z wymaga-
nymi załącznikami można składać do 
15 maja br. Wniosek o przyznanie 
płatności może zostać złożony także 
w terminie 25 dni kalendarzowych po 
terminie składania wniosków czyli do 
11 czerwca, jednak za każdy dzień ro-
boczy opóźnienia stosowana jest re-
dukcja kwoty płatności w wysokości 
1%.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Będzinie będzie pomagał rol-
nikom przy ich wypełnianiu.

Iwona Kozłowska
PZDR Będzin
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NABÓR NA BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, iż do 10 maja 
placówki Oddziału Regionalnego 
w Częstochowie będą przyjmować 
wnioski o skierowanie na turnus  
rehabilitacyjny dzieci rolników  
ubezpieczonych w Kasie, mających 
schorzenia układu oddechowego, 
wady i choroby układu ruchu.

Dzieci z terenu województwa śląskie-
go w tym roku będą mogły się leczyć 
i odpoczywać w dwóch krusowskich 
ośrodkach:

podopieczni z wadami i choroba-• 
mi układu ruchu przebywać będą 
w Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Horyńcu Zdroju, w ter-
minie od 24 czerwca do 14 lipca 
2018 roku 
natomiast z chorobami ukła-• 
du oddechowego - w Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS  
w Iwoniczu Zdroju, w terminie od  
28 czerwca do 18 lipca 2018 roku

W tym roku pobyt na turnusach 
rehabilitacyjnych jest bezpłatny.  
Rodzice lub opiekunowie prawni nie 
ponoszą kosztów związanych z dojaz-
dem dziecka.

Wnioski o skierowanie dziecka na 
turnus rehabilitacyjny można uzyskać  
w Oddziale Regionalnym KRUS  
w Częstochowie lub w Placówkach  
Terenowych, których na terenie  
województwa śląskiego jest 12. 

Wypełniony wniosek wraz z załącz-
nikiem należy złożyć do KRUS w nie-
przekraczalnym terminie, do 10 maja 
2018 roku. W 2018 roku KRUS zor-
ganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 
1176 dzieci rolników uprawnionych 
do świadczeń Kasy. Limity miejsc dla 
każdego z województw ustalono pro-
porcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę 
ubezpieczonych w ostatnim kwartale 
2017 roku.

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzie-
ci na turnusy rehabilitacyjne muszą 
zostać spełnione określone warunki  
i zasady. Przynajmniej jedno z rodzi-
ców (prawnych opiekunów) musi 
podlegać ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników z mocy ustawy. Jeżeli 
rolnik ubezpieczony jest na wniosek 
w pełnym zakresie - ubezpieczenie 
powinno trwać nieprzerwanie co naj-
mniej rok. 

W roku 2018 na turnusy kierowane 
będą dzieci urodzone w latach 2003 
- 2011 (mające 7-15 lat). Podstawą 
skierowania dziecka jest wniosek  
o skierowanie na rehabilitację leczni-
czą, stanowiący załącznik do rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku,  
w sprawie warunków i trybu kierowa-
nia przez Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego na rehabilitację 
leczniczą oraz udzielenia zamówień 
na świadczenia i usługi rehabilitacyj-
ne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Wniosek powinien być wystawiony 
przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej lub lekarza specjalistę,  
w leczeniu którego pozostaje dziecko. 

Wzór wniosku dostępny jest na stro-
nie internetowej KRUS: www.krus.
gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie 
powinien zostać dołączony wypełnio-
ny załącznik, stanowiący dodatkową 
informację o stanie zdrowia dziecka, 
jak i oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) zawierające m.in. zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych.
Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny 
KRUS, pierwszeństwo w skierowaniu 
na turnusy rehabilitacyjne mają dzie-
ci posiadające orzeczenie o niepełno-
sprawności. 

Warto dodać, że dzieci uczestniczące 
w turnusach ubezpieczone są od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków, 
gdyż umowa w tym zakresie (finanso-
wana przez Fundusz Składkowy Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników) za-
warta z Pocztowym Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych obowiązu-
je do 13 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych można 
otrzymać w OR KRUS w Częstocho-
wie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, 
pod telefonem nr 34 365 32 92 oraz 
w Placówkach Terenowych.

KRUS

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

W trosce o poprawę jakości powie-
trza Gmina Mierzęcice  po raz kolej-
ny planuje pozyskać środki unijne na 
realizację inwestycji z zakresu odna-
wialnych źródeł energii w ramach 
Działania 4.1 Odnawialne Źródła 
Energii objętego RPO Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ra-
mach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

19 kwietnia w sali posiedzeń Urzę-
du Gminy w Mierzęcicach odbyło 
się spotkanie informacyjne dla osób 
zainteresowanych udziałem w pro-
jekcie. Podczas spotkania mieszkań-
cy dowiedzieli się m.in. o działaniu 
instalacji solarnych, fotowoltaicznych  
i pomp ciepła, ich rodzajach i zaletach 
oraz poznali podstawowe zagadnie-

nia związane z montażem instalacji na 
obiektach budowlanych.
 
Realizacja przedsięwzięcia przewi-
dziana jest w 2019 roku pod warun-
kiem otrzymania dofinansowania 
przez Gminę Mierzęcice. Zakłada się,  

że inwestycja sfinansowana zostanie 
ze środków Unii Europejskiej w wyso-
kości 85 % kosztów kwalifikowanych. 
Wkład własny mieszkańców stanowić 
będzie 15% kosztów kwalifikowanych 
powiększonych o podatek VAT.

Red.
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OGŁOSZENIE O V PRZETARGU TOPOROWICE UL. MOSTOWA

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. Oznacze-
nie nieru-
chomości

Położenie Pow.
(m2)

N u -
mer
KW

Opis nieruchomości Przeznacze-
nie w mpzp

Cena 
wywo-
ławcza 

(zł)

W a -
dium
(zł)

Termin wniesienia 
wadium (nie później 

niż do dnia)

Termin
przetar-

gu

1. 239/9
k.m. 2
obręb To-
porowice

Toporowice, 
przy ul. Mo-
stowej, w 
sąsiedztwie 
z a b u d o w y 
mieszkanio-
wej jednoro-
dzinnej.

708

CZ
1Z

/0
00

45
64

8/
3 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-

dająca się z działki o kształcie zbliżonym do figu-
ry kwadratu. Płaska, nie zagospodarowana, nie 
ogrodzona, porośnięta trawą. Od strony połu-
dniowej przylega do drogi publicznej – ulicy Mo-
stowej o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której 
przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, 
gazowa, energii elektrycznej.

Tereny za-
budowy 
mieszkanio-
wej jedno-
rodzinnej 
– symbol na 
planie 7MN

60
  0

00
,-

6 
 0

00
,- 10.05.2018

(za datę wniesienia 
wadium uważa się 
datę wpływu 
środków na podany  
rachunek bankowy)

15.05.
2018 r.

(wtorek)
10:30

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU SADOWIE UL. ZJAZDOWA

Wójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonych  
w Sadowiu przy ul. Zjazdowej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice

Lp. Oznacze-
nie nieru-
chomości

Położenie Pow.
(m2)

Numer
KW

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w mpzp

Cena 
wywo-
ławcza 

(zł)

W a -
dium
(zł)

Termin wniesienia 
wadium (nie później 

niż do dnia)

Termin
przetar-

gu

1. 187/4
k.m. 2
obręb 
Sadowie

Sadowie,
ul. Zjazdowa,
ok. 250 m od 
p ó ł n o c n e j 
strony ulicy 
Dworskiej, w 
sąs iedztwie 
niezabudowa-
nych działek 
budowlanych, 
terenów użyt-
kowanych rol-
niczo, zabu-
dowanych 
zagrodowo.

