
Mierzęcice | Mierzęcice II | Mierzęcice-Osiedle | Przeczyce | Toporowice | Nowa Wieś | Boguchwałowice | Sadowie | Najdziszów | Zawada

PANORAMA
GMINY MIERZĘCICE

www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

IS
SN

 2
0

8
3

-0
1

1
4

Numer 3/2019



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 3/2019 - strona 2

STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE PROWADZI POSTĘPOWANIE WOBEC GDDKiA 

TRWAJĄ NAPRAWY USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG 

DOBRA JAKOŚĆ WODY W MIERZĘCICACH

W związku z faktem, iż wykonawca 
robót kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Mierzęcice, nie reagował 
na zgłaszane wielokrotnie przez 
Urząd Gminy w Mierzęcicach re-
klamacje dot. napraw odtworzeń 
dróg, Gmina Mierzęcice w drodze 
przetargu nieograniczonego wy-

brała firmę, która dokona napraw 
uszkodzeń nawierzchni dróg po-
wstałych w związku z wykonany-
mi robotami kanalizacyjnymi.
 
Zgodnie z zawartą umową, pra-
ce naprawcze będą trwały do 30 
czerwca 2019 roku. Co istotne, 

wynagrodzenie dla wykonawcy ro-
bót zostanie zapłacone z gwarancji 
należytego wykonania i usunięcia 
wad i usterek firmy, która wykony-
wała kanalizację sanitarną w Gmi-
nie Mierzęcice.

Po interwencji mieszkanki gmi-
ny Mierzęcice złożonej na ręce 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Starostwo Powiatowe w Bę-
dzinie prowadzi postępowanie 
administracyjne wobec Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, Oddział Katowice,  
w sprawie podjęcia działań mają-
cych na celu m. in. ograniczenie 
negatywnego   oddziaływania na 
środowisko w zakresie ponadnor-
matywnej emisji hałasu z odcinka 

drogi krajowej nr 78 - ul. Wolności 
w Mierzęcicach. 

Z opracowania Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w 
Katowicach dotyczącego wyników 
badań i oceny klimatu akustyczne-
go w wybranych rejonach dróg na 
terenie gminy Mierzęcice wynika, 
że na terenach chronionych aku-
stycznie zlokalizowanych wzdłuż 
ul. Wolności, na odcinku od ul. Wi-
dokowej do ul. 21 Stycznia prze-

prowadzone pomiary hałasu wy-
kazały przekroczenie dopuszczal-
nego poziomu.

Analogiczna sytuacja ma miejsce 
w przypadku wskaźników dotyczą-
cych długookresowej polityki w za-
kresie ochrony przed hałasem.

O wydanym rozstrzygnięciu poin-
formujemy Państwa w kolejnym 
numerze „Panoramy”.

W poprzednim numerze „Panoramy Gminy 
Mierzęcice” opublikowany został wywiad z Pa-
nem Witoldem Klepaczem-dyrektorem GZGWiK  
w Mierzęcicach. Poruszone zostały w nim m.in. 
kwestie jakości wody. Pan Witold Klepacz pod-
kreślał, że GZGWiK w Mierzęcicach ma rozbudo-
wany system kontroli jakości wody, która raz na 
miesiąc poddawana jest badaniom w laborato-
riach analitycznych. 

Wyniki badań wskazują na to, że woda cały czas 
utrzymuje swoją jakość. Na potwierdzenie tych 
wypowiedzi publikujemy pismo Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbro-
wie Górniczej, z którego jednoznacznie wynika, 
że próbki wody pobrane w okresie całego mi-
nionego roku z ujęć i sieci wodociągowej Gminy 
Mierzęcice, potwierdzają przydatność wody do 
spożycia przez ludzi. 

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie  
z ustalonym na rok 2018 harmonogramem pobo-
ru próbek wody w zakresie parametrów objętych 
monitoringiem kontrolnym i przeglądowym.
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WAŻNE TELEFONY
ZINTEGROWANE CENTRUM

RATOWNICTWA 112
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

32 284 23 83
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE FILII BIBLIOTECZNEJ W SOŁECTWIE MIERZĘCICE OSIEDLE

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

W związku z tym, iż Gmina Mie-
rzęcice pozyskała środki na prze-
budowę i rozbudowę  istniejącego 
budynku w Mierzęcicach Osiedlu 
na potrzeby filii bibliotecznej, roz-
poczęły się w tym miejscu prace 
budowlane. 

Umowa z wykonawcą tego zada-
nia tj. firmą Rak Invest Marta Rak 
z Myszkowa została podpisana 14 
lutego 2019 roku. 

Częściowe prace rozbiórkowe ist-
niejącego budynku połączone  

z jego rozbudową trwają pełną 
parą, gdyż zakończenie inwestycji 
zaplanowane zostało na 31 lipca 
2019 roku.

Przypominamy, że projekt polegał 
będzie na budowie filii bibliotecz-
nej, poprzez przebudowę i rozbu-
dowę zdegradowanego budynku 
pełniącego dawniej funkcję domu 
nauczyciela. 

Biblioteka będzie realizowała dzia-
łania skierowane do zróżnicowa-
nych grup, pobudzające aktywność 
społeczno - gospodarczą ludności 
zamieszkującej podobszar rewita-
lizowany Mierzęcice Osiedle. 

Celem projektu jest wzrost aktyw-
ności społeczno – gospodarczej 
ludności zamieszkującej podob-
szar rewitalizowany Mierzęcice 
Osiedle. 

Projekt dofinansowany jest ze 

środków EFRR w ramach RPO WSL 
2014-2020, Oś priorytetowa X  
Rewitalizacja oraz infrastruktura 
społeczna i zdrowotna Działanie 
10.3. Rewitalizacja obszarów zde-
gradowanych Poddziałanie: 10.3.1. 
Rewitalizacja obszarów zdegrado-
wanych – ZIT.
 
Całkowita wartość projektu: 
1 409 366,32 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie:  
1 299 717,63 zł, w tym:

z Unii Europejskiej•  
       1 158 781,00 zł 

środki budżetu państwa•  
       140 936,63 zł

Umowa o dofinansowanie z Insty-
tucją zarządzającą RPO WSL zo-
stała podpisana 31 grudnia 2018 
roku.

18 maja br. Zarząd Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP, przy udziale 
wójta Gminy Mierzęcice - Pana 
Grzegorza Podlejskiego, organizu-
je Powiatowy Dzień Strażaka. 

Impreza odbędzie się przy remizie 
strażackiej OSP Mierzęcice II. Uro-
czyste obchody rozpocznie Msza 
święta w intencji strażaków, której 
przewodniczył będzie Powiato-
wy Kapelan Ochotniczych Straży 
Pożarnych powiatu będzińskiego 
ksiądz kanonik Janusz Rakoczy. 

Do udziału w wydarzeniu zapro-
szonych zostało ok. 400 osób. 

Uroczystość ma związek z obcho-
dzonym w dniu 4 maja Dniem 

Strażaka, czyli świętem tych, któ-
rzy pełnią niebezpieczną, pełną za-
grożeń, ale też piękną i szlachetną 
służbę. 

Z tej okazji, w imieniu wójta Gminy 
Mierzęcice - Pana Grzegorza Pod-
lejskiego oraz Redakcji Panoramy 
Gminy Mierzęcice, składamy ser-
deczne podziękowania druhnom 
i druhom Ochotniczych Straży Po-
żarnych oraz funkcjonariuszom  
Państwowej Straży Pożarnej za 
działalność ratowniczą, bezintere-
sowną służbę i pomoc drugiemu 
człowiekowi. Oby ta działalność 
przynosiła Państwu satysfakcję  
i zawsze zakończona była bezpiecz-
nym powrotem do domu.
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OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA PN. „#SEGREGUJEMY”

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BĘDZIŃSKIM 

Centrum Rozwoju Lokalnego za-
prasza wszystkie przedszkola  
i szkoły podstawowe do udziału  
w ogólnopolskiej akcji edukacyj-
nej „#SegregujeMy”. 
 
Ochrona środowiska, ekologia to 
tematy niezwykle ważne. Dlate-
go też CRL podjęło się organizacji 
akcji, która łącząc naukę z zabawą 
przyczyni się do zwiększenia świa-
domości wśród najmłodszych. Ak-
cja adresowana jest do przedszkoli 
i klas 1-3 szkół podstawowych.

