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MODERNIZACJE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

W okresie wakacyjnym rozpoczę-
to modernizację dróg gminnych i 
powiatowych.

Nową nawierzchnię wykonano na  
drodze gminnej  -  ul. Białej w Bo-
guchwałowicach. Gmina Mierzęci-
ce na realizację tego zadania pozy-
skała dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 303.506,00 zł. Całkowita 
wartość zadania to 388.349,29 zł.

Trwają prace modernizacyjne 
polegające na wymianie asfal-
towych nawierzchni na drogach 
powiatowych w Nowej Wsi. W 
ostatnich dniach nowy asfalt zo-
stał położony między innymi na 
ulicy Strażackiej i ul. Aleksandra 
Zawadzkiego. 

Środki na ten cel Gmina Mierzę-
cice pozyskała w ramach  naboru 
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych i udzieliła pomocy 
finansowej Powiatowi Będziń-
skiemu, który jest zarządcą w/w 
dróg i do jego obowiązków  nale-
ży budowa, przebudowa, remont, 
utrzymanie i ochrona dróg. Jednak 
bez  wsparcia Gminy nie udałoby 
się zrealizować tych inwestycji.                                                                                                 
Wykonawcą w/w zadania jest fir-
ma PUH DOMAX Arkadiusz Mika  

 
 
 
 
 
 
 

z Boronowa. Całkowita wartość 
zadania zakładająca modernizację 
ul. Strażackiej i ul. Aleksandra Za-
wadzkiego wyniesie 945.839,11 zł. 
Wkrótce prace remontowe roz-
poczną się na drodze gminnej – ul. 
Bankowej w Mierzęcicach.  Za-
danie to realizować będzie firma  
PUH DOMAX Arkadiusz Mika z Bo-
ronowa wyłoniona w przetargu. 
 

Całkowita wartość zadania wynie-
sie 383.744,69zł.

W ramach udzielonej Powiatowi 
Będzińskiemu  pomocy finanso-
wej w łącznej kwocie 2.938.298 zł 
planowana jest modernizacja ko-
lejnych dróg powiatowych ul. Jana 
Pawła II w Boguchwałowicach, ul. 
Mostowa i ul. Dąbrowska w Topo-
rowicach.

Urząd Gminy

PODZIĘKOWANIA

W  dniu 24 czerwca 2021r. na 
terenie naszej gminy wystąpiły  
niekorzystne zjawiska atmosfe-
ryczne w postaci gradu i porywi-
stego wiatru. Spowodowały one 
ogromne zagrożenie dla życia i 
zdrowia mieszkańców, a także do-
konały zniszczeń na  ich mieniu.

Nie pierwszy raz w chwilach pró-
by Druhny i Druhowie Strażacy z 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Druhny i Druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej pokazali naszej 
społeczności, że są niezawodni i 
zawsze można liczyć na ich służbę. 
Serdecznie dziękujemy  w imieniu 
mieszkańców  za wykazanie pełnej 
gotowości do niesienia pomocy 
ludziom w potrzebie, za ogrom-
ne zaangażowanie, ciężką pracę, 
wysiłek oraz czas poświęcony na 
likwidację szkód.

Składamy podziękowania i życze-
nia  zdrowia oraz tego, by wysi-
łek, który podejmujecie dla rato-
wania ludzkiego mienia, stanowił 
zawsze źródło satysfakcji i powód 
do dumy.

Dziękujemy jednostkom: OSP 

Mierzęcice, OSP Toporowice, OSP 
Przeczyce, OSP Nowa Wieś, a tak-
że jednostkom z innych gmin, któ-
re brały udział w akcjach tej nocy: 
OSP Czeladź, OSP Strzyżowice, OSP 
Siewierz, OSP Wojkowice Kościel-
ne, JRG Będzin, OSP Twardowice, 
OSP Sarnów, OSP Bobrowniki, OSP 
Dziewki,  OSP Dąbie, OSP Góra 
Siewierska, OSP Grodziec, JRG So-
snowiec Porąbka, JRG Dąbrowa 
Górnicza, OSP Dobieszowice, OSP 
Sławków, OSP Żychcice, Posteru-
nek Siewierz, OSP Gołuchowice, 
OSP Żelisławice, OSP Preczów, OSP 
Sączów, OSP Kamyce, JRG Zawier-
cie, OSP Strzyżowice, OSP Wymy-
słów, OSP Siewierz Osiedle, OSP 
Wojkowice,  OSP Siemonia.

Urząd Gminy
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APEL WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Mierzęcice. Przed nami końcówka 
Narodowego Spisu Powszechne-
go Ludności i Mieszkań 2021, a za-
razem ostatnia szansa na wywią-
zanie się z obowiązku spisowego.