1550
CZ

1Z
/0

00
48

60
7/

5 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana składają-
ca się z działki o kształcie 
prostokąta o szerokości 
ok. 32 m i długości ok. 
48,5 m, nie użytkowa-
na, o niewielkim spadku 
w kierunku północno-
wschodnim. Droga oraz 
chodnik od strony działki z 
kostki brukowej, kanaliza-
cja deszczowa, doprowa-
dzona sieć wodociągowa, 
sieć kanalizacji sanitarnej. 
Sieć elektryczna i gazowa 
w odległości ok. 180 m.

zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna - nowowyznacza-
ne zespoły - ograniczenia wy-
sokości budynków ze względu 
na wymogi eksploatacyjne 
lotniska dla określonych po-
wierzchni ograniczających 
- nakaz realizacji budynków 
parterowych (max 6 m do ka-
lenicy + komin 0,5 m) – sym-
bol na planie 2MLO

10
2 

 0
00

,-

10
 0

00
,- 10.05.2018

(za datę wniesienia 
wadium 
uważa się 
datę wpływu 
środków na 
podany  rachunek 
bankowy)

15.05.
2018 r.

(wtorek)
9:00

2. 187/6
k.m. 2
obręb 
Sadowie

Sadowie,
ul. Zjazdowa, 
ok. 180 m od 
północnej 
strony ulicy 
Dworskiej, w 
sąs iedztwie 
niezabudowa-
nych działek 
budowlanych, 
terenów użyt-
kowanych rol-
niczo, 
z a b u d o w a -
nych zagrodo-
wo.

1550

CZ
1Z

/0
00

48
60

7/
5 Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana składają-
ca się z działki o kształcie 
prostokąta o szerokości 
ok. 32 m i długości ok. 
48,5 m, nie użytkowa-
na, o niewielkim spadku 
w kierunku północno-
wschodni Droga oraz 
chodnik od strony działki z 
kostki brukowej, kanaliza-
cja deszczowa, doprowa-
dzona sieć wodociągowa, 
sieć kanalizacji sanitarnej. 
Sieć elektryczna i gazowa 
w odległości ok. 100 m.

na odcinku 14 m – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
– nowowyznaczane zespoły 
o cechach osiedli zabudowy 
podmiejskiej – ogranicze-
nia wysokości budynków ze 
względu na wymogi eksplo-
atacyjne lotniska – symbol na 
planie 3ML, pozostała część 
działki nowowyznaczane 
zespoły - ograniczenia wyso-
kości budynków ze względu 
na wymogi eksploatacyjne 
lotniska dla określonych po-
wierzchni ograniczających 
- nakaz realizacji budynków 
parterowych (max 6 m do ka-
lenicy + komin 0,5 m) – sym-
bol na planie 2MLO

10
2 

 0
00

,-

10
 0

00
,- 10.05.2018

(za datę wniesienia 
wadium 
uważa się 
datę wpływu 
środków na 
podany  rachunek 
bankowy)

15.05.
2018 r.

(wtorek)
9:45

Wójt Gminy Mierzęcicena na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 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 piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej stanowiących własność Gminy Mierzęcice
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2. 239/10
k.m. 2
obręb To-
porowice

1/4 
udziału
w działce
2 3 9 / 1 4 
k.m. 2 
obręb To-
porowice

Toporowice, 
przy ul. Mo-
stowej, w 
sąsiedztwie 
z a b u d o w y 
mieszkanio-
wej jednoro-
dzinnej.

837

451 CZ
1Z

/0
00

45
64

8/
3 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-

dająca się z działki o kształcie zbliżonym do fi-
gury prostokąta. Plaska, nie zagospodarowana, 
nie ogrodzona, porośnięta trawą. Nie posiada 
prawnie uregulowanego dostępu do drogi pu-
blicznej – ulicy Mostowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-
dająca się z działki o nieregularnym kształcie, 
przeznaczona na drogę wewnętrzną zapewnia-
jącą m.in. działce nr 239/10 dostęp do drogi 
publicznej. Plaska, nie zagospodarowana, nie 
ogrodzona. Od strony południowej przylega do 
drogi publicznej – ulicy Mostowej o nawierzch-
ni asfaltowej, wzdłuż której przebiegają sieci: 
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energii 
elektrycznej.

Tereny za-
b u d o w y 
mieszkanio-
wej jedno-
r o d z i n n e j 
– symbol na 
planie 7MN

66
  3

00
,-

6 
 7

00
,- 10.05.2018

(za datę wniesienia 
wadium uważa się 
datę wpływu 
środków na podany  
rachunek bankowy)

15.05.
2018 r.

(wtorek)
11:15

3. 239/11
k.m. 2
obręb To-
porowice

1/4 
udziału
w działce
2 3 9 / 1 4 
k.m. 2 
obręb To-
porowice

Toporowice,
przy ul. Mo-
stowej, w 
sąsiedztwie 
z a b u d o w y 
mieszkanio-
wej jedno-
rodzinnej i 
terenów nie-
zagospoda -
rowanych.

719

451

CZ
1Z

/0
00

45
64

8/
3 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-

dająca się z działki o kształcie wieloboku. Plaska, 
nie zagospodarowana, nie ogrodzona, porośnię-
ta trawą. Nie posiada prawnie uregulowanego 
dostępu do drogi publicznej – ulicy Mostowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-
dająca się z działki o nieregularnym kształcie, 
przeznaczona na drogę wewnętrzną zapewnia-
jącą m.in. działce nr 239/11 dostęp do drogi 
publicznej. Plaska, nie zagospodarowana, nie 
ogrodzona. Od strony południowej przylega do 
drogi publicznej – ulicy Mostowej o nawierzch-
ni asfaltowej, wzdłuż której przebiegają sieci: 
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energii 
elektrycznej.

Tereny za-
b u d o w y 
mieszkanio-
wej jedno-
r o d z i n n e j 
– symbol na 
planie 7MN

58
  3

00
,-

5 
 9

00
,- 10.05.2018

(za datę wniesienia 
wadium uważa się 
datę wpływu 
środków na podany  
rachunek bankowy)

15.05.
2018 r.

(wtorek)
12:00

4. 239/12
k.m. 2
obręb To-
porowice

1/4 
udziału
w działce
2 3 9 / 1 4 
k.m. 2 
obręb To-
porowice

Toporowice,
przy ul. Mo-
stowej, w są-
siedztwie 
zabudowy 
mieszkanio-
wej jednoro-
dzinnej 
i terenów 
niezagospo-
darowanych.

734

451 CZ
1Z

/0
00

45
64

8/
3 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-

dająca się z działki o kształcie zbliżonym do figu-
ry kwadratu. Plaska, nie zagospodarowana, nie 
ogrodzona, porośnięta trawą i drzewami. Nie 
posiada prawnie uregulowanego dostępu do 
drogi publicznej – ulicy Mostowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-
dająca się z działki o nieregularnym kształcie, 
przeznaczona na drogę wewnętrzną zapewnia-
jącą m.in. działce nr 239/12 dostęp do drogi 
publicznej. Plaska, nie zagospodarowana, nie 
ogrodzona. Od strony południowej przylega do 
drogi publicznej – ulicy Mostowej o nawierzch-
ni asfaltowej, wzdłuż której przebiegają sieci: 
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energii 
elektrycznej.