Celem inicjatywy jest populary-
zacja poprawnego segregowania 
odpadów i promowanie postaw 
proekologicznych. Zadaniem, któ-
re czeka na dzieci jest poprawne 
pokolorowanie pojemników na 
śmieci, a następnie dopasowanie 
przedmiotów do odpowiednich 
koszy. Po wykonaniu zadania za-
chęca się by dzieci zabrały obrazek 
do domu i umieściły go w widocz-
nym miejscu. Dzięki temu wszyscy 
domownicy będą wiedzieć, jak po-
prawnie segregować odpady.

Powiatowy Urząd Pracy w Będzi-
nie realizuje projekt Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie będzińskim (IV) 
współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Oś 
Priorytetowa I Osoby młode na 
rynku pracy.
 
Działanie 1.1 Wsparcie osób mło-
dych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy – projek-
ty pozakonkursowe, Poddziałanie 
1.1.1 Wsparcie udzielane z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 
31.12.2020
Cel główny projektu: Zwiększe-
nie możliwości zatrudnienia osób 
młodych do 29 roku życia* pozo-
stających bez pracy w powiecie 
będzińskim.
Środki Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Będzinie na realizację pro-
jektu: 7 035 091,76 złotych, w tym 
5 929 175,34 zł wkład EFS

Liczba osób bezrobotnych obję-
tych wsparciem: 650 osób mło-
dych w wieku 18-29 lat, zarejestro-
wanych w PUP Będzin, w tym co 
najmniej 5 osób z niepełnospraw-
nościami, 110 osób długotrwale 
bezrobotnych, 230 osób o niskich 
kwalifikacjach, 390 należących 
do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, 
które nie pracuje, nie uczestniczy 
w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym oraz w  ostatnich 4 
tygodniach przed przystąpieniem 
do projektu nie uczestniczyła  
w pozaszkolnych  zajęciach mają-
cych  na celu uzyskanie, uzupełnie-
nie lub doskonalenie umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wyko-
nywania pracy, finansowanych ze 
środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 
roku życia, pozostających bez za-
trudnienia będzie udzielane zgod-
nie ze standardami określonymi 
w Planie realizacji Gwarancji dla 
młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 
czterech miesięcy (dla osób do 25 
roku życia okres liczony od dnia re-
jestracji w urzędzie pracy, dla osób 
powyżej 25 roku życia od dnia przy-
stąpienia do projektu) osobom 
młodym zostanie zapewniona wy-
sokiej jakości oferta zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przyuczenia 
do zawodu lub stażu.

cd. na str. 5

Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie www.eco.crl.org.pl
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cd. ze str. 4

Formy wsparcia przewidziane  
w ramach projektu:

1. Pośrednictwo pracy – 650 osób; 
2. Staże – 500 osób, w tym 400 ob-
jętych zwrotem kosztów przejazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca 
odbywania stażu i z powrotem 
oraz 50 objętych refundacją kosz-
tów opieki nad dziećmi do 6 roku 
życia, dziećmi niepełnosprawnymi 
do 7 roku życia lub osobami zależ-
nymi; 
3. Bony na zasiedlenie – 24 osoby; 
4. Prace interwencyjne – 24 oso-
by; 
5. Środki przyznawane jednorazo-
wo na podjęcie działalności gospo-

darczej, w tym pokrycie kosztów 
pomocy prawnej, konsultacji i do-
radztwa związanych z podjęciem 
tej działalności – 77 osób; 
6. Wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy dla skierowane-
go bezrobotnego – 25 osób. 
 
Zakładane rezultaty przewidu-
ją, iż co najmniej 42% uczestni-
ków w najtrudniejszej sytuacji  
(w tym migranci, reemigranci, oso-
by z niepełnosprawnościami, oso-
by długotrwale bezrobotne, osoby  
z niskimi kwalifikacjami – do po-
ziomu ISCED 3) oraz 57% osób nie-
należących do ww. grup podejmie 
pracę w okresie do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym 
zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projek-
cie można uzyskać w siedzibie Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Będzi-
nie, ul. Ignacego Krasickiego 17A 
pokój 110 lub pod numerem tele-
fonu: 32 267 30 03 w. 9110

PUP w Będzinie zachęca osoby 
bezrobotne oraz pracodawców 
do udziału w projekcie!
 
* wsparcie kierowane jest do osób 
w wieku poniżej 30 roku życia (do 
dnia poprzedzającego dzień 30 
urodzin) – wiek uczestnika ustala 
się na podstawie daty urodzenia w 
dniu rozpoczęcia udziału w projek-
cie

Minister Inwestycji i Rozwoju, de-
cyzją DLI.2.6621.66.2017.AN.9, 
utrzymał w mocy decyzję Woje-
wody Śląskiego z dnia 26 lipca 
2017 r. znak: IFXIII.7820.63.2016, 
o zmianie decyzji Wojewody Ślą-
skiego nr 7/2010 z dnia 17 maja 
2010 r., znak: IF/IIIa/5340/13/09, 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn. „Budowa dro-
gi ekspresowej S-1 (etap III) odci-
nek II węzeł Lotnisko - Podwarpie  
- dobudowa drugiej jezdni.

Wojewoda Śląski, na wniosek 
Pana Zbigniewa Szwedy - Zastępcy 
Dyrektora ds. inwestycji, działają-
cego z pełnomocnictwa General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad, wszczął postępowanie 
administracyjne w sprawie zmia-
ny ostatecznej decyzji nr 7/2010  
z dnia 17 maja 2010r. o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej 
pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 
(etap III) odcinek II węzeł Lotnisko 
– Podwarpie – dobudowa drugiej 
jezdni, km 2+158 – 11+760” (ob-
wieszczenie Nr IFXIII.7820.63.2016 
z dnia 31 sierpnia 2016 r.).

Kolejno postanowieniem z dnia 
27 grudnia 2016 r., przedmiotowe 
postępowanie zostało zawieszone, 
z uwagi na konieczność przepro-
wadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, w ramach prowadzo-
nego przez Wojewodę postępowa-
nia.

Dobudowa drugiej jezdni dro-
gi ekspresowej S1 jest istotna  
z punktu poprawy bezpieczeństwa 
drogowego. Dotychczas wybudo-
wana droga jest miejscem licznych 
wypadków oraz kolizji drogowych. 

By życie w sąsiedztwie tak rozwi-
niętej sieci infrastruktury drogo-
wej było jak najmniej uciążliwe, 
Rada Gminy Mierzęcice w dniu 9 
marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr 
XXX/223/2017 w sprawie umiesz-
czenia ekranów akustycznych przy 
planowanej budowie drogi eks-
presowej S-1 (etap III) odcinek II 
węzeł Lotnisko – Podwarpie – do-
budowa drugiej jezdnia, km 2+158 
– 11+760 na obszarze Gminy Mie-
rzęcice, która została przekazana 
m. in. organowi prowadzącemu 
postępowanie.

W związku z wydaniem w dniu 25 
maja 2017 r. przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Katowicach postanowienia zmie-
niającego warunki postanowienia 
znak: RDOŚ-24-WOOŚ/66131/09jb 
z dnia 4 marca 2010 r. i uzgadnia-
jącego realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia, 

Wojewoda postanowieniem z dnia 
19 czerwca 2017 r. podjął postę-
powanie w sprawie zmiany w try-
bie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, art. 32a 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (specusta-
wy drogowej) decyzji ostatecznej. 

W skutek przeprowadzonego po-
stępowania, w dniu 26 lipca 2017 
r. została wydana decyzja. Zmiana 
dotyczy zatwierdzenia projektu 
budowlanego w zakresie ekranów 
akustycznych.

Od wydanej decyzji zostało złożo-
ne odwołanie. 

W wyniku przeprowadzonego 
przez Ministra Inwestycji i Rozwo-
ju postępowania odwoławczego, 
w dniu 13 marca 2019 r. zosta-
ła wydana decyzja utrzymująca  
w mocy zaskarżoną decyzję.

