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INFORMACJA WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mie-
rzęcice, podsumowując zebrania 
wiejskie, które odbywały się w 
ostatnim czasie we wszystkich 
sołectwach Gminy Mierzęcice, 
wybrałem kilka, moim zdaniem 
najistotniejszych spraw, które po-
ruszane przez Mieszkańców wy-
magają szerszego wyjaśnienia.

Opłaty za odbiór odpadów.

Wielokrotnie w czasie  odbytych 
spotkań mieszkańcy odnosili się 
do kwestii częstotliwości odbioru 
odpadów- wnosili, by odpady były 
odbierane częściej aniżeli raz w 
miesiącu. Podnosili także sprawę 
wysokości opłat za odbiór odpa-
dów. 

Odnosząc się zatem do powyż-
szych kwestii pozwolę sobie wyja-
śnić, że zwiększenie częstotliwości 
odbioru odpadów wiąże się bez-
pośrednio i przede wszystkim ze 
wzrostem ponoszonych opłat, gdyż 
podstawą gminnego systemu go-
spodarowania odpadami, jest jego 
samofinansowanie. Oznacza to, że 
obowiązujące normy prawne za-
braniają gminie zarówno zarabiać 
na odbiorze śmieci, jak i dopłacać 
do realizacji tego zadania. Zgodnie 
z przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
gmina jest zobowiązana pokrywać 
koszty odbioru odpadów i ich zago-
spodarowania z opłat wnoszonych 
przez właścicieli nieruchomości. 

Od 2017  roku w całym kraju w 
sposób systematyczny wzrastają 
ceny odbioru odpadów komunal-
nych. Firmy biorące udział w prze-
targach ogłaszanych przez gminy, 
na odbiór i przetwarzanie odpa-
dów,  oferują swoje usługi za cenę 
z roku na rok wyższą co m.in. spo-
wodowane było wzrostem cen za 
zagospodarowanie zmieszanych 
odpadów komunalnych, wzrostem 
opłaty za korzystanie ze środowi-
ska  oraz za składowanie odpadów 
na wysypiskach. 

Ustalana tzw: (opłata marszałkow-
ska) - opłata środowiskowa dra-
stycznie wzrosła i w roku następ- 

nym wzrośnie o kolejne prawie 
100%,  co automatycznie przekłada  
się na oferowaną cenę. W związku 
z powyższym,  Spółka Remondis 
Tarnowskie Góry Sp. z o. o., z którą 
to Gmina Mierzęcice podpisała w 
2017 roku stosowną umowę w za-
kresie odbioru, transportu i zago-
spodarowania odpadów komunal-
nych, wystąpiła do Gminy o zmia-
nę zawartej umowy w zakresie 
wyższej ceny odbioru odpadów. 

Gmina zaakceptowała wzrost ceny, 
jednakże tylko o zwiększoną opła-
tę środowiskową, co było przewi-
dziane w umowie i dokumentach 
przetargowych. Jednakże Firma 
Remondis nie wyraziła na takie 
rozwiązanie zgody. Dlatego wystą-
piła z przedsądowym wezwaniem 
do zmiany warunków umowy. Co 
istotne, spółka Remondis uzasad-
nia swoje wezwanie do zmiany za-
pisów umowy także tym, że brak 
ich zmiany spowodowałoby jej ra-
żące straty finansowe. Tłumaczy, 
iż nie przewidziała w momencie 
proponowania ceny i późniejszym 
podpisaniu umowy z Gminą Mie-
rzęcice, że tak wiele czynników od 
niej niezależnych wpłynie na wzro-
sty kosztów. 

Dodam, że umowa zawarta w 2017 
roku pomiędzy Gminą Mierzęcice, 
a Remondis Spółką z. o. o. obowią-
zuje do końca 2019 roku.

Zwiększenie przez firmę Remondis 
opłaty za odbiór odpadów, bezpo-
średnio wiązałoby się ze wzrostem 
opłaty, którą ponoszą mieszkańcy 
gminy. 

Obecnie cena za odbiór 1 tony od-
padów zmieszanych wynosi 411 zł.  

W prowadzonych negocjacjach 
cenowych wzrost opłaty do kwo-
ty 441 zł jest akceptowany przez 
Gminę, niestety Remondis Spółka 
z o. o.  nie akceptuje takiego roz-
wiązania i proponuje cenę za od-
biór 1 tony odpadów na poziomie 
502,80 zł. 

Natomiast w przypadku odbioru 
odpadów segregowanych,  Remon-
dis Spółka z o. o.  zaproponowała 
wzrost opłaty z 300 zł za tonę do 
349,60 zł za tonę. Prawdopodob-
ne jest zatem, że spór ten oprze się 
o drogę sądową do czego zmierza 
Spółka Remondis. 

Należy także wziąć pod uwagę, że 
nie mamy - jako samorząd i miesz-
kańcy żadnego wpływu na ceny 
dyktowane przez firmy działające 
na rynku śmieciowym. 

Obserwując rynek odpadów i prze-
targi prowadzone w chwili obecnej 
przez sąsiednie gminy  widoczny 
jest gwałtowny wzrost ceny za 1 
tonę odpadów nawet do 1000 zł. 

Dlatego chcemy utrzymać obec-
ną cenę jak najdłużej dla naszych 
mieszkańców. Musimy jednak pa-
miętać, że umowa nasza skończy 
się z końcem tego roku i będziemy 
przeprowadzać kolejny przetarg na 
odbiór odpadów komunalnych -  
a wtedy cena zapewne będzie 
wyższa.

c.d. na str. 3
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INFORMACJA WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

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

32 284 23 83
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15

c.d. ze str. 2
Komunikacja autobusowa i kosz-
ty, które gmina musi ponosić,  
w związku z obsługą przystanków. 

Od 1 stycznia 2019 roku organiza-
cją transportu na terenie Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
zajmuje się Zarząd Transportu 
Metropolitalnego. Do końca 2018 
r.  realizacją zadań związanych  
z organizacją transportu pasażer-
skiego na terenie Gminy Mierzę-
cice zajmował się Międzygminny 
Związek Komunikacji Pasażerskiej 
w Tarnowskich Górach. 

Z opłat, które wnosiła nasza gmina, 
pokrywał on także koszty związa-
ne z utrzymaniem oraz remontem 
przystanków. Od 1 stycznia 2019 
roku zadania związane z obsługą 
transportu pasażerskiego przejęła 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metro-
polia, do której nasza gmina przy-
należy, zaś obowiązek utrzymania  
i remontów przystanków spadł  
bezpośrednio na gminę. W związ-
ku z powyższym, pomimo tego, 
że pasażerowie wnoszą opłatę za 
przejazd w postaci biletów, zaś 
Gmina Mierzęcice dopłaca do or-
ganizacji transportu swoich miesz-
kańców prawie 1,5 mln zł w skali 
roku,  na gminę spadną dodatko-
we koszty związane z utrzymaniem 
i remontem przystanków.  Swoje 
wątpliwości w zaistniałej sprawie 
przekazałem w czasie ostatniego 
spotkania członków Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Oczekujemy na to, jaką decyzję 
wypracuje w tym zakresie GZM i 
czy utrzymanie przystanków na te-
renie naszej gminy będzie dla nas 
dodatkowym kosztem.

Koszty konserwacji oświetlenia 
ulicznego. 

W związku z tym, iż dobiega koń-
ca okres obowiązywania umowy 

Gminy Mierzęcice z firmą Tau-
ron na utrzymanie i konserwację 
oświetlenia ulicznego pozwolę so-
bie wyjaśnić co następuje: Gmina 
Mierzęcice ponosi koszty miesięcz-
ne w kwocie 7 zł za konserwację 
każdej lampy/ latarni ulicznej oraz 
koszty związane z opłatą za ener-
gię zużytą do ich oświetlenia. W 
ramach tych opłat były uwzględ-
niane dodatkowo obudowy opraw 
oświetlenia ulicznego. 

Firma Tauron aktualnie stoi na 
stanowisku, że opłata  za konser-
wację każdej lampy powinna ulec 
podwyższeniu do kwoty 16 zł za 
każdą lampę/ latarnię. W Gminie 
Mierzęcice znajduje się ok. 780 
lamp/latarni, co powoduje, że tyl-
ko koszty konserwacji lamp wyno-
siłyby miesięcznie ponad 12,5 ty-
siąca złotych. Wobec powyższego, 
aktualnie prowadzimy negocjacje 
cenowe z firmą Tauron w tej spra-
wie.