Tereny za-
budowy 
mieszkanio-
wej jedno-
rodzinnej 
– symbol na 
planie 7MN

59
  3

00
,-

6 
 0

00
,- 10.05.2018

(za datę wniesienia 
wadium uważa się 
datę wpływu 
środków na podany  
rachunek bankowy)

15.05.
2018 r.

(wtorek)
12:45

5. 239/13
k.m. 2
obręb To-
porowice

1/4 
udziału
w działce
2 3 9 / 1 4 
k.m. 2 
obręb To-
porowice

Toporowice,
przy ul. Mo-
stowej, w są-
siedztwie 
zabudowy 
mieszkanio-
wej jednoro-
dzinnej i 
terenów nie-
zagospoda -
rowanych.

740

451 CZ
1Z

/0
00

45
64

8/
3 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-

dająca się z działki o kształcie wieloboku. Plaska, 
nie zagospodarowana, nie ogrodzona, porośnię-
ta trawą i drzewami. Nie posiada prawnie ure-
gulowanego dostępu do drogi publicznej – ulicy 
Mostowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-
dająca się z działki o nieregularnym kształcie, 
przeznaczona na drogę wewnętrzną zapewnia-
jącą m.in. działce nr 239/13 dostęp do drogi 
publicznej. Plaska, nie zagospodarowana, nie 
ogrodzona. Od strony południowej przylega do 
drogi publicznej – ulicy Mostowej o nawierzch-
ni asfaltowej, wzdłuż której przebiegają sieci: 
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energii 
elektrycznej.

Tereny za-
budowy 
mieszkanio-
wej jedno-
rodzinnej 
– symbol na 
planie 7MN

59
  3

00
,-

6 
 0

00
,- 10.05.2018

(za datę wniesienia 
wadium uważa się 
datę wpływu 
środków na podany  
rachunek bankowy)

15.05.
2018 r.

(wtorek)
13:30

Ceny uzyskane w wyniku przetargu za ww. nieruchomości zostaną powiększone 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

c.d. ze str. 6
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WYPALANIE TRAW ZABIJA!

Już od wielu lat przełom zimy, wio-
sny oraz przedwiośnie to okresy,  
w których wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów łąk i nieużytków. 

Wiele osób wypala trawy i nieużytki 
rolne, tłumacząc swoje postępowanie 
chęcią użyźniania gleby. 

Od pokoleń wśród wielu ludzi panu-
je bowiem przekonanie, że spalenie 
trawy spowoduje szybszy i bujniejszy 
jej odrost, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Jest to jednak 
całkowicie błędne myślenie. Rzeczy-
wistość wskazuje, że wypalanie traw 
prowadzi do nieodwracalnych, nieko-
rzystnych zmian w środowisku natu-
ralnym – ziemia wyjaławia się, zaha-
mowany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza. 

Do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących tru-
ciznami zarówno dla ludzi jak i zwie-
rząt. Wypalanie traw jest również 
przyczyną wielu pożarów, które nie-
jednokrotnie prowadzą niestety także 
do wypadków śmiertelnych. 

Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach 
śmierć ponosi kilkanaście osób. Za 
ponad 94% przyczyn ich powstania 
odpowiedzialny jest człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są 

wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga 
także wiatr. Osoby, które wbrew lo-
gice decydują się na wypalanie traw, 
przekonane są, że w pełni kontrolują 
sytuację i w razie potrzeby, w porę 
zareagują. Niestety mylą się i czasami 
kończy się to tragedią. W przypadku 
gwałtownej zmiany jego kierunku, po-
żary bardzo często wymykają się spod 
kontroli i przenoszą się na pobliskie 
lasy i zabudowania. Niejednokrotnie 
w takich pożarach ludzie tracą doby-
tek całego życia. Występuje również 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi.

Podczas pożaru powstaje także duże 
zadymienie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających  
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zdarzenia, z uwagi na możliwość za-
czadzenia. Powoduje ponadto zmniej-
szenie widoczności na drogach, co 
może prowadzić do powstania groź-
nych w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych.

Pożary traw powodują również spu-
stoszenie dla flory i fauny. Niszczone są 
miejsca lęgowe wielu gatunków gnież-
dżących się na ziemi i w krzewach. Dym 
uniemożliwia pszczołom i trzmielom 
oblatywanie łąk. Owady giną w pło-
mieniach, co powoduje zmniejszenie 
liczby zapylonych kwiatów, a w kon-
sekwencji obniżenie plonów roślin. 

Giną zwierzęta domowe, które przy-
padkowo znajdą się w zasięgu poża-
ru (tracą orientację w dymie, ulegają 
zaczadzeniu). Dotyczy to również du-
żych zwierząt leśnych, takich jak sar-
ny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy,  
a nawet saren. 

W płomieniach lub na skutek pod-
wyższonej temperatury ginie wiele 
pożytecznych zwierząt kręgowych: 
płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki 
(krety ryjówki, jeże, zające, lisy, bor-
suki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki 
i inne drobne gryzonie).

Wypalanie traw i zarośli jest zabro-
nione prawnie!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 
z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szu-
warów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary…- podlega karze aresztu 
albo grzywny”.

Źródło: Komenda Główna Państwo-
wej Straży Pożarnej

SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!

W związku z licznymi telefonami  
i uwagami, właścicielom czworo-
nogów przypominamy o obowiąz-
ku sprzątania odchodów po swoim 
psie.

Psie odchody na chodnikach i traw-
nikach to nie tylko niemiły zapach  
i  ryzyko  wdepnięcia w „niespodziankę”, 
ale  realne zagrożenie dla bawiących  

się dzieci oraz osób niepełnospraw-
nych i niewidomych.

Psie odchody umieszczone w toreb-
ce należy wrzucać do zwykłych ulicz-
nych koszy na śmieci lub pojemników 
na odpady zmieszane. Jest to sposób 
zgodny z prawem i stosowany po-
wszechnie.

Obowiązek sprzątania po swoim 
psie wynika z Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Mierzęcice (Uchwała nr 
XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęci-
ce z dnia 22 czerwca 2016 r.), a także z 
ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie  

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt.

Właścicielom, którzy nie przestrze-
gają zapisów regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy  
Mierzęcice, grozi mandat w wysoko-
ści nawet 500 zł.

Jednocześnie przypominamy, że na 
właścicielach psów ciążą jeszcze inne 
obowiązki: m.in. prowadzenie psa 
na smyczy i w kagańcu, a także zakaz 
wprowadzania psów do obiektów 
użyteczności publicznej oraz na te-
reny placów zabaw, piaskownic oraz 
trawników i kwietników.

Red.
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DWOJE REPREZENTANTÓW GMINY Z TYTUŁEM „MARKI LOKALNEJ”

SPOTKANIE KLUBU PASJONATÓW

PIERWSZA PŁYTA MILLI

16 kwietnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Mierzęcicach odbyło 
się koleje spotkanie Klubu Pasjo-
natów, którego tematem był „Mój 
ogród na wiosnę”. Poprowadziła go 
mieszkanka Mierzęcic Irena Woj-
das, która przedstawiła zebranym 
niekonwencjonalne sposoby upra-
wy warzyw i owoców. Swoją prelek-
cję opatrzyła zdjęciami z własnego 
ogrodu, aby każdy mógł zobaczyć jak  
wygląda taka uprawa. 