Wobec powyższego, strony  
w sprawie mogą zapoznać się z tre-
ścią decyzji oraz z aktami sprawy  
w Ministerstwie Inwestycji i Roz-
woju w Warszawie, ul. Chałubiń-
skiego 4/6, w dni robocze, w go-
dzinach od 9.00 do 15.30, jak rów-
nież z treścią decyzji – w urzędach 
gmin właściwych ze względu na 
przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta 
i Gminy Siewierz i Urzędzie Gminy 
Mierzęcice. 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-1 (ETAP III)
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MIĘDZYNARODOWA DELEGACJA ODWIEDZIŁA SP NR 1 W MIERZĘCICACH 

W dniach 1-5 kwietnia 2019 roku 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach miała przyjemność go-
ścić przedstawicieli Portugalii, 
Grecji, Chorwacji oraz Cypru, któ-
rzy odwiedzili Polskę w ramach 
projektu Erasmus+. 
 
Projekt, do którego szkoła przystą-
piła we wrześniu 2018 r., zakłada 
współpracę krajów partnerskich 
celem wymiany międzykulturowej 
i integracji społecznej. Integracja 
ta przebiegała na wielu płaszczy-
znach, a dni wizyty obfitowały 
w mnóstwo ciekawych przedsię-
wzięć, podczas których organiza-
torzy starali się jak najlepiej zapre-
zentować kulturę naszego kraju, 
tradycje i zwyczaje, którymi Polska 
może się szczycić. 

Zatem, aby tradycji stało się zadość, 
po serdecznym przyjęciu przez Pa-
nią Dyrektor Paulinę Niegowską, 
naszych gości przywitaliśmy sym-
bolicznym chlebem i solą. Cere-
monię powitania uświetniły Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mierzęcic  
i Toporowic oraz Kapela Regional-
na, które są swoistą wizytówką na-
szej Małej Ojczyzny i pełnią ważną 
funkcję w kultywowaniu folkloru. 
Piękne koncerty, którym uroku do-
dawały barwne, tradycyjne stroje,  

zostały bardzo ciepło przyjęte 
przez uczestników uroczystości. 

Niemniejsze emocje wzbudziły wy-
stępy uczniów, którzy w specjalnie 
przygotowanym na tę okoliczność 
programie artystycznym, zapre-
zentowali swoje talenty zarówno 
wokalne, taneczne czy recytator-
skie. Był więc między innymi „Ka-
techizm polskiego dziecka” Wła-
dysława Bełzy w dwujęzycznym 
wykonaniu uczniów młodszych czy 
polonez – polski taniec narodowy  

odtańczony przez przedstawicieli 
najstarszych klas.

Nadszedł też czas, kiedy sceną za-
władnęli goście. W równie barwny 
sposób zaprezentowali swoje kraje 
- przybliżyli nam kulturę i najważ-
niejsze symbole narodowe. 

Nie zabrakło też czegoś dla podnie-
bienia – przywieźli bowiem ze sobą 
mnóstwo pyszności, dzięki którym 
mogliśmy poznawać smaki Por-
tugalii, Grecji, Chorwacji i Cypru. 
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Już pierwszego dnia gospodarze 
oprowadzili koleżanki i kolegów po 
szkole. Placówka może pochwalić 
się doskonale wyposażonymi pra-
cowniami i ciekawymi pomocami 
dydaktycznymi, które potem wy-
korzystano podczas zajęć integra-
cyjnych takich jak: artystyczne, 
sportowe, językowe, robotyka, 
eksperymenty chemiczne i fizycz-
ne.

Niewątpliwą atrakcją były też za-
jęcia artystyczne, które zorgani-
zowała zaprzyjaźniona ze szkołą 
Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Mierzęcicach. 
Również panie kucharki dołożyły 
wszelkich starań, aby nasi goście 
zapamiętali wizytę w Polsce jak 
najlepiej. Co więcej, uczniowie ci 
mieli okazję nie tylko posmakować 
tradycyjnych polskich potraw, ale 
także wzięli udział w warsztatach 
kulinarnych, gdzie pod okiem spe-
cjalistów lepili pyszne pierogi.

Ważnym elementem programu 
jest zdobywanie szerokiej wiedzy 
na temat krajów partnerskich, to-
też realizując jedno z jego założeń 
– poznawanie dziedzictwa przemy-
słowego naszego regionu – uczest-
nicy projektu zwiedzili najciekaw-
sze miejsca i zabytki Będzina, Kato-
wic, Krakowa, odwiedzili Kopalnię 
Soli w Wieliczce czy Zabytkową 
Kopalnię Srebra w Tarnowskich 
Górach, która od lipca 2017 r. jest 
wpisana na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Nasz region jest 
mocno związany z górnictwem, 
a więc dopełnieniem tematyki 
było spotkanie z górnikiem, który 
wzbudził ogromne zainteresowa-
nie swym tradycyjnym mundurem 
galowym i czapką z pióropuszem.

Warto pamiętać, że Erasmus+ to 
nie tylko świetna zabawa i ciekawe 
wycieczki, ale również poważna 
praca nad zadaniami, które wcze-
śniej wyznaczono. 

Tak więc, podczas pobytu w Pol-
sce, przeprowadzono szereg roz-
mów na temat organizacji projek-
tu, a uczniowie zdobywali cenne 
doświadczenia podczas debat po-
święconych wartościom europej-
skim. 

Była to doskonała okazja do zapo-
znania ze specyfiką pracy polskiej 
szkoły, wymiany doświadczeń, 
rozwijania umiejętności porozu-
miewania się w języku angielskim 
oraz podniesienia świadomości 
europejskiej i wzmocnienie więzi 
europejskich, co ma niewątpli-
wy wpływ na jakość edukacji we 
wszystkich szkołach partnerskich.



DRUGIE SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZA NAMI 
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W dniach od 18.03.2019r. do 
22.03.2019 r. odbyło się drugie 
spotkanie partnerskie w ramach 
projektu: „Inclusive Education – 
by Default or by Design”. Spotka-
nie miało miejsce w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej 
w Przeczycach.
 
Jako pierwszych na lotnisku już 
w dniu 17 marca br. powitaliśmy 
Greków. W dniu 18 marca br. ko-
lejno na lotnisku w Pyrzowicach 
wylądowali nasi partnerzy z: Tur-
cji, Hiszpanii, Bułgarii i Portugalii. 

19 marca br. zespoły projektowe 
zostały powitane chlebem i solą 
przez dyrektor szkoły Panią Małgo-
rzatę Drzewiecką oraz koordynator 
projektu Panią Katarzynę Gryc. Na 
powitanie przedstawiono krótką 
animację flagową przygotowaną 
przez klasę V. Na początku odby-
ły się zajęcia z chustą animacyjną, 
które miały na celu integrację mię-
dzynarodowego zespołu projek-
towego. W związku z tym, że jed-
nym z celów naszego projektu jest 
wymiana doświadczeń w ramach 
edukacji włączającej, demonstro-
waliśmy naszym gościom różne 
zajęcia edukacyjne, w których bra-
ły udział dzieci ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. 

Pierwsze pokazowe zajęcia to za-
jęcia programowania. Z uwagi 
na to, że mamy doświadczenie w 
prowadzeniu takich zajęć, posia-
damy programy i całe niezbędne 
zaplecze sprzętowe, to właśnie 
takie zajęcia chcieliśmy zaprezen-
tować. Zajęcia, które nie są nudne, 
są zabawne, a jednocześnie profe-
sjonalne i skuteczne. Wykorzystu-
jąc najnowsze dostępne na rynku 
oprogramowanie, połączyliśmy 
naukę z zabawą, tak by najskutecz-
niej pokazać wyćwiczone umiejęt-
ności oraz wykorzystanie w pra-
cy tabletu. Do zajęć włączyliśmy 
dzieci z zespołów partnerskich, 
które jak widać doskonale sobie 
poradziły. Kolejne zajęcia, które 
obserwowali nasi partnerzy to: za-
jęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
zajęcia logopedyczne oraz zajęcia 
edukacji wczesnoszkolnej - eduka-
cji włączającej. W popołudniowym 
programie znalazły się warsztaty  

taneczne – nauka polskiego tańca 
narodowego – poloneza oraz pla-
styczne - decoupage. 