Uważam, że ponad dwukrotny 
wzrost opłat w tym zakresie jest 
niemożliwy zwłaszcza, że usłu-
ga ta nie jest realizowana w taki 
sposób, jakiego oczekuje gmi-
na i mieszkańcy zwłaszcza, że 
proponuje się wydłużony czas  
reakcji na interwencję z 12 godzin 
na 94 godziny (np. wymianę nie-
sprawnych żarówek), co w naszej 
ocenie pogarsza warunki umowy 
proponowane ze strony firmy Tau-
ron, dlatego negocjacje trwają. Jak 
wiemy, w wielu miejscach naszej 
Gminy mieszkańcy zmagają się  
z problemem braku oświetlenia. 
Chcemy zadbać o to,  aby były do-
budowywane lampy oświetlenio-
we i warunki konserwacji odpo-
wiadały standardom europejskim, 
a tymczasem Tauron chce podno-
sić cenę usług z pogorszeniem jej 
jakości. 

Grzegorz Podlejski
Wójt Gminy Mierzęcice
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MIESZKAŃCY WYBRALI SOŁTYSÓW

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Uprzejmie informujemy, że pod-
czas  ostatnich zebrań sołeckich 
w poszczególnych sołectwach na 
terenie Gminy Mierzęcice, miesz-
kańcy dokonali wyboru nastę-
pujących osób, które w kadencji 
2018-2023 będą pełniły funkcję 
sołtysów:

Sołectwo Boguchwałowice• 
Pani Danuta Szymończyk

Sołectwo Mierzęcice• 
Pani  Lidia Hernik

Sołectwo Mierzęcice II• 
Pan  Krzysztof Lubas

Sołectwo Mierzęcice Osiedle• 
Pani  Anna Jabłońska

Sołectwo Najdziszów• 
Pan Henryk Gadziszewski

Sołectwo Nowa Wieś• 
Pani Katarzyna Liszka

Sołectwo Przeczyce• 
Pani  Agnieszka Kołtunowska

Sołectwo Sadowie• 
Pani  Marta Trefon

Sołectwo Toporowice• 
Pani  Anna Kolasińska

Sołectwo Zawada• 
Pani  Patrycja Gawron

Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i życzymy Im sukcesów i sa-
tysfakcji z pełnionej funkcji!

W kolejnym numerze Panoramy 
poświęcimy więcej miejsca  sylwet-
kom nowo wybranych sołtysów.  

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło 
w życie nowe Prawo wodne (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), któ-
re nakłada na samorządy lokalne 
obowiązek związany z ustaleniem 
wysokości i poborem opłat za 
usługi wodne związane ze zmniej-
szeniem naturalnej retencji.

Opłacie podlegają zarówno osoby 
fizyczne jak i prawne, które zmniej-
szają naturalną retencję terenową 
na skutek wykonywania na nie-
ruchomości o powierzchni powy-
żej 3500 m² robót lub obiektów 
budowlanych trwale związanych 
z gruntem, mających wpływ na 
zmniejszenie tej retencji przez wy-
łączenie więcej niż 70% powierzch-
ni nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej na obszarach 
nieujętych w system kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejsze-

nia naturalnej retencji stanowić 
będą w 90% przychód Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, a w 10% dochód budżetu 
gminy na obsługę poboru opłaty. 

Wysokość opłaty za zmniejszenie 
naturalnej retencji zależy odpo-
wiednio od wielkości powierzch-
ni uszczelnionej, rozumianej jako 
powierzchnia zabudowana wyłą-
czona z powierzchni biologicznie 
czynnej oraz zastosowania kom-
pensacji retencyjnej. 

Sposób obliczania opłaty za usłu-
gę wodną reguluje art. 272 ust. 8 
w/w ustawy wskazując,  że wyso-
kość opłaty ustala się jako iloczyn 
jednostkowej stawki opłaty, wy-
rażonej w m² wielkości utraconej 
powierzchni biologicznie czynnej 
oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usłu-
gi wodne za zmniejszenie natu-
ralnej retencji terenowej zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 22 grudnia 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2502) wyno-
szą:

1. bez urządzeń do retencjonowa-
nia wody z powierzchni uszczelnio-
nych trwale związanych z gruntem 
– 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;

2. z urządzeniami do retencjo-
nowania wody z powierzchni 
uszczelnionych o pojemności: 

a) do 10% odpływu roczne-
go z powierzchni uszczelnio-
nych trwale związanych z grun-
tem - 0,30 zł za 1 m² na rok, 

b) od 10 % do 30% odpływu 
rocznego z obszarów uszczelnio-
nych trwale związanych z grun-
tem - 0,15 zł za 1 m² na rok, 

c) powyżej 30 % odpływu roczne-
go z powierzchni uszczelnionych 
trwale związanych z gruntem - 
0,05 zł za 1 m² na rok.

W związku z powyższym, osoby 
władające nieruchomością o po-
wierzchni powyżej 3500 m² (35 
arów), która została zabudowana 
w co najmniej 70%, zobowiąza-
ni są do przedstawienia danych 
dotyczących wielkości utraconej 
powierzchni biologicznej poprzez 
złożenie oświadczenia podmio-
tu obowiązanego do ponoszenia 
opłaty za usługi wodne z tytułu 
zmniejszenia naturalnej retencji 
w Urzędzie Gminy Mierzęcice. 

Więcej informacji dot. opłaty re-
tencyjnej można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Urzędu Gminy 
Mierzęcice, ul. Wolności 95, pok 
nr 4, tel. 32 288 79 00 wew. 221.

Wyjaśnienie Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie  
w tej sprawie oraz wzór oświad-
czenia, znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy  
w Mierzęcicach.
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W związku z licznymi skargami 
mieszkańców dotyczącymi złej ja-
kości powietrza w naszej gminie,  
upoważnieni pracownicy Urzędu 
Gminy Mierzęcice w asyście funk-
cjonariuszy policji przeprowa-
dzą kontrole w zakresie spalania 
odpadów w paleniskach domo-
wych.

Przypominamy, że obowiązuje 
bezwzględny zakaz spalania od-
padów na terenie nieruchomości 
oraz w domowych piecach, w tym: 
opakowań z tworzyw sztucznych, 
gumy, starych ubrań, folii, opon, 
starych mebli, płyt laminowanych 
czy wiórowych. Spalanie tego typu 
przedmiotów powoduje uwalnia-
nie się niebezpiecznych związków 
chemicznych mających negatywny 
wpływ na otaczające nas środowi-
sko oraz zdrowie nasze i naszych 
bliskich.
 
Od 1 września 2017 r. na terenie 
całego województwa śląskiego  
obowiązuje także uchwała anty-
smogowa podjęta przez Sejmik 
Województwa Śląskiego, która 
wprowadza całkowity zakaz spala-

nia w piecach centralnego ogrze-
wania mułu, flotu, węgla brunat-
nego oraz wilgotnego drewna.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) 
kto termicznie przekształca odpa-
dy poza spalarnią odpadów lub  
współspalarnią odpadów podle-
ga karze aresztu albo grzywny (do 
5000 złotych).
 
Największą i nieuniknioną karą 
za spalanie odpadów jest jednak 
utrata zdrowia. Według specja-
listów stężenia niebezpiecznych 
substancji są najwyższe właśnie w 
pobliżu dymiących kominów. Nie 
wymierzajmy jej sobie oraz swo-
im bliskim!

Tuż przed Świętami Bożego Na-
rodzenia jednostka OSP Mierzę-
cice, a jednocześnie cała gmina 
Mierzęcice, otrzymała najlepszy 
świąteczny prezent. W posiada-
nie straży trafił bowiem nowy 
samochód ratowniczo - gaśni-
czy zbudowany przez austriacki  
Rosenbauer, czyli największą 
firmę pożarniczą na świecie.  

Co więcej, jest to pierwszy taki sa-
mochód na rynku polskim.

Jednostka z Mierzęcic od lat  
wyróżnia się udziałem w wielu  
akcjach na terenie naszej gminy, 
jak również sąsiednich lokalizacji. 

Od 1995 roku funkcjonuje w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Ga-
śniczym, zapewniającym jeszcze 
lepsze możliwości organizacji  
pomocy. 

Nowy samochód z pewnością 
przełoży się na dużą skuteczność 
podejmowanych akcji. 