W trakcie spotkania wywiązała się 
ciekawa dyskusja na temat uprawy 
warzyw. Członkowie klubu zadawali 
pytania prowadzącej oraz wymieniali 
się własnymi doświadczeniami. 
Klub Pasjonatów powstał w 2017 r.  
w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Mierzęcicach z inicjatywy bibliote-
karki Dominiki Latos. 

Należą do niego mieszkańcy gminy,  
a spotkania organizowane są raz w 
miesiącu. Tematyka zajęć jest zróż-
nicowana od zajęć internetowych, 
warsztatów świątecznych poprzez wy-
kłady i zajęcia praktyczne do spotkań 
z dzielnicowym oraz fizjoterapeutą.

Na kolejne spotkanie klubowiczów  
 

zapraszamy w maju. Członkostwo  
w Klubie Pasjonatów do niczego nie 
zobowiązuje, a można miło spędzić 
czas i dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.  
Więcej informacji pod nr tel.  
32 288 70 35.

GBP

W kwietniu ukazał się debiutancki 
maxi singiel Kamili Dróżdż, uzdolnio-
nej mieszkanki naszej gminy, solistki 
zespołu wokalnego „ToMiNo”, działa-
jącego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mierzęcicach od 2013 roku.

Jak mówi autorka, płyta wydana pod 
pseudonimem artystycznym Milla to 
efekt długiej i ciężkiej pracy z kom-
pozytorem Bernardem Sołtysikiem, 
który prowadzi zespół ToMiNo od 
momentu jego utworzenia. 
W samym procesie przygotowania 
materiału muzycznego młodą ar-
tystkę wspierało wiele osób, które  
dostrzegły jej wyjątkowy talent,  

i którym za pośrednictwem „Panora-
my” serdecznie dziękuje.

Pracując nad repertuarem Milla miała 
na uwadze wiele względów. Najważ-
niejszy był dobór tekstów. Chciała, by 
były zrozumiałe i aktualne dla wszyst-
kich, bez względu na wiek. Każda pio-
senka na płycie ma odmienny charak-
ter i przedstawia inną historię.

W utworach wykorzystano teksty 
Katarzyny Szojdy i Ewy Ster. Oprócz 
pięciu piosenek autorskich płyta za-
wiera cover z repertuaru Imeldy May. 
Producentem i kierownikiem muzycz-
nym maxi singla jest Bernard Sołtysik,  

a wydawcą Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach. „Krążek” dostępny 
jest w biurze GOK.

Red.

W konkursie „Pomysł na produkt 
lokalny” organizowanym przez LGD 
„Brynica to nie granica” oraz LGD 
„Leśna kraina Górnego Śląska” wy-
brano najlepsze produkty i usługi  
z obszaru działania obydwu grup. 

W procesie naboru spośród 67 zgło-
szeń wyłoniono zwycięzców oraz 
laureatów w trzech kategoriach. 
Zwycięzcą kategorii „sztuka/rzemio-
sło/rękodzieło” został Józef Kotuła, 
malarz, artysta od wielu lat związany  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Mierzęcicach, gdzie jest także in-
struktorem malarstwa. 

Prace pana Józefa niezmiennie znaj-
dują uznanie nie tylko wśród lokalnej 
społeczności, ale również na zewnątrz 
– lista jego osiągnięć jest długa i była 
wielokrotnie publikowana na łamach 
„Panoramy”. Można powiedzieć, że 
tytuł „Marki lokalnej” jest nagrodą za 
całokształt działalności artystycznej 
Józefa Kotuły, który w związku z jego 
nadaniem będzie mógł liczyć na sze-
reg świadczeń w zakresie promocji, 
edukacji i w sposób jeszcze wyraź-
niejszy stanie się wizytówką naszej  
gminy.

cd. na str. 11



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2018 - strona 11

cd. ze str. 10

W kategorii produkt spożywczy lau-
reatem zostały kasze jęczmienne 
produkowane przez Kaszarnię s.c. 
Mierzęcice państwa Kensy. 

Z właścicielami firmy udało nam się 
porozmawiać już po ogłoszeniu wyni-
ków konkursu. Dostrzegają oni w tym 
sukcesie szansę na promocję swoich 
produktów, które od lat cechuje wy-
soka jakość, a które nie są jeszcze zna-
ne wszystkim potencjalnym klientom 
z naszego regionu. 

Kaszarnia powstała w roku 1998, ob-
chodzi zatem w tym roku 20-lecie 
swojej działalności. Narodziła się z po-
mysłu pana Henryka Kensy, który zafa-
scynowany młynarstwem postanowił 
wykorzystać doświadczenia zdobyte 
podczas wizyt w nieistniejących już 
Zakładach Zbożowych w Zabrzu oraz 
rozmów z ich ówczesnym dyrektorem, 
który stał się ważną osobą w procesie 
budowy powstającej Kaszarni. 

Firma od początku systematycznie się 
rozwija, udoskonalając proces prze-
twórstwa wielu rodzajów zbóż. 

Oprócz kaszy jęczmiennej ma w swo-
jej ofercie także m.in. kaszę grycza-
ną, mąki, kaszę mannę, otręby, pasze 
dla zwierząt oraz nawozy. Zaopatruje 
obecnie większość zakładów produku-
jących kaszankę i krupnioki na Śląsku.  

CZŁOWIEK Z SUKCESEM – PAŃSTWO KENSY

Red.: Co sprawia, że państwa kasze 
są wyjątkowe?
Teresa i Henryk Kensy: Kaszarnia po-
siada nowoczesną linię technologicz-
ną, która zapewnia wysoką jakość 
naszych produktów. Dokonujemy tak-
że szczegółowej kontroli jakościowej 
zbóż, ponieważ wiemy jakie znacze-
nie ma budowanie zaufania wśród 
klientów, na które pracujemy od lat.

Red.: Jak wygląda wyposażenie  
zakładu?
T. H. Kensy: W zakładzie funkcjonują 
cztery niezależne linie technologicz-
ne: przyjęcia i magazynowania zbóż 
wraz z silosami, czyszczenia i sorto-
wania zbóż, przerobu zbóż na kaszę, 
otręby i śruty oraz magazynowania  
i pakowania przetworów zbożowych. 
Są one nieustannie modernizowane, 
a produkcja trwa przez cały rok, aby 
dostarczyć klientom świeży i odpo-
wiedni produkt.

Red.: Gdzie trafiają państwa produk-
ty i czy można je nabyć bezpośrednio 
w siedzibie firmy?
T. H. Kensy: Obsługujemy zarówno  
klientów indywidualnych jak i firmy. 

Zapewniamy dowóz zamawianego 
towaru do klienta. Służymy zawsze 
miłą i profesjonalną obsługą oraz do-
radztwem z zakresu naszych usług. 
Oczywiście działamy także w handlu 
detalicznym, więc jeśli ktoś chciałby 
zakupić niewielką ilość produktów dla 
swoich potrzeb, zapraszamy do Mie-
rzęcic!