W dniu 20 marca br. na życzenie 
zespołów partnerskich zorgani-
zowaliśmy wycieczkę do Kopalni 
Soli w Wieliczce. Wycieczka  po 
kopalni była bardzo udana, wszy-
scy uczestnicy  byli pełni wrażeń 
po obejrzeniu podziemnych jezior, 
unikalnych solnych dzieł sztuki, 
20 przepięknych komór. Jednakże 
największe wrażenie wywarła na 
zwiedzających Kaplica św. Kingi. 
Następnie udaliśmy się do Zespo-
łu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, 
gdzie Pani Bożena Prochwicz - dy-
rektor szkoły oprowadziła nas po 
bardzo nowoczesnej placówce, 
mieliśmy także możliwość obser-
wowania zajęć- dogoterapii. Na 
zakończenie dnia udaliśmy się do 
Krakowa. 

W kolejnym dniu odbyła się „Mię-
dzynarodowa Olimpiada Sporto-
wa”. Jej celem było integrowanie 
dzieci oraz pokazanie ćwiczeń  

w zakresie edukacji włączającej. 
Zachęciliśmy wszystkich do ak-
tywności ruchowej, ćwiczyliśmy 
sprawność działania i komuniko-
wania się w języku angielskim. 
Wyścigi rzędów,  tory przeszkód, 
przeciąganie liny oraz rywalizacja 
w grze pn. „dwa ognie” sprawiły 
dzieciom dużo satysfakcji. Widać 
było duże zaangażowanie i wszyst-
ko odbyło się z duchem „fair play”. 
Świadomie nie prowadziliśmy 
punktacji. 

W tym samym czasie odbyło się 
spotkanie wszystkich zagranicz-
nych dyrektorów i nauczycieli  
z wójtem Gminy Mierzęcice Pa-
nem Grzegorzem Podlejskim. 

Pan wójt przedstawił gościom m. 
in. strukturę edukacji w Polsce, 
zapoznał wszystkich z placówka-
mi funkcjonującymi w naszym re-
jonie, opowiedział o projektach 
unijnych realizowanych w gminie. 
Spotkanie przebiegło w przyjem-
nej atmosferze. 
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Po południu odbyło się uroczyste 
podsumowanie pobytu w Polsce 
w remizie OSP w Przeczycach. W 
uroczystości wzięli udział poseł 
na Sejm - Waldemar Andzel, wójt 
Gminy Mierzęcice - Grzegorz Pod-
lejski, przewodnicząca Rady Gmi-
ny - Monika Dyraga, radni gminy: 
Hanna Kałuska, Emilia Krzyżanow-
ska, Robert Małecki, dyrektorzy i 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych Gminy Mierzęcice, partne-
rzy projektu, prezes ZNP Oddziału 
Psary - Jan Kraśkiewicz, sołtys wsi 
Przeczyce - Agnieszka Kołtunow-
ska, delegacje Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy, delegacja 
druhów strażaków z jednostki OSP 
w Przeczycach, dyrektor firmy Po-
l-Trans Catering - Alfreda Perczak, 
trener programowania - Jolanta 
Hepner oraz rodzice, dziadkowie i 
cała społeczność szkolna. Uroczy-
stość rozpoczęła dyrektor szkoły 
Małgorzata Drzewiecka wraz z ko-
ordynatorem projektu Katarzyną 
Gryc, krótkim przemówieniem, 
które dotyczyło edukacji włącza-
jącej, celów i zadań realizowanego 
projektu. W przemówieniu nie za-
brakło ciepłych słów skierowanych 
do koordynatora bułgarskiego - 
Vasilki. 

Następnie uczniowie klasy V i VIII 
wraz ze zgromadzonymi gośćmi 
zaśpiewali „Odę do radości”. Po 
zaśpiewaniu hymnu Unii Europej-
skiej ponownie zaprezentowano 
animację z flagami. Uczniowie kla-
sy V zaprezentowali się tym razem 
w pięknych krakowskich strojach 
ludowych. 

Dalsza część uroczystości to pokaz 
mody ekologicznej. Pokaz mody 
brawurowo poprowadzili Tomasz 
Wiśniewski i Oliwia Cieplińska, 
którzy opisywali stroje w języku 
angielskim. Gratulujemy pomy-
słów rodzicom, nauczycielom, 
uczniom. Kolejny punkt programu 
naszej uroczystości to występy ar-
tystyczne naszych partnerów. Jako 
pierwsza zaprezentowała się grupa 
bułgarska, następnie portugalska. 
Potem mieliśmy okazję zobaczyć 
występ grupy tureckiej, hiszpań-
skiej oraz greckiej. 

Na zakończenie wystąpiły Panie  
z KGW z Przeczyc oraz nasi ucznio-
wie. Później nastąpiło uroczyste 
wręczenie medali osobom uczest-
niczącym w olimpiadzie przez wój-
ta Gminy Mierzęcice Pana Grzego-
rza Podlejskiego. 

Natomiast dyrektor szkoły oraz ko-
ordynator projektu, odpowiedzial-
ne za organizację wizyty w Polsce, 
podziękowały wszystkim osobom 
zaangażowanym w realizację tego 
wielkiego przedsięwzięcia: nauczy-
cielom i pracownikom administra-
cji i obsługi, rodzicom przyjmują-
cym gości, wójtowi Gminy Mierzę-
cice - Grzegorzowi Podlejskiemu, 
prezesowi Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego z siedzibą w Krako-
wie, Państwu Ewie i Jackowi Bara, 
Państwu Justynie i Jarosławowi 
Dydak, Panu Adamowi Chyla, pre-
zesowi Firmy SOKPOL, prezesowi 
Firmy SONA, menadżerowi Piekar-
ni „Ziarenko”, dyrektorowi Firmy 
Pol-Trans Pani A. Perczak, dyrek-
torowi GZGW i K w Mierzęcicach, 
dyrektorowi GOK w Mierzęcicach, 
Pani Jolancie Hepner- trenerowi 
programowania, KGW z Przeczyc, 
druhom OSP w Przeczycach, sołty-
sowi wsi Przeczyce Pani A. Kołtu-
nowskiej, Panu K. Juszykowi, Panu 
J. Kotuła, Panu Dariuszowi Pająk 
oraz wszystkim zaangażowanym 
i uczestniczącym w uroczystości. 
Uroczystość zakończono polone-
zem, orszak został utworzony z 
międzynarodowej grupy. Wszyst-
kich gości zaproszono na poczę-
stunek.

W piątek tj. 22 marca kolejno na 
lotnisku żegnaliśmy zespoły pro-
jektowe z: Grecji, Portugalii, Buł-
garii, Turcji i Hiszpanii.
Czas spędzony w Polsce był dla 
wszystkich, zarówno nas – gospo-
darzy, jak i naszych gości wspania-
łym doświadczeniem. Kolejne spo-
tkanie projektowe już 20 maja br. 
w Hiszpanii. 

Katarzyna Gryc
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LAUREAT KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z SP NR 2 W MIERZĘCICACH

Wojewódzkie konkursy przedmio-
towe za nami. Każdego roku cze-
kają na nie nie tylko nauczyciele, 
ale przede wszystkim uczniowie. 
Dlaczego? To proste! Jeśli zosta-
nie się ich laureatem – egzamin z 
danego przedmiotu ma się zdany 
na 100 %, a przyjęcie do wyma-
rzonej, prestiżowej szkoły śred-
niej jest wtedy bardzo blisko.

W tym roku szkolnym Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Lotników Pol-
skich w Mierzęcicach po raz kolej-
ny w swojej historii odniosła wielki 
sukces –   jej uczeń został laure-
atem w wojewódzkim konkursie 
przedmiotowym z języka polskie-
go. 11 marca 2019 na stronie Ku-
ratorium Oświaty w Katowicach 
zostały ogłoszone wyniki, na które 
z niecierpliwością czekaliśmy.

Największym zwycięzcą okazał się 
uczeń klasy VIII - Krzysztof Wszela-
ki, który stając w szranki z innymi 
uczniami w Konkursie Przedmio-
towym z Języka Polskiego, zdobył 
tytuł laureata.

Redakcja „Panoramy Gminy Mie-
rzęcice” postanowiła porozma-
wiać z Krzysztofem Wszelakim. 
Poniżej prezentujemy Państwu tę 
rozmowę.