Co istotne, samochód zakupiony 
został z dotacji różnych instytucji 
m. in. Gmina Mierzęcice przekaza-
ła na ten cel 450 tysięcy zł, KSRG 
- 250 tysięcy złotych, NFOŚiGW  

w Warszawie blisko 150 tysięcy 
złotych, Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego - 100 tysięcy zł oraz 
WFOŚi GW w Katowicach około 
100 tysięcy złotych, zaś Wspól-
noty Leśno-Gruntowe „Nadzieja”  
w Mierzęcicach niemal 90 tysięcy 
złotych.

Dotychczas używany przez OSP  

Mierzęcice samochód ratowniczo- 
gaśniczy trafł w ręce OSP Toporo-
wice. 

Jest to doskonała informacja, nie 
tylko dla druhów strażaków, ale 
całej naszej gminy. Daje bowiem 
szansę na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa wszystkich miesz-
kańców.
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ROZMOWA Z PANIĄ MONIKĄ DYRAGA - PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY MIERZĘCICE

Red.: Czym zajmuje się Pani na co 
dzień? Proszę przybliżyć czytelni-
kom, mieszkańcom swoją osobę.

Monika Dyraga: W chwili obecnej 
nie pracuję zawodowo. Wychowu-
ję troje dzieci (dwoje 5-letnich bliź-
niąt oraz 13-letniego syna). Cały 
mój czas poświęcam rodzinie oraz 
działalności społecznej. Zawsze by-
łam osobą bardzo aktywną. Lubię 
zdobywać i poszerzać swoją wie-
dzę, dlatego niedawno ukończy-
łam kolejny etap na drodze mojej 
edukacji - szkołę dla rejestratorów 
medycznych. 

Staram się aktywnie działać na 
rzecz przedszkola oraz szkoły, do 
której uczęszczają moje dzieci. 
Pomagam wszystkim, którzy zwró-
cą się do mnie z prośbą o pomoc. 
Wcześniej pracowałam w Zakła-
dach Mięsnych „ Ham”. Byłam tam 
pracownikiem administracji biuro-
wej, kierownikiem- podlegało mi 
12 sklepów.

Red.: Co Panią skłoniło do tego, by 
wystartować w wyborach samo-
rządowych w 2018 roku i ubiegać 
się o mandat radnej Gminy Mie-
rzęcice? Czy po raz pierwszy ubie-
gała się Pani o mandat radnej?

M.D.: Tak, w 2018 roku po raz 
pierwszy ubiegałam się o mandat 
radnej Gminy Mierzęcice. Wcze-
śniej nie startowałam w wybo-
rach. 

Sama chyba bym nie pomyślała o 
tym, że mogłabym wystartować 
w wyborach samorządowych. Do 
startu w wyborach namówili mnie 
znajomi, rodzina którzy uzna-
li, że gdybym była radną mogła-
bym jeszcze skuteczniej pomagać 
mieszkańcom. Ja po prostu lubię 
ludzi, lubię z nimi rozmawiać. Je-
stem otwarta na ich problemy. Ni-
gdy nie miałam problemów z na-
wiązywaniem kontaktów z ludźmi. 
Chyba te cechy sprawiły, że miesz-
kańcy obdarzyli mnie zaufaniem i 
dokonali wyboru mojej osoby do 
Rady Gminy, a później Rada Gminy 
wybrała mnie na przewodniczącą.

Red.: Proszę przypomnieć czy-
telnikom, jakie są podstawowe 
obowiązki przewodniczącej Rady 
Gminy. Czym ta funkcja różni się 
od sprawowania funkcji „ zwykłe-
go” radnego?

M.D.: Przewodniczący organizuje 
pracę Rady Gminy - czyli zwołuje 
sesje Rady Gminy, przygotowuje 
harmonogram sesji z porządkiem 
obrad oraz prowadzi obrady.  

Red.: Nieraz słyszy się opinię, że 
jedynym zadaniem radnego jest 
uczestnictwo w sesjach Rady 
Gminy oraz „stawianie się” na ko-
misjach? Czy zgodzi się Pani z tą 
opinią? Czy tak właśnie wygląda 
praca radnej Rady Gminy?

M.D.: Uważam, że taka opinia 
może być bardzo krzywdząca, 
zwłaszcza w stosunku do osób, 
które bardzo rzetelnie podchodzą 
do sprawowanej przez siebie funk-
cji radnego, radnej. 

Ta działalność pochłania wiele cza-
su, wymaga zaangażowania. Ja w 
każdy piątek, w godzinach od 9:00 
do 11:00, spotykam się z miesz-
kańcami podczas dyżuru radnej. 
Po każdej sesji przyjeżdżam zapo-
znać się z protokołami. Jeśli zacho-
dzi taka potrzeba i pojawiają się 
jakiekolwiek problemy, wówczas 
przyjeżdżam do urzędu gminy, 
zapoznaję się z poszczególnymi 
materiałami, staram się zdobyć 
niezbędną wiedzę na dany temat, 
dopytuję, jeśli mam jakiekolwiek 
wątpliwości, np. w interpretacji 
przepisów prawnych. 

Moim zdaniem, sprawowanie 
funkcji przewodniczącej to  jakby 
praca zawodowa, gdyż wymaga 
ogromnego zaangażowania i po-
chłania mnóstwo czasu. Poza tym, 
ten czas nie jest normowany jak w 
pracy. Często np. podczas spaceru 
z dziećmi mieszkańcy zgłaszają się 
do mnie ze swoimi problemami lub 
proszą mnie o pomoc w ważnych 
dla nich kwestiach. Nie wyobra-
żam sobie, bym wtedy odmówiła 
im pomocy. Czuję, że spoczywa na 
mnie duża odpowiedzialność. Nie 

chcę zawieść wyborców, którzy mi 
zaufali i wybrali mnie jako swoją 
reprezentantkę do Rady Gminy. 
Staram się dużo czasu spędzać na 
dogłębnym zbadaniu niektórych 
spraw, uczestniczę w organizowa-
nych szkoleniach, by doskonalić 
się w tym co robię, zwłaszcza że to 
dla mnie nowa funkcja. Nie ukry-
wam, że ta działalność  dotychczas 
przynosiła mi wiele satysfakcji. 
Ja nigdy nie miałam problemu z 
zarządzaniem moim czasem czy 
organizacją pracy. Potrafię się do-
brze zorganizować, by wypełnić 
wszystkie moje obowiązki, zarów-
no te społeczne, jak i rodzinne. 
Chciałam jednak podkreślić, że to 
zaangażowanie w rzetelne wypeł-
nianie powierzonej funkcji pochła-
nia dużo czasu i energii. 

Red.: Czy na podstawie Pani do-
tychczasowych doświadczeń w 
pracy w Radzie Gminy jest coś 
takiego, co chciałaby Pani zmie-
nić albo wprowadzić, usprawnić   
w pracy Rady Gminy Mierzęcice?

M.D.: Dla mnie najważniejszym 
punktem tej działalności jest 
współpraca. Wiadomo, że cały 
czas uczę się jeszcze funkcjonowa-
nia Rady Gminy. Uważam jednak, 
że wszyscy radni powinni pamię-
tać o tym, że zostali wybrani po to, 
by reprezentować mieszkańców 
i dbać o ich dobro. Wiadomo, że 
w różnych sprawach możemy się 
różnić w swych poglądach, może-
my inaczej interpretować niektó-
re sytuacje, ale przede wszystkim 
powinniśmy pamiętać o tym, że 
celem nas wszystkich powinno być 
przede wszystkim dobro miesz-
kańców. 

Z mojego krótkiego doświadczenia 
w pracy na rzecz Gminy Mierzęcice 
wynika, że wszyscy radni podcho-
dzą bardzo poważnie do powierzo-
nej im funkcji i starają się rzetelnie 
pracować na rzecz mieszkańców.  
Choćby frekwencja na komisjach, 
czy na sesjach świadczy o tym, że 
wszystkim zależy na dobrym wy-
konywaniu mandatu radnego. To 
bardzo budujące. 
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ROZMOWA Z PANIĄ MONIKĄ DYRAGA - PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY MIERZĘCICE

Red.: Jak ocenia Pani dotychcza-
sowe osiągnięcia władz gminy 
- myślę tu o stanowisku wójta 
Grzegorza Podlejskiego. Co moż-
na by uznać za powód do dumy, 
a co wypadałoby, Pani zdaniem, 
uznać za porażkę?

M.D.: Nie widzę w pracy wójta do-
konań, zachowań, decyzji, które 
można by uznać za porażki. Pracę 
wójta oceniam na wysokim pozio-
mie.