Red.: Skąd pozyskujecie państwo 
jęczmień?
T. H. Kensy: Wykorzystujemy naj-
lepiej wyselekcjonowany jęczmień  
z naszego regionu, uprawiany przez 
lokalnych rolników z terenu gmin:  

Mierzęcice, Psary, Ożarowice, Bo-
browniki, Siewierz, Świerklaniec, 
Woźniki oraz wielu innych sąsiadują-
cych obszarów.

Red.: Jakie szanse widzicie państwo 
dla swojej firmy w związku z otrzy-
maniem tytułu Marki Lokalnej?
T. H. Kensy: Jest to głównie dodatko-
wa możliwość reklamy. Chcielibyśmy,  
aby jak najwięcej osób dowiedziało 
się o istnieniu Kaszarni. Marzy nam się 
godne reprezentowanie produktów  
nie tylko na rynku lokalnym, ale rów-
nież krajowym, a nawet zagranicznym. 

Red.: Gdzie można znaleźć więcej  
informacji na temat oferty Kaszarni?
T. H. Kensy: Przede wszystkim na na-
szym profilu facebookowym oraz stro-
nie internetowej www.kasza.com.pl. 
Natomiast siedziba firmy znajduje się 
w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej 11a.

Red.: Dziękujemy i życzymy samych 
sukcesów!
T. H. Kensy: Dziękujemy serdecz-
nie, postaramy się wykorzystać tytuł  
Marki Lokalnej jak najlepiej.

Red.
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OSTRA GÓRA 351 Z SUKCESEM W DEBIUCIE

Niedawno powstały na terenie na-
szej gminy klub biegowy Ostra Góra 
351 zajął 2. miejsce w kategorii dru-
żynowej podczas 5. Harpagańskiej 
Dychy w Sosnowcu 25 marca br. Po-
czątkowo drużynie przyznano miej-
sce pierwsze, jednak organizatorzy 
nie uwzględnili jednego z rezultatów 
i po weryfikacji zwycięzcą o zaledwie 
50 sekund został KB MCKiS Jaworzno. 

W składzie „Ostrej Góry” na ten bieg 
znalazło się 6 mężczyzn oraz 3 kobie-
ty, a kapitanem zespołu był zwycięzca 
ubiegłorocznej edycji Maratonu Wy-
żyny Śląskiej, mieszkaniec Mierzęcic, 
Roman Cichoń. Sukces drużynowy 
nieco zaskoczył wszystkich jej człon-
ków, ale jednocześnie potwierdził, że 
w naszej gminie biegi dynamicznie się 
rozwijają, co w pierwszych dniach wio-
sny wyraźnie widać po liczbie amato-
rów „oblegających” ulice i ścieżki.

Dwa tygodnie później z nadziejami na 
walkę o podium drużyna pojechała 
na największy bieg w naszej okolicy 
– gromadzący rokrocznie powyżej ty-
siąca uczestników, XI Półmaraton Dą-
browski. Tym razem stawka była już 
znacznie mocniejsza, jednak mimo to 

nasi biegacze byli w stanie zająć wy-
sokie 5. miejsce. 

Ostra Góra 351 to jednak nie tylko ry-
walizacja sportowa, ale przede wszyst-
kim walka z samym sobą o zdrowie, 
dbałość o lokalne walory przyrodni-
cze i dobra atmosfera wspólnego wy-
siłku. Grupa podkreśla, że największą  

radość daje jej widok kolejnych biega-
czy na zupełnie początkującym pozio-
mie, nie nastawionych na wynik, ale 
chcących dokonać w swoim życiu po-
zytywnej zmiany. Zatem wszystkich, 
którzy chcieliby wspólnie pobiegać, 
zapraszamy do „Ostrej Góry”. Kontakt 
z klubem możliwy jest na bieżąco za 
pośrednictwem Facebooka.

Red.

CZAS SZYBKO PŁYNIE EMERYTOM W KOLE Z MIERZĘCIC II 

Jak z bata strzelił, minęło dwulecie 
działalności Koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
utworzonego w Mierzęcicach II. 

Stało się tak za sprawą urozmaiconych 
terminarzy spotkań i planowanych 
przedsięwzięć, zarówno w roku 2016, 
jak i 2017, ale i aktywności Organi-
zatorów. Wychodziły one naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom społeczno-
kulturalnym oraz edukacyjnym Człon-
ków, nader chętnie uczestniczących  
w realizowanych zajęciach Koła. 

Tym łatwiej było je prowadzić, im chęt-
niej uzyskiwano wsparcie finansowe  
na realizację zamierzonych ce-
lów. Nie omieszka się zatem 
bez wspomnienia darczyńców.  

Mianowicie: Zarząd Spółki dla Za-
gospodarowania Wspólnoty Leśno-
Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęci-
cach, Grzegorz  Bednarek PHU „Trans-
bed” w Mierzęcicach i Teresa Serwe-
cińska F.H.U. „Dater” w Mierzęcicach. 

Jednakoż większość przedsięwzięć  
 

była finansowana z pieniędzy oskład-
kowujących się Członków. Tak było 
chociażby z 7-dniową wycieczką 
na Podhale i Pieniny. Co ciekawe, 
podczas pobytu ujawnił się talent  
wierszokleci kol. Zofii Dudowej z Za-
dnia, która uchwyciła go we wpada-
jących w ucho rymach. 

Warto zaznaczyć, że stan osobowy 
Koła w dniu 31 grudnia 2017 r. osiągnął 
liczbę 35 członków i 3 sympatyków.  

Kontynuując działalność, w bieżącym 
roku zamierza się zorganizować m.in.:  
spotkanie z poetką Gabrielą Bartnicką, 
wycieczkę do Muzeum Chleba w Ra-
dzionkowie, spotkanie z dr Emilianem 
Kocotem – działaczem, pisarzem, pre-
zesem Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego „NIWY” w Brudzowicach, 
7-dniowy pobyt rekreacyjny w Kryni-
cy, wyjazd na Ogólnopolskie Dożynki 
Jasnogórskie, obchody Dnia Senio-
ra i wyjazd do Domu Muzyki i Tańca  
w Zabrzu na Andrzejkową Śląską Galę 
z Humorem. 

Jacek MalikowskiCoroczne wrześniowe pieczonki Fot. Krzysztof Lubas
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IKAR O KROK OD AWANSU

26 kwietnia o godzinie 18:00 w hali 
sportowej  ZSP w Nowej Wsi odbę-
dzie się ostatni mecz ligowy sezonu 
2017/2018. Występujący w IV lidze 
UKS Ikar staje przed szansą awan-
su do III ligi. Zespół ma 38 punktów  
i prowadzi w lidze, a mecz o bezpo-
średni awans rozegra z najgroźniej-
szym rywalem, MCKS Czeladź. Goście 
tracą do Ikara zaledwie dwa punkty, 
więc kwestia awansu wciąż pozostaje 
otwarta. Zapowiada się pasjonujące  
spotkanie. 

Przełomowym momentem dla druży-
ny było zatrudnienie trenera-wolonta-
riusza w marcu 2016 r. Wybór padł na 
grającego wówczas w III- ligowej Unii 
Kalety, Jakuba Michalskiego. 26-letni 
szkoleniowiec szybko znalazł poro-
zumienie z młodymi zawodnikami.  

Miesiąc później klub pozyskał kolej-
nego trenera-wolontariusza, Karola 
Michalskiego. Dzięki temu zawodni-
cy mogli już korzystać z porad trzech 
szkoleniowców (od początku sekcji, 
czyli od 2008 r. trenerem drużyny jest 
obecny prezes klubu, mieszkający  
w Sadowiu, Krzysztof Kozieł).