„Jestem zwyczajnym nastolat-
kiem”

Krzysztof Wszelaki ma 15 lat. W 
marcu tego roku został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Języka Polskiego. To 
nie pierwszy sukces tego młodego 
mężczyzny. Na ścieżce swojej edu-
kacji  już wielokrotnie zwyciężał w 
konkursach i turniejach z różnych 
dziedzin. 

Warto dodać, że w trakcie prze-
prowadzonej rozmowy rysował 
się obraz  skromnego, rozsądne-
go, dobrze wychowanego, młode-
go człowieka, który podkreślał, że 
wcale nie zasługuje na szczególnie 
uznanie i czuje się zakłopotany 
tym, że został bohaterem wywia-
du. Zaznaczał także, że nigdy nie 
był „kujonem” i prowadzi życie 
zwyczajnego nastolatka... 

Aldona Węgrzynowicz: Krzyszto-
fie, opowiedz proszę czytelnikom 
coś o sobie.
 
Krzysztof Wszelaki: Jestem 
uczniem VIII klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Lotników Polskich 
w Mierzęcicach. Interesuję się 
sportem. Szczególnie lubię piłkę 
nożną. Gram w pobliskim klubie 
„LKS Piast Ożarowice”. Kibicuję 
„Górnikowi Zabrze”. 

Interesuję się także muzyką. Gram 
na pianinie. Trenuję Aikido. Od nie-
dawna zainteresowała mnie także 
kryminalistyka. Interesują mnie lu-
dzie i świat, więc lubię również po-
dróże. Bardzo ważne jest dla mnie 
towarzystwo moich rówieśników. 
Uwielbiam wspólne wyjścia ze 
znajomymi, przyjaciółmi. Swój 
wolny czas często spędzam na bo-
isku. Chciałbym podkreślić, że je-
stem zwyczajnym nastolatkiem... 
Nie jestem typem kujona. 

Aldona Węgrzynowicz: Niedawno 
odniosłeś duży sukces - zostałeś 
laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego. Czy to oznacza, że do 
Twoich zainteresowań zaliczyć 
można także język polski?

 

Krzysztof Wszelaki: Rzeczywiście 
zostałem laureatem tego konkursu, 
ale język polski nie jest z pewnością 
moją pasją. Nie oznacza to jednak, 
że nie cieszę się z tego osiągnięcia. 
Jestem szczęśliwy z tego powodu, 
że jako laureat zostałem na mocy 
prawa automatycznie zwolniony 
z egzaminu ósmoklasisty z języka 
polskiego. 

Mam świadomość tego, że dzięki 
temu otworzyły się przede mną 
drzwi do nowych możliwości. Nie 
muszę się obawiać, czy zostanę 
przyjęty do swojej wymarzonej 
szkoły średniej, gdyż mam  zagwa-
rantowane przyjęcie do każdej ze 
szkół średnich w naszym woje-
wództwie, bez względu na wyniki 
osiągnięte z egzaminów ósmokla-
sisty. To dla mnie ogromny kom-
fort. Oszczędziło mi to niepotrzeb-
nego stresu. Do egzaminów mo-
głem przystąpić „na luzie”. 

Mimo tych przywilejów, chciałem 
napisać egzaminy z pozostałych 
przedmiotów jak najlepiej, dla 
własnej satysfakcji.

cd. na str. 11

Foto: archiwum prywatne Krzysztof Wszelaki
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cd. ze str. 10

Aldona Węgrzynowicz: Wiem, że 
bierzesz udział w konkursach, tur-
niejach i olimpiadach z różnych 
dziedzin. Niedawno zwyciężyłeś 
także w Gminnym Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. Jakie przedmioty 
są szczególnie bliskie Twojemu 
sercu?

Krzysztof Wszelaki: Myślę, że ma-
tematyka i chemia to przedmioty, 
które mogę zaliczyć do moich ulu-
bionych. Brałem udział w olimpia-
dzie z matematyki, ale w tym przy-
padku mój udział zakończyłem na 
etapie rejonowym. Myślę, że pod-
czas tej rywalizacji byłem za bardzo 
spięty i dlatego nie poszło mi tak, 
jak tego oczekiwałem. Nie dosta-
łem się do etapu finałowego. Ale 
nie żałuję mojego uczestnictwa, 
gdyż dzięki moim przygotowa-
niom do tej olimpiady, łatwiej mi 
było przygotować się do egzaminu 
ósmoklasisty z matematyki. Poza 
tym cenię sobie tego rodzaju do-
świadczenia, bo dzięki nim potrafię 
lepiej panować nad stresem egza-
minacyjnym, a przede mną jeszcze 
pewnie wiele egzaminów... 

Cieszę się, że zostałem zwolniony 
z egzaminu ósmoklasisty z języ-
ka polskiego, bo moim zdaniem 
przygotowanie do niego pochłania 
mnóstwo czasu. 

Chętnie uczestniczę w różnych 
konkursach, bo nawet jak nie mam 
czasu się odpowiednio do nich 
przygotować, to dzięki uczestnic-
twu w nich oswajam się ze stre-
sem, zdobywam nowe doświad-
czenia, poznaję nowych ludzi. 

Aldona Węgrzynowicz: Czy po-
święcasz dużo czasu na naukę? 
Jak długo przygotowywałeś się 
do konkursu z języka polskiego, w 
którym zostałeś laureatem woje-
wódzkim?

Krzysztof Wszelaki: Uważam, że 
na co dzień nie poświęcam więcej 
czasu na naukę, niż moi rówieśni-
cy. Może nawet uczę się mniej od 
nich, bo sporo czasu spędzam na 
uprawianiu sportu i na innych roz-
rywkach. Dużą część mojego wol-
nego czasu poświęcam na spotka-
nia ze znajomymi. Dobre relacje z 

rówieśnikami są dla mnie bardzo 
ważne. Mam świetnych kolegów, 
koleżanki. Lubimy ze sobą spędzać 
wspólnie czas, a ja jestem człowie-
kiem towarzyskim i otwartym na 
ludzi. Nie potrafię sobie wyobra-
zić, że mógłbym cały czas się uczyć 
i ślęczeć nad książkami. 

Nie oznacza to jednak, że nie przy-
gotowywałem się dodatkowo do 
konkursu z języka polskiego. Na te 
przygotowania poświęciłem po-
nad 5 miesięcy. Musiałem przeczy-
tać wiele lektur i nauczyć się wielu 
zagadnień dotyczących polskiej 
gramatyki. Zdarzały mi się w tych 
przygotowaniach takie momen-
ty, że moja nauka nie była zbyt 
efektywna, nie potrafiłem się od-
powiednio skupić, bo oczywiście 
rozpraszał mnie telefon i internet. 
Myślę, że podstawą w takim przy-
gotowaniu jest dobra organizacja 
pracy, dobre planowanie nauki i 
zarządzanie swoim czasem. Waż-
na jest też systematyczność. Lepiej 
przecież jest się odpowiednio sku-
pić, efektywnie wykorzystać czas, 
a potem mieć więcej czasu na 
spotkania ze znajomymi, niż nie-
potrzebnie siedzieć cały dzień nad 
książkami... 

W tych przygotowaniach miałem 
duże wsparcie ze strony nauczy-
cieli, rodziców, ale musiałem wło-
żyć w nie sporo samodzielnej pra-
cy. Cieszę, że udało mi się tę pracę 
zwieńczyć sukcesem, bo przecież 
nie zawsze tak bywa. Czasami, po-
mimo dużego zaangażowania, nie 
udaje nam się osiągnąć wymarzo-
nego celu. 

Aldona Węgrzynowicz: Czy mo-
żesz nam zdradzić, w jakiej szkole 
średniej zamierzasz kontynuować 
naukę?