Jest dobrym gospodarzem gminy. 
Interesuje go wszystko, co dotyczy 
mieszkańców. Dopiero teraz (jak 
uzyskałam mandat radnej) widzę, 
ile to wymaga zaangażowania, 
pochłania czasu. Nie da się w tym 
przypadku być tylko wójtem w go-
dzinach pracy urzędu. 

Wójt Grzegorz Podlejski odpowia-
da zainteresowanym na każde py-
tanie dot. funkcjonowania gminy. 
Dogląda wszystkiego gospodar-
skim okiem.

Wiadomo, że każda osoba, która 
pełni funkcje publiczne ma swoich 
zwolenników i przeciwników. Każ-
dy ma prawo do swojego zdania. 
Moim jednak zdaniem, Pan wójt 
Grzegorz Podlejski  wykonuje swo-
je obowiązki rzetelnie. Trzeba też 
pamiętać o tym, że wójt nie jest w 
stanie podjąć kluczowych decyzji 
bez zgody Rady Gminy. Uważam, 
że bardzo poprawił się wizerunek 
naszej  gminy. Każdy z mieszkań-
ców dostrzega chyba zmiany na 
lepsze. 

Red.: Jako przewodnicząca  czę-
sto reprezentuje Pani  samorząd 
zarówno na zewnątrz, jak i przed 
mieszkańcami. Czy sprawia to 
Pani dużo satysfakcji? Dodam, że 
mieszkańcy często komplementu-
ją Pani styl wypowiedzi, opano-
wanie i nienaganny ubiór.

M.D.: Uważam, że strój powinien 
być odpowiednio dobrany do oko-
liczności. Inaczej się ubieram na 
sesję Rady Gminy, inaczej na spo-
tkania z przyjaciółmi. Wiadomo, że 
każdy komplement np. za sposób, 

w jaki prowadzę sesję Rady Gminy 
działa motywująco. 

Staram się podczas sesji Rady Gmi-
ny opanować emocje, być obiek-
tywną nawet jeśli nie zgadzam 
się z jakimiś opiniami, projektami 
uchwał, czyimś zdaniem. 

Nie ukrywam, że na początku mia-
łam pewne obawy co do tego, czy 
będę potrafiła odnaleźć się w no-
wej dla mnie funkcji, nowej roli. 
Staram się doskonalić w tym, co 
robię.  Jestem pełna pokory. Je-
stem też otwarta na uwagi innych, 
co do mojej pracy.

Red.: Jak ocenia Pani swoją do-
tychczasową (co prawda krótką) 
współpracę z wójtem i radnymi?

M.D.: Oceniam ją pozytywnie. Od-
noszę się w swojej ocenie także do 
współpracy z urzędnikami Gminy 
Mierzęcice, poszczególnymi komi-
sjami. Nie mówię, że jest dosko-
nała, ale przecież zawsze możemy 
dążyć do doskonałości i stawiać 
przed sobą nowe cele. 

Wszyscy pracujemy na rzecz miesz-
kańców, choć czasami różnimy się 
poglądami, podejściem w kwestii 
rozstrzygnięć.

Red.: Czy jest jakaś sprawa, która 
wzbudza Pani niepokój?

M.D.: Najbardziej niepokoi mnie 
zachowanie polityków na szczeblu 
centralnym, bo przekłada się ono 
później  na zachowanie niektórych 
osób na szczeblu samorządowym, 
na współpracę w samorządzie. 

Ubolewam nad tym, że rośnie 
agresja, hejt, nienawiść. Niepokoi 
mnie też to, że czasami ktoś wyra-
ża swoją opinię na pewne sprawy 
w internecie, bez zgłębienia tema-
tu, zapoznania się z faktami. Ta na-
rastająca fala hejtu krzywdzi wiele 
osób. 

Zachęcam w tym miejscu miesz-
kańców do większego angażowa-
nia się w życie społeczne, zapozna-
wania się z interpelacjami, uchwa-

łami, które znajdują się w BIP. 

My jako radni też potrzebujemy na 
co dzień wsparcia mieszkańców. 

Musimy znać ich opinię na pewne 
sprawy, ich potrzeby. Pamiętajmy 
jednak o tym, by nasza ocena do-
konań innych była rzeczowa. 

Red.: Na zakończenie, proszę  po-
dzielić się z czytelnikami informa-
cją na temat Pani hobby, zaintere-
sowań? Co sprawia Pani przyjem-
ność na co dzień?

Uwielbiam spotykać się z przyja-
ciółmi, rodziną.  

Te spotkania sprawiają mi wie-
le przyjemności. Zawsze lubiłam 
też czytać, choć nie ukrywam, że 
ostatnio nie mam na to zbyt wiele 
czasu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę Pani 
dalszych sukcesów.

Aldona Węgrzynowicz
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ERASMUS – CYPRYJSKA PRZYGODA

„The EUropean Heritage in the 
politically and culturally changing 
world as means Against Radicali-
zation” to tytuł projektu realizo-
wanego w ramach programu Era-
smus+ przez Szkołę Podstawową 
nr 1 w Mierzęcicach.
 
Dzięki temu programowi ucznio-
wie mogą między innymi uczest-
niczyć w 5 międzynarodowych 
wymianach szkolnych. Pierwsza 
taka wymiana za nami. Czworo 
uczniów oddziałów gimnazjalnych, 
pod opieką Marii Śliż i Pauliny Nie-
gowskiej, spędziło jeden tydzień 
stycznia wizytując szkołę partner-
ską w Dali w odległym Cyprze.

Przygoda tym większa, gdyż 
uczniowie zamieszkali w rodzinach 
cypryjskich. Musieli pokonać nie 
tylko swoje obawy przed obcym 
miejscem, egzotyczną kulturą, ale 
także pozbyć się strachu przed 
mówieniem w języku angielskim. 
A na tym najbardziej nam zależało. 
Taka wizyta to przygoda życia dla 
naszych uczniów. Mnóstwo pozy-
tywnych wrażeń. Poznaliśmy funk-
cjonowanie szkoły w obcym pań-
stwie. Doświadczyliśmy obyczajów 
i kultury cypryjskiej, skosztowa- 
liśmy regionalnych produktów. Po-
nadto odwiedziliśmy wiele zabyt- 

ków (Pafos, Lefkara, Ajia Napa, 
Choirokoitia), ponieważ Cypr to 
podobnie jak Grecja czy Rzym ko-
lebka europejskiej cywilizacji.

Oprócz naszej delegacji Cypr od-
wiedziły także zaprzyjaźnione 
szkoły z Grecji, Chorwacji i Por-
tugalii. Dlatego mieliśmy już na-
miastkę kultury i obyczajowości 
tych państw. Przed nami w nieod-
ległej przyszłości kolejne wyjazdy – 
Chorwacja (maj 2019), Portugalia 
(wrzesień 2019), Francja (gru- 

dzień 2019),  Grecja (maj 2020).
Wizyta na Cyprze to nie tylko wy- 
cieczki, ale także praca nad realiza-
cją projektu. Dlatego część wyjaz-
du stanowiły warsztaty i spotkania 
projektowe. Podczas wyjazdu zo-
stał rozstrzygnięty konkurs na logo 
projektu oraz poczyniono ustale-
nia odnośnie dalszych działań. 

My z niecierpliwością oczekujemy 
przyjazdu szkół partnerskich do 
naszej szkoły. Nastąpi to w dniach 
1-5 kwietnia 2019. 

RYWALIZOWALI O PUCHAR WÓJTA W BRYDŻU SPORTOWYM

29 stycznia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mierzęcicach odbył się 
Noworoczny Turniej Par o Puchar 
Wójta Gminy Mierzęcice w Bry-
dżu Sportowym.
 