W niedługim czasie przyszły sukcesy. 
Pierwszym z nich było 9. i 11. miejsce 
drużyn młodzieżowych w lidze junio-
rów w sezonie 2016/2017. Niedługo 
potem na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Śląska Weteranów (powy-
żej 40. Roku życia) 3. miejsce w grze  
parami zdobył Krzysztof Kozieł. 

W lipcu 2017 r. UKS Ikar rozpoczął 
swoją przygodę na arenie ogólno-
polskiej. Jakub Michalski zajął 3.,  
a Krzysztof Kozieł 9. miejsce na IV 
Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Sędziów Tenisa Stołowego.

Sezon ligowy 2017/ 2018 zainaugu-
rowały dwie drużyny – pierwszą two-
rzyli trenerzy i zawodnicy, a drugą 
młodzież. Indywidualne zawodnicy 
zdobywali doświadczenie w zawo-
dach WTK i po raz pierwszy w historii 
klubu wzięli udział w Grand Prix Polski 
Weteranów.

Na WTK-ach weteranów 1. miejsce 
zajął Waldemar Glanowski, a Krzysz-
tof Kozieł zdobył 8. Pozycję. Wśród 
kadetów 25. był Maksym Kucharski, 
33. Iwo Zowada, 35. Tomasz Tyrała  

i Oskar Kaziród, a 41. Maciej Rzeszu-
tek i Marcel Nowak. Swoje 7 punktów 
zdobył również Szymon Rzeszutek 
(rocznik 2008, kat. żak).

W najbliższym czasie trzech zawodni-
ków Ikara weźmie udział w Mistrzo-
stwach Polski Weteranów. Zawody od-
będą się w dniach 1-3.06 br. w Iławie. 

Przypominamy, że zajęcia treningowe 
sekcji tenisowej odbywają się w hali 
sportowej ZSP w Nowej Wsi we wtorki 
od godz. 16:30. Bezpośrednio po sek-
cji tenisa, o godz. 18:30 naprzemien-
nie odbywają się zajęcia badmintona  
i gimnastyki. Natomiast w czwart-
ki trening tenisowy rozpoczyna się  
o godz. 17:00. 

Długofalowym celem klubu jest po-
siadanie jednej drużyny w III i jednej  
w IV lidze, utrzymanie trzech sekcji  
oraz plany rozwinięcia zajęć tre-
ningowych w innych placówkach  
naszej gminy. Wstępne przymiarki już  
rozpoczęto, na razie trwają poszuki-
wania kolejnych osób chętnych do gry  
w tenisa stołowego.

WIOSNA ZE STRAŻAKIEM

KS Strażak Nowa Wieś, ze względu 
na prace modernizacyjne, wszystkie 
mecze rundy jesiennej rozegrał na 
wyjazdach. Teraz przyszedł czas, aby 
zobaczyć jak drużyna zaprezentuje 
się w roli gospodarza. Po zapowia-
danych wzmocnieniach zespół jest 
zmobilizowany, by dać kibicom dużo 
radości swoją grą. 

Choć dotychczasowe wyniki nie są 
jeszcze spełnieniem marzeń, pierwszy 
skład robi systematyczne postępy, co 
powinno niebawem dać wyraz również  

w tabeli B-klasy. Póki co, Strażak zaj-
muje w niej 13 miejsce z dorobkiem 
16 punktów. W ostatnim czasie, dzię-
ki wsparciu Spółki Dla Zagospodaro-
wania Wspólnot Gruntowych We Wsi 
Nowa Wieś udało się przeprowadzić 
zakup oraz montaż nowych bramek 
na płycie boiska. Miejmy nadzieję, że 
piłka będzie często do nich wpadała  
z korzyścią dla naszej drużyny.

Obok prezentujemy wyniki rundy 
wiosennej:

25.03 - STRAŻAK – Jedność Strzyżowice 4:1
31.03 - STRAŻAK – KS Mydlice 0:0
4.04 - STRAŻAK – Łazowianka II Łazy 1:4
8.04 - STRAŻAK – AKS Niwka II Sosno-
wiec 3:0
15.04 - STRAŻAK – KS Giebło 2:2
22.04 - STRAŻAK – KS Preczów 1:4

Terminarz pozostałych meczów tej 
rundy przedstawia się następująco:

28.04 - STRAŻAK - Unia II Dąbrowa 
Górnicza
1.05 - STRAŻAK – KS Wysoka
6.05 - STRAŻAK – RKS Zagłębie Dąbro-
wa Górnicza
13.05 - STRAŻAK – Orzeł II Dąbie
20.05 - STRAŻAK – JSP Warta Zawiercie
27.05 - STRAŻAK – Zagłębiak Tucznawa
30.05 - STRAŻAK – Zew Kazimierz
9.06 - STRAŻAK – Promień Strzemie-
szyce Małe

W V lidze okręgowej walczy z kolei 
młoda drużyna Orlików Strażaka. Jak 
do tej pory, po trzech zwycięstwach 
w czterech meczach, chłopcy zajmują 
wysokie 3. miejsce.

Red.
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GALA LAUREATÓW WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

MAMY FINALISTĘ WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

6 kwietnia laureaci Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych z dele-
gatury sosnowieckiej, wzięli udział  
w uroczystej Gali, która odbyła się  
w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

Podczas uroczystości, w której uczest-
niczyli m.in. Wicekurator Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Jacek Szczotka, 
zostały wręczone zaświadczenia dla 
laureatów, dyplomy dla opiekunów 
oraz wyróżnienia dla szkół i nauczy-
cieli opracowujących wojewódzkie 
konkursy przedmiotowe.

W roku szkolnym 2017/2018 Śląski 
Kurator Oświaty zorganizował 17 kon-
kursów przedmiotowych dla uczniów 
szkół podstawowych i dotychczaso-
wych gimnazjów z takich przedmio-
tów jak: matematyka, język polski, 
język angielski, historia, biologia, 
geografia, chemia, WOS, fizyka, język 
niemiecki, francuski i rosyjski. Łącznie  
w etapie szkolnym wzięło udział po-
nad 60 tysięcy uczniów, a tylko 1,3% 
z tej liczby uczestników została laure-
atami. 

W powiecie będzińskim tytuł laureata 
zdobyło tylko 11 uczniów. Pośród nich 
znalazła się Anna Wojdas, uczennica 
mierzęcickiego gimnazjum, która tytuł 
laureata zdobyła z chemii. To ogromny 
sukces zarówno dla gimnazjalistki jak  
i dla mierzęcickiej szkoły.

Na wspaniały wynik uczennicy  skła-
dają się talent, pasja, ale też,  jak pod-
kreślają nauczyciele, wiele lat sumien-
nej pracy oraz wsparcie rodziców.

Wojewódzkie konkursy przedmioto-
we należą do  jednych  z najbardziej 
prestiżowych, w jakich mogą uczest-
niczyć uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Droga do uzyskania 
tytułu laureata  jest niezwykle trudna 
i wymaga wielu godzin nauki. 

Konkurs podzielony jest na trzy eta-
py: szkolny, rejonowy i wojewódzki. 
Aby przejść do kolejnego etapu na-
leży uzyskać minimum 85% popraw-
nych odpowiedzi. Laureatem  zostaje 
uczeń, który zdobył co najmniej 90%  
punktów możliwych do zdobycia  
w trzecim, wojewódzkim etapie kon-
kursu. 