Zamierzam kontynuować naukę w 
III LO im. A. Mickiewicza w Kato-
wicach. Będę się starał o przyjęcie 
do klasy z elementami nauczania 
dwujęzycznego, przygotowującej 
do programu matury międzyna-
rodowej. Aby jednak rozpocząć 
naukę  w tej klasie, muszę zdać  
dodatkowy egzamin z języka an-
gielskiego. Chciałbym, aby mi się 
udało dostać do takiej klasy. Nie 
wiem jeszcze,  co chciałbym robić 
w przyszłości. Nie mam sprecy-

zowanych planów, co do mojego 
przyszłego zawodu. Wiem jednak, 
że zdanie matury międzynarodo-
wej umożliwiłoby mi start na wiele 
uczelni zagranicznych. Cieszę się 
zatem, że zwycięstwo w konkur-
sie z języka polskiego otworzyło 
przede mną drzwi do tej szkoły. 
Podkreślam jednak, że wcale nie 
uważam się w związku z tym za 
kogoś szczególnego. Jestem zakło-
potany, jak ktoś mnie tak chwali, 
bo moim zdaniem wcale nie jest 
to czymś nieosiągalnym. W całym 
województwie śląskim było w tym 
roku ponad siedmiuset laureatów 
konkursów w różnych dziedzinach. 
Niektóre osoby były nawet laure-
atami z trzech lub czterech przed-
miotów. I to oni mogą powiedzieć, 
że odnieśli ogromny sukces. 

Aldona Węgrzynowicz: Rodzice  
i nauczyciele są zapewne bardzo 
dumni z Twoich sukcesów. Czy 
jednak koleżanki i koledzy trochę 
Ci nie zazdroszczą tego, że nauka 
przychodzi Ci z łatwością i osią-
gasz sukcesy w tak wielu dziedzi-
nach?

Krzysztof Wszelaki: Tak, to praw-
da - rodzice są ze mnie dumni i 
mnie wspierają, ale równocześnie 
starają się mnie tak wychować, by 
„woda sodowa nie uderzyła mi do 
głowy”, bym nie był zarozumia-
ły, czy przemądrzały. Uczą mnie 
„twardo stąpać po ziemi”. 

Mam też wspaniałych dziadków, 
którzy także bardzo mi pomagają, 
wspierają mnie w gorszych chwi-
lach, za co chciałbym im podzięko-
wać. Mam świetnych nauczycieli, 
którzy także bardzo się cieszą z 
moich osiągnięć. Zawsze czułem 
wsparcie całego grona pedago-
gicznego, na czele z Panią dyrektor 
Martą Czaplą. 

Nigdy też nie spotkałem się  z ja-
kimikolwiek przejawami zazdro-
ści ze strony koleżanek i kolegów. 
Wręcz przeciwnie - są mi bardzo 
życzliwi, zawsze cieszą się z moich 
sukcesów, mamy ze sobą świetne 
relacje. 

Dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Ci 
wielu kolejnych sukcesów i speł-
nienia wszystkich planów. 

Aldona Węgrzynowicz
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BRUKSELSKA PRZYGODA 

W ostatnich dniach marca troje 
gimnazjalistów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Mierzęcicach od-
wiedziło Brukselę na zaproszenie 
Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego (EKES). Była 
to wizyta związana z coroczną ak-
cją: ”Twoja Europa. Twoje zdanie”. 
 
Wydarzenie to odbyło się dziesiąty 
raz, zatem miało charakter jubile-
uszowy. W trakcie spotkania mło-
dzieży z 33 państw Unii Europej-
skiej, uczniowie nie tylko zwiedzali 
Brukselę, ale przede wszystkim 
debatowali nad tym, w jaki sposób 
podnieść frekwencję w nadcho-
dzących wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Był to czas owoc-
nej pracy. 

Uczestnicy poznali szerzej zagad-
nienia związane z Unią Europej-
ską, zawarli międzynarodowe 
znajomości, wreszcie mieli szansę 
na wykorzystanie znajomości języ-
ka angielskiego w praktyce. Całą 
wizytę uczestnikom sfinansował 
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny. Z ramienia tej instytu-
cji spotkaliśmy polskich członków 
komitetu: p. Krzysztofa Patera, p. 
Adama Rogalewskiego, co więcej 
gościliśmy w gabinecie przewod-
niczącego komisji pracodawców 
EKES – p. Jacka Krawczyka.  

Wszystkie te spotkania przebie-
gały w wyjątkowo sympatycznej 
atmosferze, uczniowie traktowani 
byli w sposób bardzo przyjazny.  
Członkowie EKES podkreślali cały 
czas, że Bruksela stoi otworem 

dla młodych ludzi, jako Polacy nie 
mamy powodu do kompleksów, 
warto się uczyć (zwłaszcza języ-
ków), być odważnym i podejmo-
wać wyzwania. 

Uczestnicy wyjazdu w relacjach z 
podróży bardzo pozytywnie wy-
powiadali się na temat przyjaznej 
atmosfery, która towarzyszyła spo-
tkaniu. Podczas tego pobytu często 
czuliśmy się jak gwiazdy: robiono 
sobie z nami zdjęcia, przeprowa-
dzano z nami wywiady i zabiega-
no o spotkania z nami. Tak było  
w trakcie środkowych dwóch dni 
wyjazdu, dedykowanych akcji 
„Twoja Europa. Twoje Zdanie”.

Pierwszy i ostatni dzień mieli-
śmy przeznaczony na podróż oraz  
samodzielne zwiedzenie Brukseli. 
I tutaj bardzo pomocny okazał się-
poseł do Parlamentu Europejskie-
go z naszego okręgu – p. Marek 
Plura. Przed wyjazdem do Brukseli  
skontaktowaliśmy się z szefową 

jego biura, p. Alicją Majewską - Ga-
łęziak. Pani Alicja okazała się osobą 
niezwykle sympatyczną i pomoc-
ną, ponieważ zaproponowała nam 
nie tylko zwiedzanie Parlamentu 
Europejskiego, spotkanie się z eu-
roposłem p. Plurą, lecz także wy-
szła z propozycją, iż jeden ze staży-
stów europosła oprowadzi nas po 
Brukseli. 

W taki oto sposób dostaliśmy na-
szego osobistego przewodnika. 
Zatem pierwszego dnia zwiedzi-
liśmy Parlament Europejski oraz 
Brukselę, a także spotkaliśmy p. 
Marka Plurę oraz jego współpra-
cowników. W stronę Marka Plury 
wielki ukłon, ponieważ jest czło-
wiekiem bardzo zaangażowanym w 
swoją pracę, a niepełnosprawność 
nie jest dla niego ograniczeniem. 
Tak się złożyło, że tego samego 
dnia, gdy gościliśmy u Marka Plury, 
został on uhonorowany nagrodą 
MEP Awards 2019 dla najbardziej 
pracowitych i wpływowych euro-
posłów. W naszym odczuciu jest 
on nie tylko osobą pracowitą, ale 
także człowiekiem obdarzonym 
poczuciem humoru, dystansem 
do siebie i świata. Warto dodać, że 
mogli tego doświadczyć mieszkań-
cy naszej gminy, ponieważ niedaw-
no gościł on w Gminnej Bibliotece 
Publicznej na spotkaniu autorskim 
z Katarzyną Dorosz. 

W wyjeździe do Brukseli – jako je-
dyni przedstawiciele Polski – udział 
wzięli: Patrycja Madej, Weronika 
Trefon, Maciej Cichy, a przyjem-
ność towarzyszyć im miała – Maria 
Śliż. Życzylibyśmy sobie więcej ta-
kich wyjazdów.
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FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIERZĘCICACH 

Dnia 2 kwietnia 2019 roku w Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach odbył się 
jubileuszowy X Festiwal Piosen-
ki Polskiej pt: ”Wejdź tam, gdzie 
muzykę słyszysz…”.
 
Festiwal miał formę konkursu. Do 
naszej szkoły zawitali uczniowie ze 
szkół  z terenu Gminy Mierzęcice. 

Szkoła Podstawowa nr 2 - jako or-
ganizator konkursu - powołała wy-
kwalifikowane jury w składzie: 
• przewodnicząca - pani Monika 
Dyraga – przewodnicząca Rady 
Gminy w Mierzęcicach; 
• pani Lidia Wesołek – dyrektor 
Ogniska Muzycznego w Piekarach 
Śląskich; 
• pan Marcin Czapla – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach. 
 
Tegoroczny Festiwal poprowadzili 
dla nas uczniowie SP nr 2 – Alicja 
Latosińska oraz Oskar Borak.

Wszyscy uczestnicy festiwalu sta-
nęli na wysokości zadania i cudow-
nie przygotowali się do swoich 
występów. Jury miało ogromny 
problem z wyborem najlepszych 
wokalistów, ponieważ wszyscy 
prezentowali bardzo wysoki po-
ziom wykonania.

Nagrody w tym roku otrzymali:
Grand Prix – Julia Kłys – uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lot-
ników Polskich w Mierzęcicach.