Uczestników wydarzenia powi-
tał Pan Marcin Czapla - dyrektor 
GOK. Do sportowej rywalizacji 
zgłosiły się 24 pary graczy. Zawo-
dy poprowadził licencjonowa-
ny sędzia i instruktor Polskiego 
Związku Brydża Sportowego - Pan 
Witold Smętek. Ostatecznie, po 
kilkugodzinnym wysiłku umysło-
wym, na najwyższym stopniu po-
dium stanął męski duet karciany 
w składzie: Marek Skulimowski  
i Patryk Kuczera - Dyga. II miej-
sce zajęli Panowie: Cezary Góra  
i Zbigniew Papierniak, zaś najniż-
szy stopień podium wywalczyła 
para w składzie: Adam Robak,  

Marek Witek. Miano najlepsze-
go duetu spośród zgłoszonych 
mieszkańców Gminy Mierzę-
cice przypadło Państwu Emi-
lii i Edwardowi Krzyżanowskim.   
Pary, które wywalczyły miejsca 
na podium, otrzymały z rąk wójta 
Gminy Mierzęcice - Pana Grzego-
rza Podlejskiego puchary, pamiąt-
kowe dyplomy oraz drobne upo-
minki. Wszyscy uczestnicy wrócili  

do swych domów z pamiątkowymi 
dyplomami.
Gratulujemy zarówno zwycięzcom, 
jak i wszystkim pozostałym parom, 
które wzięły udział w tym wyda-
rzeniu.
Warto wiedzieć, że pierwszy mię-
dzynarodowy mecz brydżowy od-
był się w 1930 roku, a Polska po 
raz pierwszy wystąpiła na arenie 
międzynarodowej w 1957 roku.
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I SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

W dniach 9-13 stycznia 2019 r. 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Przeczycach 
Małgorzata Drzewiecka wraz z 
nauczycielem języka angielskie-
go – Katarzyną Gryc uczestniczyły 
w I spotkaniu projektowym w ra-
mach programu Erasmus + „Inclu-
sive Education – by Default or by 
Design”.
 
Organizatorem spotkania była 
koordynator projektu Vasilka Vie-
lichkova. Spotkanie odbyło się  
w Bułgarii, w mieście Blagoevgrad. 
Koordynatorzy projektu wraz  
z dyrektorami szkół doprecyzowali 
zadania projektowe oraz terminy  
i miejsce  kolejnych spotkań. 

W trakcie spotkania bardzo szcze-
gółowo omówiono politykę państw 
w zakresie oświaty oraz  pomoc 
 

państwa w zakresie edukacji włą-
czającej. Poszczególni koordyna-
torzy przedstawili prezentacje do-
tyczące swojego kraju, funkcjono-
wania szkół oraz ich wyposażenia. 

Ponadto dokonano wyboru LOGO 
projektu - po burzliwej dyskusji 
wybrano pracę uczennicy ze szkoły 
bułgarskiej. 

W trakcie pobytu w Bułgarii odbyło 
się spotkanie z przedstawicielem  
ministerstwa, był też czas na zwie-
dzenie starego miasta oraz udział 
w ludowym festiwalu. Spotkanie 
przebiegło w bardzo milej atmos-
ferze. Kolejne spotkanie zorgani-
zowane zostanie już niebawem  tj. 
w dniach od 18-22 marca 2019 r. 
w Polsce.

TWOJA EUROPA – TWOJE ZDANIE

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach w bieżącym roku szkol-
nym realizuje wiele międzynaro-
dowych projektów finansowa-
nych w całości ze środków unij-
nych. Jest to między innymi „Your 
Europe, Your Say” czyli „TWOJA 
EUROPA – TWOJE ZDANIE”. 
 
W dniach 21 - 23 marca troje 
uczniów z ostatniego rocznika od-
działów gimnazjalnych – z opieku-
nem Marią Śliż - będzie reprezen-
towało Polskę w Brukseli. Całość 
kosztów związanych z wyjazdem 
pokryje UE.

Europejski Komitet Ekonomiczno- 

Społeczny (EKES) zapoczątkował w 
2010 r. inicjatywę „Twoja Europa 
– Twoje zdanie”, która polega na 
corocznych spotkaniach uczniów 
(minimum 16-letnich) – i ich na-
uczycieli – ze wszystkich państw 
członkowskich UE i krajów kan-
dydujących do UE. W trakcie spo-
tkania uczniowie debatują nad 
wcześniej ustaloną kwestią, a na-
stępnie uzgadniają rezolucję, któ-
ra jest przedstawiana decydentom 
UE. Troje naszych uczniów weźmie 
udział w specjalnej symulowanej 
sesji plenarnej EKES-u omawiając 
aktualny temat.

W 2019 r. przypada dziesiąta rocz-

nica wydarzenia „Twoja Europa – 
Twoje Zdanie”, dlatego spotkanie 
tegoroczne będzie obchodzone 
szczególnie, dla uczczenia roczni-
cy. Temat najbliższego wydarzenia 
to: „Twoja Europa – Twoje Zdanie 
ma 10 lat: głosuj za przyszłością!” 
Uczniowie będą zastanawiać się 
nad wyborami do Parlamentu  
Europejskiego, jego rolą w proce-
sie demokratycznym na szczeblu 
UE oraz sposobami poprawy fre-
kwencji wyborczej.

W okresie poprzedzającym to wy-
darzenie członkowie EKES-u od-
wiedzają szkoły, aby opowiedzieć 
o pracy Komitetu oraz odpowie-
dzieć na pytania uczniów. Nas 
czeka spotkanie z panem Krzyszto-
fem Paterem (w przeszłości m.in. 
ministrem polityki społecznej),  
a obecnie członkiem Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łeczny (EKES) - organu doradczego 
Unii Europejskiej. 

Póki co szkoła została wzbogacona 
w materiały informacyjne i promo-
cyjne, które trafiły do nas w poło-
wie stycznia. 4 marca natomiast 
spotkamy się z p. K. Paterem,  
a pod koniec marca ruszymy na 
podbój Brukseli.
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Czy pierwsza wizyta w bibliotece 
może być początkiem wspaniałej 
przygody na całe życie? Wierzy-
my, że tak! 

Dlatego we wrześniu 2018 r. w ra-
mach kampanii społecznej „Mała 
książka – wielki Człowiek” Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Mie-
rzęcicach przystąpiła do projektu 
skierowanego do dzieci rozpo-
czynających edukację przedszkol-
ną oraz ich rodziców. Projekt był 
przygotowany i przeprowadzony 
przez Instytut Książki.

Nawyk codziennego czytania  
z dzieckiem oraz regularnego od-
wiedzania biblioteki warto kształ-
tować już od najwcześniejszych lat 
życia dziecka, dlatego zaprosiliśmy 
rodziców trzylatków, żeby wspól-
nie ze swoimi maluchami odebrali 
w bibliotece wyjątkowy prezent. 

W przygotowanej dla nich „Wy-
prawce Czytelniczej” znalazły 
się: dla dzieci książka „Pierwsze 
wiersze dla…”, dla rodziców po-
radnik „Książką połączeni, czyli  
o roli czytania w życiu dziecka” 
oraz Karta Małego Czytelnika do 
zbierania naklejek. 

Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzy-
mał naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu został uhonorowany imien-
nym dyplomem.

Kampania objęła swoim zasię-
giem całą Polskę, a spot reklamu-
jący projekt można było obejrzeć  
w programach telewizyjnych. 

Do projektu przyjęto blisko 800 
bibliotek publicznych z całej Pol-

ski, co wraz z podległymi im filia-
mi dało łącznie 3,5 tys. oddziałów 
bibliotecznych, w których można 
było odebrać „Wyprawki Czytelni-
cze”. 

Od początku trwania projektu bi-
blioteki w całej Polsce odwiedziło 
ponad 30 tys. trzylatków z rodzica-
mi. W tym czasie placówki biblio-
teczne Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Mierzęcicach odwiedziło 
25 młodych osób w wieku 3 lat, 
których rodzice przyprowadzili do 
biblioteki i zapisali do grona czytel-
ników. 

Dla większości z nich była to pierw-
sza wizyta w bibliotece, podczas 
której stały się pełnoprawnymi 
czytelnikami i uczestnikami życia 
kulturalnego. 

Bibliotekarze z wielkim zaanga-
żowaniem włączyli się w projekt, 
stając się dla trzylatków wyjątko-
wymi przewodnikami po świecie 
książek. 

Uroczyste wręczanie dziecku dy-
plomu za częste wizyty w biblio- 

tece było doskonałą okazją do 
zbudowania z nim trwałych więzi, 
które – mamy nadzieję – przetrwa-
ją lata. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, 
którzy przyjęli nasze zaproszenie 
i tym samym zafundowali swo-
im dzieciom początek przygody  
z książkami.

W 2019 r. kampania nadal trwa  
i zapraszamy do bibliotek kolejną 
grupę trzylatków - dzieci urodzone 
w 2016 r. Czekają na nie i na ich ro-
dziców Wyprawki Czytelnicze.