Laureaci olimpiad przedmiotowych 
otrzymują z danych zajęć edukacyj-
nych celującą ocenę roczną, a także  
są zwolnieni z części egzaminu gim-
nazjalnego obejmującej przedmiot,  
w którym uzyskali tytuł, a do wybra-
nego liceum lub technikum zostają  
przyjęci niezależnie od kryteriów re-
krutacji. 

Podczas uroczystej gali naszej laure-
atce Ani Wojdas towarzyszyli rodzice, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

w Mierzęcicach Paulina Niegowska,  
a także Wójt Gminy Mierzęcice  
Grzegorz Podlejski, który wręczył lau-
reatce list gratulacyjny. 

Ponadto uczennica wyróżniona zosta-
ła podczas uroczystej akademii, która 
odbyła się 9 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Mierzęcicach. List 
gratulacyjny od dyrektora szkoły ode-
brali także rodzice laureatki Państwo 
Wioletta i Andrzej Wojdas.

Red.

Michał Paszewski, uczeń klasy III 
Technicznych Zakładów Naukowych 
w Dąbrowie Górniczej, mieszkaniec 
Toporowic, zajął 10. miejsce w XLI 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej uzysku-
jąc tytuł finalisty.

W zawodach udział wzięło 97 uczniów 
z 37 szkół. Zmagania uczestników 
przebiegały dwuetapowo: w piątek 
9 lutego w Akademii Górniczo – Hut-
niczej w Krakowie przeprowadzony 
został test pisemny, a 23 i 24 marca 
w Zespole Szkół Elektrycznych im. mjr 
Henryka Sucharskiego w Gorzowie 
Wielkopolskim uczestnicy zmagali się 
z zadaniami części praktycznej i odpo-
wiadali ustnie na pytania finałowe.

Michał uczestnicząc w etapie prak-
tycznym musiał wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami wykraczającymi 
poza podstawę programową techni-
kum. 

Po pierwszym dniu Olimpiady zostali 
wyłonieni finaliści, wśród nich znalazł 
się Michał. 24 marca stanął przed ko-
misją i odpowiadał ustnie na wyloso-
wane pytania. 

Mając trudnych przeciwników, głów-
nie młodzież z czwartych klas, Michał 
poradził sobie doskonale i uzyskał ty-
tuł finalisty. 

Red.
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IX GMINNY FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ „POD SKRZYDŁEM ORŁA BIAŁEGO…”

WYSOKIE LOKATY UCZNIÓW NA POWIATOWYM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

17 kwietnia w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzę-
cicach odbył się już po raz dziewiąty 
– Gminny Festiwal Piosenki Polskiej.

Tegoroczny koncert odbywał się „Pod 
skrzydłem orła białego...” w ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Do wokalnej 
rywalizacji stanęli najlepsi wokaliści 
ze wszystkich szkół i przedszkoli z te-
renu gminy. Wybrane przez młodych 
artystów pieśni pełne miłości, patosu, 
niosące radość i nadzieję, niezwykle 
poruszyły widownię i jurorów.

Jury w składzie: Jolanta Kyrcz - Prze-
wodnicząca Rady Gminy w Mierzęci-
cach, Marcin Czapla - Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach 
oraz Grzegorz Wesołek - nauczyciel 
gry na gitarze z Ogniska Muzycznego 
w Piekarach Śląskich wybrało zwy-
cięzców we wszystkich kategoriach 
wiekowych:

Grand Prix zdobyła Patrycja Krzy-
kawska ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mierzęcicach

Kategoria wiekowa– Przedszkola:

I miejsce – Małgorzata Płaczek•  
– Oddział Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Toporowicach 
II miejsce – Monika Pasamonik•  
– Przedszkole Publiczne w Mie-
rzęcicach
III miejsce – Amelia Łaszczyk•  – 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Nowej Wsi.

Wyróżnienie – Lena Kaczorek•  – 
Oddział Przedszkolny ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach.

Kategoria wiekowa – Klasy I-III:
I miejsce – Magdalena Góralczyk•  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach
II miejsce – Hanna Polaniecka•  – 
Szkoła Podstawowa w Toporowi-
cach
III miejsce – Nicole Plisak•  – Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach

Kategoria wiekowa – Klasy IV-VI:
I miejsce – Natalia Lebiocka • – 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach
II miejsce – Magdalena Lazar•  – 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lot-
ników Polskich w Mierzęcicach

III miejsce – Julia Gajewska • – 
Szkoła Podstawowa w Przeczy-
cach

Kategoria wiekowa – Klasa VII i Gim-
nazja:

I miejsce – Agata Szymończyk•  – 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Nowej Wsi
II miejsce – Wiktoria Burczyk•  – 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach
III miejsce – Kinga Niedbała•  – 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lot-
ników Polskich w Mierzęcicach

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
nauczycielom oraz instruktorom za 
przygotowanie uczniów do udziału 
w konkursie. Zapraszamy za rok – na 
jubileuszowy X Gminny Festiwal Pio-
senki Polskiej!

11 kwietnia w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w Siewierzu odbyły się Powiatowe 
eliminacje do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Ogólnopolski Turniej od wielu lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem, 
chociaż jego zakres tematyczny nie 
należy do najłatwiejszych. 

W tegorocznej edycji udział wzięli 
młodzi mieszkańcy powiatu będziń-
skiego w trzech grupach wiekowych: 
szkoły podstawowe, gimnazjalne  
i szkoły ponadgimnazjalne. Gminę 

Mierzęcice reprezentowało sześciu 
uczniów, którzy wcześniej przebrnęli 
eliminacje gminne.

Wśród przybyłych gości obecni byli 
m.in.: Komendant Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Adam Wilk, Komendant Komi-
sariatu Policji w Siewierzu nadkom. 
Rafał Bański, Wicestarosta Sebastian 
Szaleniec i Sekretarz Powiatu Aga-
ta Fazan, Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski, Burmistrz Miasta  
i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Za-
stępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz Dariusz Waluszczyk, a także 
druhowie zrzeszeni w działających na 

terenie powiatu Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych.

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwała komisja sędziowska,  
w skład której weszli: kpt. Marcin Łu-
kasik (Przewodniczący), st. sekc. Jacek 
Apostolski (Sekretarz), kpt. Szymon 
Gwóźdź, dh Grzegorz Nowak oraz  
dh Andrzej Machura.

Po przeprowadzeniu części pisem-
nej, składającej się z 40 pytań oraz 
wylosowaniu przez uczestników 
serii dodatkowych pytań ustnych, 

c.d. na str. 16



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2018 - strona 16

c.d. ze str. 15

komisja sędziowska wyłoniła zwy-
cięzców turnieju. W kategorii wieko-
wej - szkoła podstawowa najwięk-
szą wiedzą wykazali się uczniowie  
z naszej gminy. Miejsce I zajął Olivier 
Cichopek ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mierzęcicach, a miejsce II Julia Sza-
fran uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Lotników Polskich. Uzyskane 
lokaty to efekt dużego wysiłku mło-
dzieży, jak również nauczycieli i opie-
kunów, którzy w odpowiedni sposób  
 

zachęcają uczniów do poszerzania 
wiedzy w tym zakresie.
Kolejność czołowych miejsc etapu 
powiatowego w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych przedstawiała 
się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
I miejsce – Olivier Cichopek• 
II miejsce – Julia Szafran• 
III miejsce – Przemysław Merta• 

II grupa wiekowa (gimnazja)
I miejsce – Marta Góra• 

II miejsce – Marta Borówka• 
III miejsce – Karol Szewczyk• 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgim-
nazjalne)

I miejsce – Patryk Filipczyk• 
II miejsce – Kacper Barczyk• 
III miejsce – Maciej Gwóźdź• 

Laureaci pierwszych miejsc z każdej 
kategorii wiekowej już wkrótce zmie-
rzą się z kolejną porcją pytań w elimi-
nacjach wojewódzkich.