Według statystyk na dzień 24 
sierpnia 2021r. spisanych zosta-
ło 81,51% mieszkańców gminy  

Mierzęcice, z których:

• 37,65% wybrało tzw. samospis 
poprzez Internet;

• 37,94% zostało spisanych tele-
fonicznie przez rachmistrzów 
spisowych lub spisało się sa-
modzielnie przez infolinię spi-
sową;

• 5,92% zostało spisanych w 
wyniku bezpośredniej wizyty 
rachmistrza w mieszkaniu.

Powyższe wyniki świadczą o tym 
jak dojrzali i odpowiedzialni są 
mieszkańcy naszej gminy. 

Niemniej jednak wśród Nas są też 
osoby, które do tej pory nie dopeł-
niły tej formalności. Niejednokrot-
nie są to osoby starsze, samotne,  
osoby które nie posiadają wiedzy 
na temat spisu lub też takie, któ-
rym po prostu trzeba pomóc.

Dlatego też apeluję do Państwa o 
wzajemną pomoc sąsiedzką ma-
jącą na celu jak najszersze rozpo-

wszechnienie informacji na temat 
trwającego Narodowego Spisu Po-
wszechnego. 

Jeśli wśród Państwa bliskich, zna-
jomych, sąsiadów są osoby, któ-
re do tej pory nie zrealizowały 
obowiązku spisowego (np. osoby 
starsze, samotne), które nie posia-
dają komputera lub mają kłopot 
z obsługą telefonu, pomóżmy im 
bezpiecznie zrealizować obowią-
zek spisowy lub skontaktujmy je z 
Gminnym Biurem Spisowym (32) 
381 15 00, które pomoże w reali-
zacji obowiązku.

Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski
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PLACE ZABAW Z NOWYMI URZĄDZENIAMI

W sierpniu w ramach funduszu 
sołeckiego doposażono plac za-
baw przy Szkole Podstawowej w 
Boguchwałowicach w nowe urzą-
dzenia – linozjazd oraz nowocze-
sny zestaw zabawowy z trzema 
wieżyczkami, tunelem oraz zjeż-
dżalniami   – wartość urządzeń 
40.995,00 zł.

W ramach Marszałkowskiego 
Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 
2021r. Gmina Mierzęcice otrzyma-
ła dofinansowanie do projektów 
pn.: „Przebudowa i doposażenie 
placu zabaw w sołectwie Mierzę-
cice Osiedle” oraz   „Przebudowa i 
doposażenie placu zabaw w sołec-
twie Mierzęcice II” w łącznej kwo-
cie 44.000 zł.

Plac zabaw w sołectwie Mierzęcice 
Osiedle został już przebudowany i  
doposażony w nowe urządzenia 
tj. huśtawki (huśtawka podwójna, 
huśtawka bocianie gniazdo) karu-
zelę oraz urządzenie zręcznościo-
we wielofunkcyjne. 

Plac zabaw w sołectwie Mierzęci-
ce II zostanie doposażony w nowe 
urządzenia (zgodnie z zawartą 
umową do końca września tego 
roku). W ramach projektu zostaną 
zakupione huśtawki, zabawki na 
sprężynie, karuzela oraz altanka i  
ławeczki.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH DŁUŻEJ - WNIOSKI DO 20 WRZEŚNIA

Okres przyjmowania wniosków 
w ramach „Modernizacji gospo-
darstw rolnych” z budżetu PROW 
2014-2020 został wydłużony do 
20 września 2021 r.
 
Jeszcze przez ponad miesiąc rolni-
cy zainteresowani modernizowa-
niem gospodarstw mogą składać 
wnioski o przyznanie pomocy w 
ramach wszystkich obszarów pod-
działania:

• rozwój produkcji prosiąt (ob-
szar A);

• rozwój produkcji mleka kro-
wiego (obszar B);

• rozwój produkcji bydła mię-
snego (obszar C);

• inwestycje związane z racjo-
nalizacją technologii produk-
cji, wprowadzeniem innowa-

cji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości doda-
nej produktu (obszar D);

• nawadnianie w gospodar-
stwie.

 
Wnioski przyjmują oddziały regio-
nalne i biura powiatowe Agencji 
właściwe ze względu na miejsce 
realizacji inwestycji. Można je 
składać osobiście, przez upoważ- 

nioną osobę, przesłać rejestrowa-
ną przesyłką pocztową lub za po-
średnictwem platformy ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwa-
jącym od 21 czerwca naborze za-
rejestrowano łącznie 1603 wnioski 
na kwotę blisko 300 mln zł.
 
Więcej informacji na stronie: 
www.arimr.gov.pl
 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
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Każdy z nas chciałby, aby jego 
zgubiony portfel został odnale-
ziony przez uczciwego człowieka i 
oddany właścicielowi - z pierwot-
ną zawartością i w niezmienionej 
formie. 