Najważniejsze informacje o kam-
panii można znaleźć na stronie: 

www.wielki-czlowiek.pl 
oraz na stronie 

www.instytutksiazki.pl

Zapraszamy także do polubienia 
fanpage na Facebooku: 

www.facebook.com/ 
malaksiazkawielkiczlowiek

Opr. G. Czapla

KAMPANIA „MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK” PODBIJA BIBLIOTEKI
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA Z PRZEDSZKOLAKAMI Z „RADOSNEGO ZAKĄTKA”

21 stycznia Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mierzęcicach  wypełnił 
się radosnym, dziecięcym śmie-
chem, muzyką oraz… miłością. 
Tego bowiem dnia przedszkolaki 
z Przedszkola Publicznego „Ra-
dosny Zakątek” w Mierzęcicach 
przygotowały dla swoich ukocha-
nych Babć i Dziadków uroczystość 
z okazji Ich święta. W imprezie 
uczestniczyło około 400 Babć  
i Dziadków, których serdecznie 
powitała Pani Małgorzata Rin-
kowska - dyrektor Przedszkola Pu- 

blicznego „Radosny Zakątek”  
w Mierzęcicach. 

Przybyli na uroczystość Babcie  
i Dziadkowie, ze wzruszeniem wy-
patrywali na scenie swoich wnu-
cząt, bowiem każda z ośmiu grup 
przedszkolnych przygotowała  po 
kilka utworów taneczno-wokal-
nych. Goście gromkimi brawami 
nagradzali kolejne występy dzieci 
z grup: Krasnale, Smerfy, Motylki, 
Żabki, Biedronki, Serduszka, Misie 
i Słoneczka.

Po zakończonych występach na 
scenie, dzieci obdarowywały swo-
je ukochane Babcie i Dziadków 
laurkami, które z pewnością zajmą 
honorowe miejsca w większości 
Ich domów. 

Na zakończenie dzieci  chóralnie 
skierowały w stronę seniorów  
z serca płynące życzenia: „Hej 
aniołki, czy wy wiecie, że mamy 
najlepsze Babcie i najlepszych 
Dziadków na świecie. Więc im ży-
czymy pomyślności, dużo zdrowia  
i radości. A życzenia pieczętujemy  
i w policzki ich całujemy.”

Tego rodzaju wydarzenia z pewno-
ścią wzmacniają więź emocjonal-
ną dzieci z członkami rodziny, inte-
grują społeczność oraz uczą dzieci 
szacunku dla osób starszych. Nie 
da się także ukryć tego, że dostar-
czają miłych wrażeń oraz wzruszeń, 
bo przecież po występach dzieci 
po policzkach zarówno dzieci jak 
i dziadków popłynęła niejedna łza 
wzruszenia.

W PRZECZYCKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ŚWIĘTOWANO DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Jak co roku, dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Przeczycach, przy-
gotowały specjalny program 
artystyczny, który 21 stycznia 
przedstawiły swoim ukochanym 
Babciom i Dziadkom, z okazji ich 
święta.
 
Babcia i Dziadek to osoby, które 
w życiu każdego dziecka ogrywa-
ją bardzo ważną rolę, bo kto po-
cieszy, przytuli, upiecze szarlotkę,  
u kogo są najwspanialsze wakacje  
i święta? Dlatego nikomu nie trze-
ba przypominać o randze obcho-
dów Święta Babci i Dziadka. Są to 
najpiękniejsze dni, w których ob-
darzani są Oni szczególnymi dowo-
dami miłości.

Licznie przybywający do naszej 
placówki goście zasiadali na przy-
gotowanych dla nich miejscach. 
Na twarzach dzieci widać było 
ogromną radość, skupienie oraz 
nutkę niepokoju. Uroczystość 
rozpoczęła  dyrektor szkoły Pani 
Małgorzata Drzewiecka, która 
serdecznie przywitała przybyłych 

gości. Życzyła wszystkim Babciom 
oraz Dziadkom samych pięknych 
chwil w życiu, zdrowia szczęścia  
i pomyślności. 
Najważniejszą częścią uroczystości 
były występy naszych uczniów. Jako 
pierwsze prezentowały wierszyki  
i piosenki oraz inscenizację dzieci z 
klasy I. Następnie wystąpiły dzieci  
z klasy II. Wszyscy dziadkowie  
z dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które włożyły wiele wysiłku  
w to, aby jak najlepiej wyrazić swo-
ją miłość i szacunek oraz podzięko-
wać dziadkom za cierpliwość, zro- 

zumienie i opiekę, a przede wszyst-
kim za czas, który zawsze mają dla 
swoich wnuków. 

Do występu uczniów przygotowy-
wały Panie: Sylwia Hatlapa, Alicja 
Wójcik we współpracy z Paniami: 
Magdaleną Bańską oraz Zofią Sa-
dowską. To był naprawdę wyjąt-
kowy dzień, pełen radości oraz 
dumy. Szczęśliwe i uśmiechnięte 
twarze Babć i Dziadków po raz ko-
lejny ukazały nam, jak ważne są 
takie spotkania i chwile wspólnie 
spędzone z wnukami.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W WYKONANIU SP NR 1 W MIERZĘCICACH

22 stycznia uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mierzęcicach 
zorganizowali uroczyste obchody 
Dnia Babci i Dziadka.

Święto Babci - to święto kobiet 
najbardziej uwielbianych przez 
wszystkie wnuczęta. Warto wie-
dzieć, że w Polsce obchodzone jest 
od 1964 roku z inicjatywy tygodni-
ka „Kobieta i Życie”. Jeśli z kolei 
chodzi o Dzień Dziadka, to święto 
to do Polski zostało przeniesione 
prawdopodobnie z Ameryki w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku i 
stopniowo stawało się coraz po-
pularniejsze. Kultywując tradycję 
celebrowania obu tych jakże waż-
nych świąt, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 
zorganizowali dla swoich ukocha-
nych babć i dziadków występ arty-
styczny. 

Zaproszonych gości przywitała 
Pani Paulina Niegowska - dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie-
rzęcicach. Po przemówieniu Pani 
dyrektor na scenę wkroczyły dzieci 
i od tego momentu zaproszeni go-
ście mogli podziwiać swoje pocie- 

chy w różnych formach artystycz-
nych. W urozmaiconym programie 
imprezy nie zabrakło miejsca na 
taniec dziewczynek w rytm skocz-
nej muzyki ludowej, taniec dzieci 
w parach, czy wierszyki skierowa-
ne w stronę babć i dziadków. 

Mali artyści z przejęciem realizo-
wali poszczególne punkty przygo-
towanego programu artystyczne-
go, a czcigodni goście ze wzrusze-
niem odbierali czułe słowa, kiero-
wane pod ich adresem. Był też czas  
na śmiech do rozpuku, kiedy to na  
scenę z werwą wkroczyły dziew-
czynki przyodziane w babcine su-
kienki, by odtańczyć niezwykle  
rytmiczny taniec. Na zakończenie  
uroczystości wszystkie występują-

ce dzieci zgromadziły się na scenie 
i odśpiewały seniorom tradycyjne: 
„Sto lat”. Zaraz po tym, udały się 
w stronę ukochanych babć i dziad-
ków, by wręczyć im dowody swojej 
miłości - prezenty w postaci serdu-
szek. 

Był to niezwykły dzień nie tylko dla 
dzieci i ich rodziców, ale przede 
wszystkim dla babć, prababć, 
dziadków i pradziadków. Dzień, 
w którym na twarzach wszyst-
kich gościł uśmiech, malowało się 
wzruszenie, wdzięczność, radość 
i miłość. Dzień, w którym pomi-
mo mrozu za oknem, w sercach 
wszystkich obecnych panowała 
bardzo wysoka temperatura.

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdoła-
liśmy przezwyciężyć w sobie nie-
chęci, ile zdołaliśmy przełamać 
ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart 
jest nasz rok, ile ludziom zdołali-
śmy zaoszczędzić smutku, cierpień, 
przeciwności. Tyle wart jest nasz 
rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom 
serca, bliskości, współczucia do-
broci i pociechy. Tyle wart jest nasz 
rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem 
za wyrządzone nam zło”.

/Kard. Stefan Wyszyński/

W mroźny, styczniowy dzień 15 
stycznia,  uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Lotników Pol-
skich w Mierzęcicach wybrali się 
do pobliskiego Domu Opieki „Jo-
anna”, aby wystawić spektakl ja-
sełkowy dla wszystkich rezyden-
tów i pracowników. 

Dzieci zostały powitane gorącymi 
oklaskami i od tej pory brawa nie-

malże nie cichły ani na moment. 
Postacie z bajek, które przyszły 
powitać nowonarodzonego Pana, 
tańczące pastereczki, czy też pięk-
nie śpiewające anioły wywołały 
u podopiecznych uśmiech i za-
chwyt.