Kategoria KLASY I – III

I MIEJSCE – Iga Nowak – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach
II MIEJSCE – Lena Dusza – Szkoła 
Podstawowa w Przeczycach
II MIEJSCE – Małgorzata Płaczek 
– Szkoła Podstawowa w Toporo-
wicach

Kategoria KLASY IV-VI

I MIEJSCE – Alicja Jakóbczyk – 
Szkoła Podstawowa w Przeczy-
cach
II MIEJSCE – Katarzyna Majewska 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mie-
rzęcicach

Kategoria KLASY VII, VIII i GIMNA-
ZJA - Miejsc nie przyznano.

Wszyscy wykonawcy tegoroczne-
go Festiwalu dostarczyli nam mnó-
stwo wzruszeń i radości.

Z przykrością informujemy, że 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach oraz Gimnazjum w No-
wej Wsi nie przyjęli zaproszenia 
na tegoroczny Festiwal Piosenki 
Polskiej.

Dyrektor szkoły - Pani Marta Cza-
pla składa bardzo serdeczne po-
dziękowania wszystkim uczestni-
kom tegorocznego Festiwalu, a w 
szczególności opiekunom i nauczy-
cielom, którzy włożyli ogrom tru-
du w tak wspaniałe przygotowanie 
młodych artystów.
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XVI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

26 marca 2019r. w Szkole Podsta-
wowej w Toporowicach odbył się 
XVI Gminny Konkurs Recytatorski. 
Wydarzenie to na stałe wpisało 
się już do kalendarza imprez śro-
dowiskowych, które nierozłącznie 
kojarzone są zarówno ze Szkołą 
Podstawową w Toporowicach, 
jak i Gminną Biblioteką Publiczną 
w Mierzęcicach.
 
Przybyłych gości powitała, w go-
ścinnych murach Szkoły Podsta-
wowej w Toporowicach, dyrektor 
Ilona Muc, która życzyła wszyst-
kim niezapomnianych wrażeń, zaś 
uczestnikom rywalizacji - powo-
dzenia. Tuż po powitaniu na sce-
nę wkroczyły utalentowane dzieci 
ze Szkoły w Toporowicach, które 
swym występem artystycznym 
wprowadziły uczestników w pod-
niosłą atmosferę konkursu. W roli 
konferansjerów świetnie sprawdził 
się duet damsko - męski złożony z 
uczniów Szkoły Podstawowej w 
Toporowicach. 

Dzieci rywalizowały w pięciu ka-
tegoriach wiekowych. Biorąc pod 
uwagę wysoki poziom prezenta-
cji, Komisja Konkursowa miała nie 
lada orzech do zgryzienia. Na czele 
Komisji Konkursowej, w roli prze-
wodniczącej stanęła Pani Grażyna 
Czapla - dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Mierzęcicach. 
Odpowiedzialna rola członków 
Komisji Konkursowej przypadła 
Paniom: Beacie Dzierżanowskiej - 
Kukule oraz Annie Pawlusińskiej. 

Ostatecznie w I grupie wiekowej, 
w której do rywalizacji stanęły 
dzieci z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych, I miejsce zajęli ex 
aequo Natan Klamiński i Nikola 
Skupińska, zaś drugie przypadło 
w udziale trójce uczestników: Le-
nie Jędrusik, Kindze Łopuszańskiej 
oraz Łucji Bysko. 

W II grupie wiekowej, obejmują-
cej uczniów klas I-II zwycięzcami 
okazały się: Sonia Kaim i Adrian-
na Hyla. II miejsce w tej kategorii 
wiekowej wyrecytowały: Natalia 
Feliszewska i Lena Dusza. 

W III kategorii wiekowej, w której 
prezentowali wiersze uczniowie 
klas III-IV, niepokonanym okazał 
się Karol Knapik. II miejsce w tej 
kategorii zajęła Karolina Durbacz, 
a III wywalczyła Emilia Pływacz. 

W IV kategorii wiekowej, obejmu-
jącej uczniów klas V-VI zwycięzca-
mi okazali się: Tomasz Wiśniewski 
oraz Kacper Pawłowski. II miejsce 
na podium przypadło w udziale 
Paulinie Gawron. 

Z grona najstarszych dzieci biorą-
cych udział w tegorocznym Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim, naj-
lepszymi okazali się: Oskar Borak i 
Marcjan Zawadzki. II miejsce zaję-
ły: Maja Dusza i Kaja Złocka.

Na zakończenie konkursu recy-
tatorskiego swój montaż słowno 
- muzyczny pt. „Wiosna” zapre-
zentowały dzieci z oddziału przed-
szkolnego.

Wszyscy uczestnicy zmagań zostali 
uhonorowani dyplomami i pamiąt-
kowymi upominkami. 

Z pewnością w pamięci uczestni-
ków tego wydarzenia, oprócz pre-
zentacji wierszy przygotowanych 
przez bohaterów rywalizacji, po-
zostaną także na dłużej wspaniałe 
występy dzieci z Toporowic. 

Ich barwne stroje, radosny śpiew, 
rytmiczne tańce wprawiły w świet-
ny nastrój nie tylko laureatów kon-
kursu, ale wszystkich przybyłych 
gości. 

Dziękujemy Organizatorom za trud 
włożony w organizację i oprawę 
artystyczną konkursu.
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ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

26 marca 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Mierzęcicach, pod 
patronatem Wójta Gminy Mie-
rzęcice Grzegorza Podlejskiego, 
odbyły się eliminacje gminne XLII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”.
 
Do tegorocznego turnieju na po-
ziomie gminnym przystąpiło 12 
uczestników: Jakub Trefon, Kacper 
Lis, Paulina Gawron, Julia Szafran, 
Wojciech Dobrowolski, Zuzanna 
Habrzyk, Oliwier Cichopek, Jakub 
Gwóźdź, Paweł Sroka, Natalia Frą-
czek, Cyprian Cichoń oraz Krzysz-
tof Wszelaki. Nad prawidłowym 
przebiegiem eliminacji czuwała 
Komisja Sędziowska w składzie: 
kpt. Marcin Łukasik - reprezen-
tujący KP PSP w Będzinie, Sławo-
mir Lipiński wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Mierzęcicach, Mieczysław Filipek 
komendant Gminny OSP, Iwona 
Dyraga sekretarz Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Mierzęci-
cach oraz Marcin Czapla dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach. 

Turniej przebiegał w dwóch eta-
pach. W pierwszej kolejności 
uczestnicy wypełniali arkusze te-
stowe zawierające 30 pytań, a na-
stępnie po ich sprawdzeniu przez 
Komisję Sędziowską wyłoniono 
po pięciu finalistów z każdej z 
grup do eliminacji ustnych, które 
decydowały o kolejności zajętych 
miejsc. Warto podkreślić, że przy-
stępujący do turnieju uczniowie 
zostali podzieleni na dwie kate-
gorie wiekowe: w pierwszej kate-
gorii rywalizowali uczniowie klas 
VII-VIII szkoły podstawowej oraz 
klas gimnazjalnych, zaś w drugiej 
kategorii-uczniowie klas I-VI szkoły 
podstawowej. 

Pytania przygotowane zostały 
przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej PSP w Będzinie. Osta-
tecznie, w kategorii wiekowej klas 
I-VI szkoły podstawowej zwyciężył 
Wojciech Dobrowolski (SP nr 2 w 
Mierzęcicach), II miejsce zajęła 
Julia Szafran (SP nr 2 w Mierzęci-
cach), zaś III miejsce wywalczyła  

Paulina Gawron (SP nr 1 w Mie-
rzęcicach).

Z kolei w kategorii klas VII-VIII 
szkoły podstawowej i klas gim-
nazjalnych niepokonani okazali 
się uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mierzęcicach. Zwycię-
żył Krzysztof Wszelaki, II miejsce 
wywalczył Oliwier Cichopek, zaś 
ostatnie miejsce na podium zajął 
Cyprian Cichoń. 

Na zakończenie eliminacji wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod- 

lejski wręczył wszystkim uczestni-
kom pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki. W ręce zwycięzców 
trafiły także okolicznościowe pu-
chary. 