Red.

ZESTAW MULTIMEDIALNY DLA SZKOŁY W PRZECZYCACH

19 marca odbyło się przekazanie 
Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Przeczycach sprzętu 
multimedialnego ufundowanego 
przez Fundację Tauron.

W uroczystości udział wzięli parla-
mentarzyści poseł na sejm RP Wal-
demar Andzel, senator RP Arkadiusz 
Grabowski, władze samorządowe 
gminy Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski, Z-ca Wójta Gminy An-
drzej Cembrzyński, Przewodnicząca 
Rady Gminy Mierzęcice Jolanta Kyrcz,  

Z-ca przewodniczącej Rady Gminy 
Tadeusz Szczepańczyk, radna Gminy 
Mierzęcice Katarzyna Kozieł, Prezes 
Zarządu „Tauron” Filip Grzegorczyk, 
Prezes Zarządu Fundacji „Tauron” 
Agnieszka Wójcik, a także rodzice oraz 
dziadkowie uczniów.

Przekazanie zestawu interaktywnego 
poprzedził występ uczniów szkoły. 
Młodzi artyści śpiewali piosenki, de-
klamowali wierszyki, a także zapre-
zentowali układ taneczny. Po części 
artystycznej odbyła się prezentacja 

otrzymanego zestaw multimedialne-
go.

Przekazany sprzęt pomoże w realiza-
cji podstawy programowej, umożliwi 
uczniom przyswajanie wiedzy w przy-
jemny i ciekawy sposób oraz pomoże 
w łatwiejszym zapamiętywaniu oma-
wianych zagadnień.

Dyrektor szkoły składa podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację uroczystości. 
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EKSPERCI PROGRAMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

TENISISTKI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W FINALE WOJEWÓDZKIM

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Lotników Polskich 
w Mierzęcicach uczestniczyli w pro-
jekcie unijnym eksperci programo-
wania.

Głównym organizatorem projek-
tu była Wyższa Szkoła Humanitas 
w Sosnowcu. Celem projektu było 
zwiększenie kompetencji w zakresie 
nauczania programowania wśród na-
uczycieli, podniesienie umiejętności 
programowania wśród uczniów klas 
I – III oraz zwiększenie potencjału dy-
daktyczno – technicznego szkoły.

Pierwszym etapem projektu był cykl 
szkoleniowy dla nauczycieli. Następ-
nie nauczyciele edukacji wczesnosz-
kolnej bogatsi w niezbędną wiedzę 
przeprowadzali z uczniami zajęcia  
w szkole. Podczas ich trwania ucznio-
wie uczyli się kodowania w aplikacji 
Scratch Junior doskonalili logiczne, 
kreatywne myślenie i rozwijali wy-
obraźnię.

Najciekawszą formą były zajęcia pod-
czas, których dzieci pracowały z kloc-
kami Lego 2.0 education, budując wy-
ścigówki, żaby, helikoptery itp. 

Przy pomocy tabletów i aplikacji 
WeDo uczniowie tworzyli programy 
dzięki, którym budowle z klocków 
były wprawiane w ruch i wydawały 
dźwięki. 

Dzięki projektowi dzieci zyskały nie-
zbędną w dzisiejszych czasach wie-
dzę, a szkoła wzbogaciła swoją bazę 
dydaktyczną.

Nie od dziś wiadomo, że nauka przez 
zabawę to najmilsza forma spędzania 
czasu w szkole, dlatego też projekt 
„Eksperci Programowania” okazał się 
sukcesem.

28 marca w Dąbrowie Górniczej 
odbył się turniej tenisa stołowego, 
podczas którego spotkało się sześć 
najlepszych zespołów wyłonionych 
podczas eliminacji powiatowych.

Wśród zawodników znalazły się re-
prezentantki Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mierzęcicach Angelika Bartos  
i Karolina Cembrzyńska. 

Turniej rozpoczął się od podziału 
na grupy. Zawodniczki zmierzyły się  

z koleżankami z Dąbrowy Górniczej - 
pierwszą i trzecią drużyną eliminacji 
powiatowych. 

Rywalizacja była zacięta ale dziewczy-
ny wyszły z tej walki bez straty seta. 
Wygrywały szybko i pewnie nie po-
zostawiając złudzeń kto zasłużył na 
awans do rozgrywki finałowej. 

O awans do finału wojewódzkiego 
zmierzyły się z zawodniczkami z Sie-
moni. Była to tym samym szansa na 

rewanż za porażkę w finale powiato-
wym. Tym razem po bardzo zaciętej 
rywalizacji Karolina i Angelika wygrały 
oba mecze singlowe. Ostatni brakują-
cy punkt zdobyły po pięknym meczu 
deblowym i tym samym przypieczęto-
wały awans do finałów wojewódzkich, 
które odbędą się w połowie maja. 

Karolinie i Angelice gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za jak najlepszy wynik  
w finale wojewódzkim. 
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TRWAJĄ ZAPISY NA BIEGI W NOWEJ WSI

Przypominamy, że za pośrednictwem strony internetowej www.zmierzymyczas.pl 
można cały czas zgłaszać swój udział w tegorocznych edycjach 

Maratonu Wyżyny Śląskiej (30.06) oraz Biegu Nowej Wsi (1.07). 

Pierwszy z biegów będzie w tym roku rozgrywany na trzech dystansach 
(10, 21 i 42 kilometry), w drugim jak zawsze zawodnicy zmierzą się z dystansem 

5 kilometrów biegiem lub z użyciem kijów nordic walking. 

Wszyscy mieszkańcy gminy Mierzęcice 
mają zapewniony darmowy udział w wydarzeniach! 

Organizatorzy liczą, że wzrost popularyzacji biegania widoczny na naszych ulicach przełoży 
się na wysoką frekwencję wśród mieszkańców gminy, a co za tym idzie 

i kibiców, którzy przyjdą dopingować swoich faworytów. 

Poprzez udział w wydarzeniach wspieramy ideę aktywnego spędzania czasu na naszych  
pięknych terenach i podkreślamy znaczenie sportu dla zachowania dobrego zdrowia.  

Start, choćby w marszu, jest inwestycją w poprawę samopoczucia,  
a aktywność fizyczna zdecydowanie zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia,  
obniża poziom stresu i wpływa pozytywnie na wiele innych sfer naszego życia.

Na tę chwilę zapisanych jest prawie 300 uczestników. 

Gorąco zachęcamy do dołączenia!



OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE
ZATRUDNIMY W NOWO 

OTWARTYM Centrum Opieki 
Długoterminowej

„JOANNA”
w Mierzęcicach ul. Osiedle 76 

pielęgniarki na dodatkowe 
dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy

Miejsce na Twoją 
reklamę

tel. (32) 288 70 82
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www.facebook.com/gokmierzecice