Przy dźwiękach kolęd i pastorałek, 
we wspaniałej świątecznej atmos-
ferze czas  mijał bardzo szybko.

Należy skierować słowa uznania 
dla wychowawców, nauczycieli 
oraz samych dzieci za to, że podję-
ły się realizacji tak wspaniałej ini-
cjatywy. 

Jesteśmy przekonani o tym, że 
występ ten zostawił w Centrum 
Opieki Długoterminowej „Joan-
na” iskrę radości, ciepły uśmiech  
i nadzieję na lepsze jutro. 

WYSTĘP JASEŁKOWY W CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „JOANNA”
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JASEŁKA W TOPOROWICACH

JASEŁKA W BOGUCHWAŁOWICACH

Tradycji stało się zadość - w piąt-
kowy wieczór, 18 stycznia dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Toporo-
wicach wystawiły jasełka.
 
Na przedstawienie przybyli nie tyl-
ko rodzice, dziadkowie i pradziad-
kowie małych aktorów, ale także 
zaproszeni goście. Nie zabrakło 
wśród nich m. in. wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Mierzęcice - 
Pana Przemysława Paszewskiego, 
radnej Gminy Mierzęcice - Pani 
Anny Kolasińskiej, Pana Marci-
na Czapli - dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, 
Pana Jacka Biedronia - Prezesa 
Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego Przyjaciół Toporowic oraz 
członkiń Koła  Gospodyń Wiejskich 
w Toporowicach na czele z jej  Pre-
zesem - Panią  Anną Kyrcz. 

Mimo towarzyszącej tremy młodzi 
artyści wspaniale poradzili sobie 
ze śpiewem kolęd i pastorałek,  
a także recytacją tekstów przybli-
żających narodziny Pana Jezusa. 
Występ wprawił zgromadzoną pu-
bliczność w zachwyt.

Tuż po występie dzieci, na sce-
nie zagościły członkinie Zespołu 
Śpiewaczego przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w Toporowicach. Od-
śpiewane przez  Panie kolędy prze-
niosły uczestników wydarzenia  
w nastrój niedawno minionych 
Świąt Bożego Narodzenia. Było 
radośnie i rodzinnie. Wspólnie od-
śpiewana „Cicha noc” sprawiła, że 
wszystkim zgromadzonym zrobiło 
się wyjątkowo miło i jakoś tak cie-
plej na sercu. Członkinie koła przy-
gotowały również niespodziankę 

dla zgromadzonych - tym razem,  
z ogromną dawką humoru i polotu 
muzycznie wyjaśniły uczestnikom, 
jak wyglądają i co robią na co dzień 
nowoczesne babcie!

Na zakończenie, jako że 21 stycz-
nia obchodzimy Dzień Babci,  
a dzień później - Dzień Dziadka, 
Pani Ilona Muc - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Toporowicach zło-
żyła wszystkim babciom, dziadkom 
i pradziadkom najserdeczniejsze 
życzenia. Uczniowie z kolei wrę-
czyli im pomysłowe prezenty. Bab-
cie otrzymały własnoręcznie przy-
gotowane przez dzieci wiosenne 
bukiety z papieru, zaś dziadkowie- 
niepowtarzalne, pasujące do każ-
dej stylizacji, oryginalne krawaty 
(także wykonane z papieru). Ach, 
cóż to był za wieczór!

13 stycznia w Kaplicy pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Boguchwało-
wicach, grupa utalentowanych 
przedszkolaków z miejscowej 
Szkoły Podstawowej przedstawiła 
Jasełka.
 
W pięknie udekorowanej świąty-
ni, wśród blasku choinek, mali ak-
torzy pragnęli wiernie odtworzyć 
wydarzenia sprzed 2000 lat. Ta wy-
jątkowa noc - narodzin Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa została zapre-
zentowana przez talenty aktorskie  
i wokalne dzieci. Postacie Józefa  
i Maryi, aniołków, skromnych pa-
stuszków oraz mędrców ze wscho-
du przeniosły rodziców, dziadków 

oraz licznie zebranych mieszkań-
ców  w atmosferę panującą w Be-
tlejem. W niejednym oku pokazała 
się łza wzruszenia. Widownia przy-
jęła młodych artystów z ogrom-
nym uznaniem, co potwierdziły 
gromkie brawa. 

Wagę artystycznego wydarzenia 
podkreślił, w słowach uznania  
i podziękowania ks. Marek Cuda, 
nagradzając młodych wykonaw-
ców oraz wszystkie dzieci na ko-
niec mszy słodkim upominkiem.
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DZIECIĘCA ZABAWA KARNAWAŁOWA W MIERZĘCICACH II

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW MIERZĘCIC

Było mnóstwo radości, dobrej 
zabawy, tańców, a na dodatek 
uczestników imprezy odwiedził 
św. Mikołaj. Tak w kilku słowach 
można by opowiedzieć o zaba-
wie karnawałowej, którą dla naj-
młodszych mieszkańców sołectwa 
Mierzęcice zorganizowała sołtys 
Mierzęcic - Pani Lidia Hernik wraz 
z Radą Sołecką.
 
W imprezie uczestniczyły dzieci  
w wieku od 2 do 10 lat. Animator 
Jaś zagrzewał dzieci do wspól-
nych tańców i śpiewu. Wydarzenie 
uatrakcyjniła także wizyta św. Mi-
kołaja, który nie tylko tradycyjnie 
obdarował dzieci prezentami, ale 
także chętnie odpowiadał na sze-
reg skierowanych do niego, wielo-
krotnie niełatwych pytań. Każdemu 
z uczestników zabawy wykonano 
zdjęcie z tym hojnym, zawsze miło 
oczekiwanym gościem. Szkoda, że 
na kolejną zabawę karnawałową 
połączoną z wizytą św. Mikołaja 
trzeba będzie czekać niemal cały 
rok.

Organizatorzy imprezy dziękują 
Wspólnocie Leśno - Gruntowej  
„Nadzieja” w Mierzęcicach za oka-

zane wsparcie finansowe oraz pra-
cownikom GOK w Mierzęcicach za  

pomoc w organizacji tego rado-
snego wydarzenia.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, tak i w tym roku, Sołtys 
Mierzęcic II Pan Krzysztof Lubas 
wspólnie z Radą Sołecką zorgani-
zowali w Domu Ludowym w Mie-
rzęcicach II zabawę karnawałową 
dla najmłodszych mieszkańców 
sołectwa Mierzęcice II, połączoną 
z wizytą św. Mikołaja. 

W balu uczestniczyły dzieci w wie-
ku od 2 do 10 lat. O to, by nikt  
z uczestników się nie nudził, dbał 
nieoceniony animator Jasiu. 

To właśnie wspólnie z wodzirejem 
Jasiem dzieci przygotowały tańce  
i piosenki na przybycie św. Miko-
łaja. 

Radosne pokrzykiwania zachwy-
conych wspólną zabawą dzieci sły-
chać było chyba w całym sołectwie 
Mierzęcice II. Wizyta św. Mikołaja, 
który hojnie rozdawał dzieciom 
prezenty, tylko wzmogła te pozy-
tywne objawy radości. 

Dzieci chętnie zadawały przyby-
łemu gościowi pytania i z uśmie-
chami na twarzy fotografowały się 
ze świętym w charakterystycznej 
czerwonej czapce. 

Zapewne zdjęcia z imprezy, oglą-
dane w gronie najbliższych, będą 
stanowiły okazję do powspomina-
nia tego radosnego wydarzenia.

Organizatorzy imprezy składają 
serdecznie podziękowania na ręce 
Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Na-
dzieja” w Mierzęcicach za udzielo-
ne wsparcie finansowe w organi-
zację imprezy.
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NOWY ROK - NOWE MARZENIE

Każdy z nas ma marzenia. Każ-
dy inne, własne. Są one częścią 
naszego życia. I dobrze, że są, bo  
z nimi świat jest o wiele ciekawszy 
i weselszy. To one są odskocznią 
od codzienności i siłą napędową  
w życiu. To dzięki marzeniom mo-
żemy znaleźć się w innym, lep-
szym świecie. Takim, jakim chcie-
libyśmy, aby istniał naprawdę.  
Takim, w którym wszystko jest 
możliwe, w którym nie istnie-
ją żadne bariery. Tutaj możemy 
realizować to, co jest trudne do 
osiągnięcia w życiu realnym.