Już wkrótce zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc w obu kategoriach 
wiekowych będą reprezentowali 
Gminę Mierzęcice w eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dla-
tego w stronę laureatów popłynę-
ły życzenia powodzenia w dalszych 
etapach turnieju.
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STRAŻAK WALCZY W RUNDZIE WIOSENNEJ

UKS IKAR NA DOBRYM POZIOMIE

Pełne emocji są mecze Strażaka 
w tej rundzie rozgrywek. Po czte-
rech wiosennych kolejkach nasza 
drużyna zgromadziła co prawda 
tylko trzy punkty, ale ogółem na 
boisku strzelono 24 gole, co daje 
średnią 6 goli na mecz.

Pierwsze spotkanie w rundzie 
wiosennej rozegraliśmy na boisku 
wicelidera rozgrywek RKS Zagłę-
bie Dąbrowa Górnicza. Drużyna 
Strażaka nie dała rady nawiązać 
walki z mocnym rywalem i zeszła 
z murawy z wynikiem 0-3. Tydzień 
później zainaugurowaliśmy rundę 
w roli gospodarzy. Przeciwnikiem 
był drugi zespół Sarmacji Będzin, 
w którym występuje wielu utalen-
towanych młodych graczy. Szyb-
ko stracone bramki w tym meczu 
sprawiły, że nie mogliśmy już do-
gonić rywali i po golu Kaspra Klim-
czyka ponieśliśmy porażkę 1-3. 

Zupełnie odmienne nastroje zapa-
nowały po kolejnym spotkaniu wy-
jazdowym. Tym razem naprzeciw 
Strażaka stanęła drużyna Warty 
Zawiercie. Już od początku meczu 
narzuciliśmy rywalom swoje wa-
runki strzelając kolejne gole. Skoń-
czyło się na iście hokejowym wy-
niku 8-5 (bramki strzelali Dariusz 
Trefon x2, Artur Latos x2, Dawid 
Skupień x2, Marcin Kocot oraz Szy-
mon Pietryga). 

W meczu z KS Zew Sosnowiec po 
raz kolejny daliśmy sobie strzelić 
gola już na początku meczu. Druga 
połowa powinna należeć do Stra-
żaka. Najpierw szybko strzelona 
bramka Patryka Małoty, a potem 
dwie-trzy sytuacje, po których 
mogliśmy prowadzić, gdyby tylko 
udało się lepiej wykończyć akcje. 
Niestety chwilę później nadziali-
śmy się na kontrę i musieliśmy go-
nić wynik. Próbując odrobić straty 
straciliśmy kolejną bramkę i mecz 
zakończył się rezultatem 1-3.

Poniżej przedstawiamy rozkład 
kolejnych spotkań,  a także tabelę 
rozgrywek.

28 kwietnia• 
 Jedność – STRAŻAK

5 maja • 
 Mydlice – STRAŻAK

12 maja • 
 STRAŻAK – Płomień

19 maja • 
 Sławków – STRAŻAK

26 maja • 
 STRAŻAK – Promień

2 czerwca • 
 Zagłębiak – STRAŻAK

9 czerwca • 
 STRAŻAK – KS Gminy Psary 

Drużyna Orlików w trzech me-
czach zgromadziła trzy punkty. W 
pierwszym meczu chłopcom udało 
się pokonać RKS Grodziec na wy-
jeździe 4-1. W kolejnych meczach 
zespół uległ Tęczy Błędów 7-13 
oraz SKFS Gmina Psary 4-7. 

Do końca sezonu 2018/2019 zo-
stało już tylko jedno spotkanie, w 
którym UKS IKAR Mierzęcice zmie-
rzy się z MKS Skarbek III Tarnow-
skie Góry. Niezależnie od wyniku 
tego meczu drużyna Ikara zajmie 
8. miejsce w rozgrywkach III ligi, 
co po ubiegłorocznym awansie 
należy uznać za spory sukces. Tym 
samym nasi tenisiści kończą sezon 
w grupie mistrzowskiej jako solid-
ny III-ligowy zespół.

Druga drużyna Ikara zajmie praw-
dopodobnie 10. miejsce w roz-
grywkach ligi okręgowej. Chłopcy 
zbierają cenne doświadczenie, 
które powinno zaprocentować w 
przyszłości.

1. Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa Górnicza) 15 42 85-14
2. RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 15 34 60-24
3. Zew Kazimierz (Sosnowiec) 15 28 32-27
4. KS Mydlice  (Dąbrowa Górnicza) 15 27 58-32
5. Strażak Nowa Wieś 15 25 37-30
6. Sarmacja II Będzin 14 24 36-18
7. Jedność Strzyżowice 15 20 40-36

8. Promień Strzemieszyce Małe
(Dąbrowa Górnicza) 14 18 30-32

9. Gmina II Psary 13 10 21-53
10. JSP Warta Zawiercie 14 10 16-59
11. UKS Sławków 14 7 17-49
12. Niegowoniczki 2018 15 6 20-78

1. KTS II Gliwice 22 42 187-33

2. KS Orthomedyk Spin Częstochowa 22 31 122-98

3. LKS Strażak Mikołów 21 27 115-95

4. Liswarta Lisów 21 27 115-95

5. KŚ AZS Politechnika Gliwice 21 23 107-103

6. MKS Skrabek III Tarnowskie Góry 21 23 105-105

7. UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze 21 22 118-92

8. UKS Ikar Mierzęcice 21 18 102-108

TABELA LIGOWA GRUPY MISTRZOWSKIEJ
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CZŁONKINIE KGW Z BOGUCHWAŁOWIC WZIĘŁY UDZIAŁ W „BITWIE REGIONÓW” 

ZATRUDNIMY 
W Centrum Opieki 

Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76) 

pielęgniarki na dodatkowe 
dyżury w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę

szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu:

605 995 250
lub 698 818 837

Zapraszamy do współpracy

www.facebook.com/gokmierzecice

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE

„Bitwa Regionów” to ogólnopol-
ski konkurs kulinarny adresowany 
do członków Kół Gospodyń Wiej-
skich, w którym reprezentacje Kół 
Gospodyń Wiejskich przygotowu-
ją regionalną potrawę w oparciu 
o własną recepturę i rodzime pro-
dukty.
 
Organizatorem wydarzenia jest 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa, a patronat nad konkursem 
objął Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest 
promowanie regionalnych potraw 
przygotowanych z polskich pro-
duktów. Termin zgłoszeń do tego-
rocznej edycji konkursu upłynął 31 
marca. 

Cieszymy się, że w tym roku człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Boguchwałowicach podjęły wy-
zwanie i zdecydowały się wziąć 
udział w konkursie. Panie przygo-
towały „Pieczonki regionalne w 
ognisku”. W ten sposób stały się 
prawdziwymi ambasadorkami ku-
linarnych tradycji naszego regionu. 
Zgodnie z regulaminem konkursu, 
potrawę przygotowywała drużyna 

składająca się z trzech mieszkanek 
Boguchwałowic. Oczywiście chęt-
nych do degustacji tak smacznie 
wyglądającego (i pewnie jeszcze 
lepiej smakującego dania) było 
znacznie więcej, co zresztą widać 
na zdjęciach dokumentujących 
przygotowanie potrawy. Smakowi 
takiego specjału regionalnego nie 
oprze się nikt!

Teraz nie pozostaje nam nic inne-
go, jak tylko trzymać kciuki za re-
prezentantki Gminy Mierzęcice, 
które wzięły udział w „Bitwie Re-
gionów”. Trzeba pamiętać o tym, 
że konkurs przeprowadzany jest 
w trzech etapach. W pierwszym 
etapie zgłoszenia weryfi kowane 

są w Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa. W drugim - następuje 
przygotowywanie potrawy przez 
zakwalifi kowane zespoły podczas 
kulinarnego wydarzenia w każdym 
z województw. Zespół, który otrzy-
ma największą liczbę punktów, 
przechodzi do fi nału. Najlepsze 
drużyny z całego kraju spotkają się 
we wrześniu br. podczas Targów 
„Smaki Regionów” w Poznaniu. 

Dziękujemy Paniom z KGW w Bo-
guchwałowicach nie tylko za to, 
że zdecydowały się w ten sposób 
promować nasze lokalne tradycje 
kulinarne, ale także za to, że uczy-
niły to w tak wspaniałym stylu, w 
tak pięknej oprawie.