Ostatnio mogliśmy się dowiedzieć, 
o czym marzą uczniowie z gminy 
Mierzęcice, bowiem w dniach od 
17 grudnia do 4 stycznia trwał zor-
ganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Mierzęcicach konkurs 
plastyczny pt. „Nowy Rok - nowe 
marzenie”. Przedmiotem konkursu 
było stworzenie pracy plastycz-
nej w dowolnej technice,  przed-
stawiającej marzenia dziecka na 
Nowy Rok.

Złożone prace niezbicie świadczą o 
tym,  że uczestnicy konkursu mają 
głowy pełne marzeń! Marzą o da-
lekich podróżach w nieznane miej-
sca, nowym zwierzątku, wspania-
łych zabawkach, lataniu samolo-
tem, niezapomnianych przygodach 
oraz pokoju na świecie! Prace kon-
kursowe zachwycały swoją formą, 

techniką wykonania, starannością, 
a nade wszystko pomysłowością. 
Jury stanęło przed nie lada wyzwa-
niem, gdy musiało dokonać wybo-
ru zwycięzców konkursu.

Ostatecznie w kategorii klas IV-VI 
zwyciężyła Joanna Karcz - uczen-
nica klasy IV c Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach.

W kategorii klas od I do III na naj-
wyższym stopniu podium stanęła 
Małgorzata Płaczek z klasy I Szko-
ły Podstawowej w Toporowicach. 
Drugie miejsce w tej rywalizacji 
zajęła Lena Dusza z klasy II Szko-
ły Podstawowej w Przeczycach. III 
miejsce w tej kategorii wywalczył 
Szymon Dyrka - uczeń klasy I ze 
Szkoły Podstawowej w Przeczy-
cach. Laureatką IV miejsca okazała 
się Paulina Węgrzyn z klasy I Szko-
ły Podstawowej w Przeczycach. V 
miejsce przypadło w udziale Patry-
kowi Roli z klasy II - uczniowi Szko-
ły Podstawowej w Przeczycach.

Doceniając wysiłek włożony  
w przygotowanie prac, a także 
kreatywność uczestników, jury po-
stanowiło także wręczyć wyróżnie-
nia dla autorów pozostałych prac. 
Otrzymali je następujący uczest-
nicy konkursu – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Przeczycach: Ame-
lia Siudyka i Dominik Warmuz z 
klasy II, Kamil Błaszczak, Wojciech 

Knapik, Bartosz Wojańczyk oraz 
Maria Strama z klasy I.

Laureaci konkursu, którzy zajęli 
miejsca od I-V otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, książki oraz słodki 
upominek w postaci czekolady. 

Uczniowie, których prace zosta-
ły wyróżnione otrzymali dyplomy 
oraz czekolady. Osobistego wrę-
czenia nagród dokonał dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury - Pan 
Marcin Czapla wraz pracownikami 
GOK.

Gratulujemy zwycięzcom i zachę-
camy do udziału w kolejnych kon-
kursach!
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FINAŁ PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

20 grudnia odbył się XVI Powia-
towy Festiwal Piosenki Obco-
języcznej 2018 organizowany 
przez Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych im. Jana 
Pawła II w Siewierzu pod pa 
tronatem Dyrektora Delegatury 

 
w Sosnowcu, Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Starosty Powiatu  
Będzińskiego, Burmistrza Miasta  
i Gminy Siewierz oraz British 
School – Szkoły Języków Obcych 
w Dąbrowie Górniczej.

Celem konkursu było zaintereso-
wanie kulturą europejską, popu-
laryzacja tekstów literatury obcej, 
propagowanie kultury muzycznej 
wśród dzieci i młodzieży, promocja 
młodych i uzdolnionych wykonaw-
ców oraz integracja młodzieży. 

Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice Kasandra Miszewska 
i Wiktoria Nowak. Do konkursu 
przygotowywały się pod okiem 
pani Barbary Gurowiec. 

I miejsce zdobyła Kasandra Mi-
szewska, która szczególnie ujęła 
swoim śpiewem jury i obecnych 
na sali słuchaczy. Również Wikto-
ria Nowak wykazała się talentem 
wokalnym, zdobywając w konkur-
sie Wyróżnienie. Serdecznie im 
gratulujemy.

WRĘCZONO STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW

20 grudnia Pan Sebastian Szale-
niec - starosta Powiatu Będziń-
skiego, wręczył stypendia za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury i sportu najzdol-
niejszym uczniom i studentom,  
zamieszkałym na terenie Powiatu 
Będzińskiego. Uroczystość odbyła 
się we wnętrzach Liceum Ogólno-
kształcącego im. C. K. Norwida w 
Będzinie. Gospodarze wydarzenia 
zadbali o  jego niezwykle uroczy-
stą oprawę.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że  
w zaszczytnym gronie stypen-
dystów Powiatu Będzińskiego, 
za osiągnięcia w roku szkolnym 
2017/2018, znalazło się aż 6 miesz-
kańców Gminy Mierzęcice. Pięcio-
ro spośród nich: Filip Kołomyjec, 
Konrad Klusa, Natalia Majcher-
czyk, Daria Cichopek oraz Natalia 
Barańska - otrzymali gratyfikacje 
za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie nauki. Z kolei Klaudia Kraw-
czyk zdobyła stypendium za wybit-
ne osiągnięcia sportowe. Niestety, 
ze względu na ważne obowiązki 
służbowe, wójt Gminy Mierzęcice 
- Pan Grzegorz Podlejski, nie mógł 
uczestniczyć w tym ważnym wyda-
rzeniu. 

W jego imieniu, listy gratulacyjne, 
karty podarunkowe o wartości 200 
zł każda do realizacji w sieci księ-
garni oraz eleganckie długopisy, 
wyróżnionym uczniom i studen-
tom wręczyła Aldona Węgrzyno-
wicz. Dwoje stypendystów: Daria 
Cichopek oraz Filip Kołomyjec, 
nie uczestniczyło w uroczystym 
wręczeniu stypendiów, w związku  
z czym listy gratulacyjne Wójta 
Gminy Mierzęcice wraz z upomin-
kami zostały im doręczone.

Gratulujemy wyróżnionym 
uczniom i studentom, życzymy im, 
by przyznana gratyfikacja ułatwia-
ła zdobywanie wiedzy, rozwijanie  

uzdolnień, pasji i zainteresowań. 
Jesteśmy przekonani, że tak am-
bitne i pełne pasji osoby będą  
z powodzeniem dalej pracować 
nad swoim rozwojem, osiągając 
zamierzone cele. Jesteśmy dumni, 
że Gmina Mierzęcice ma w gronie 
swoich mieszkańców tak zdolnych, 
młodych ludzi. Wyrazy uznania  
i gratulacje, w imieniu Wójta Gmi-
ny Mierzęcice, kierujemy także  
w stronę  ich: Rodziców, Nauczy-
cieli oraz Wychowawców.

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku lista stypendystów zamiesz-
kałych na terenie gminy Mierzęci-
ce będzie jeszcze dłuższa.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2019 - strona 19

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

ZE SZNUPKIEM BEZPIECZNI W DRODZE

18 grudnia przedszkolaki z Przed-
szkola Publicznego „Radosny 
Zakątek” w Mierzęcicach wzię-
ły udział w ogólnopolskiej pró-
bie ustanowienia Rekordu Polski 
w kolorowaniu kredkami w róż-
nych lokalizacjach. 

Akcja, organizowana przez Cen-
trum Rozwoju Lokalnego przy 
wsparciu Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, nosiła tytuł 
„Ze Sznupkiem bezpieczni w dro-
dze”. Zadaniem dzieci było poko-
lorowanie  obrazka  z wizerunkiem 
policyjnej maskotki „Sznupka”. 

Przedszkolaki starały się bardzo 
starannie wykonać powierzone 
im zadanie, przy użyciu kredek 
w kolorze niebieskim.  Dzieci były 
bardzo przejęte, zaangażowane 
i radosne. Każde z nich mogło po 
skończonej pracy zabrać gotowy 
rysunek do domu przede wszyst-
kim po to, by zawsze przypominał 
im on  jak ważne jest  zachowanie 
rozwagi na drodze i przestrzeganie 
zasad ruchu drogowego. Gratulu-

jemy wszystkim przedszkolakom 
biorącym udział w tej akcji!

Warto dodać, że aby udało się 
ustanowić rekord, łącznie we 
wszystkich lokalizacjach, w tym sa-
mym czasie wizerunek „Sznupka” 

musi kolorować przynajmniej 500 
osób. Dozwolone jest kolorowanie 
wyłącznie kredkami, a wzór rysun-
ku jest  dla wszystkich jednakowy.

Natalia Pokora