Znalezienie cudzego portfela z za-
wartością jakiejkolwiek sumy pie-
niędzy może przydarzyć się każ-
demu. Niestety nie każdy w takiej 
sytuacji zachowuje się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, które 
mówią, iż znalezienie portfela sta-
nowi swego rodzaju zobowiąza-
nie- do oddania przedmiotu jego 
właścicielowi. Do rzeczy znalezio-
nych stosuje się ustawę o rzeczach 
znalezionych. Z jej treści wynika, że 
w przypadku znalezienia danego 
przedmiotu np. portfela, znalazca 
ma obowiązek poinformować wła-
ściciela i wezwać do odbioru rze-
czy. Co jednak powinniśmy zrobić, 
jeśli nie znamy właściciela rzeczy 
znalezionej? Powinniśmy poinfor-
mować o tym właściwego starostę 
i oddać mu rzecz, chyba, że rzecz 
znaleziono w miejscu użyteczno-
ści publicznej. Wtedy to znalezisko 
należy przekazać zarządcy obiektu. 

Z nieskrywaną dumą, radością i 
przyjemnością informujemy, że w 
gronie mieszkańców naszej gmin-
nej społeczności  znajduje się Pan  
Oliwier Gambiec- człowiek, który 
po znalezieniu cudzego portfela nie  
miał wątpliwości, co powinien w 
tej sytuacji uczynić! 

Nychmiast przekazał znalezisko  

wójtowi Gminy Mierzęcice Grze-
gorzowi Podlejskiemu. Ten z kolei 
odnalazł zaniepokojonego zgubą 
właściciela cennego przedmiotu i 
dokonał zwrotu znaleziska. Jak to 
zwykle bywa w tego rodzaju sy-
tuacjach, radość z odnalezionego 
przedmiotu wykazuje osoba, która 
go zgubiła, ale także można cieszyć 
się i wykazać radość oddając zgu-
biony przedmiot.

Gratulujemy Panu Oliwierowi 
wspaniałej postawy i dziękujemy 
za to, że dzięki tego rodzaju za-
chowaniom wciąż  możemy wie-
rzyć w dobroć i szlachetność ludzi.
Dodamy jeszcze, że w przypadku 
Pana Oliwiera to nie pierwszy raz,  
 

 

kiedy udowodnił, że jest wspania-
łym człowiekiem, dla którego liczy 
się drugi człowiek. Pan Oliwier 
był też bardzo zaangażowany w 
pomoc Oliwce Hyli i jej rodzicom 
w zbiórce pieniędzy na leczenie 
dziewczynki. Panie Oliwierze, dzię-
kujemy za okazane serce, uczci-
wość i życzymy dużo zdrowia, 
radości oraz tego, by na swojej 
życiowej spotykał Pan wyłącznie 
dobrych i oddanych ludzi. Jeste-
śmy przekonani, że dobro powra-
ca-czego Panu szczerze życzymy.

„Uczciwość stanowi podstawę, na 
której opierają się wszystkie inne 
wartości”. /Brian Tracy/

Aldona Węgrzynowicz

WARTO BYĆ PRZYZWOITYM

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Departament Polityki Rodzinnej 
przypomina, że Aplikacja mKDR 
została zamknięta z końcem 
czerwca 2021 r. Osoby, którym 
przyznano prawo do Karty Dużej 

Rodziny (KDR) i posiadają ważny 
polski dowód osobisty w przypad-
ku dorosłej osoby oraz posiadają 
mLegitymację szkolną w przypad-
ku dziecka mogą począwszy od 9 
czerwca 2021 r. wyświetlać KDR 
w bezpłatnej aplikacji mObywa-
tel.
  
Aplikację można pobrać z Google 
Play lub App Store. Rodzice i mał-
żonkowie rodziców mogą wyświe-
tlać w niej również Karty pozosta-
łych członków rodziny. Aplikacja 
mObywatel pozwala na przekie-

rowanie użytkowników na portal 
Emp@tia, gdzie znajduje się mapa 
partnerów KDR wraz z lokalizacja-
mi i opisem zniżek. Członkowie 
rodzin wielodzietnych niezmien-
nie mogą korzystać z tradycyjnych 
(plastikowych) KDR.

Szczegółowe informacje na temat 
KDR w aplikacji mObywatel znaj-
dują się na stronie MRiPS www.
gov.pl/web/rodzina/aplikacja-
-mkdr.

Urząd Gminy
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FIRMY ODBIERAJĄCE ODPADY

Wykaz podmiotów posiadających 
zezwolenia na opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych i trans-
port nieczystości ciekłych.

Gminny Zakład Gospodarki Wod-
nej i Komunalnej w Mierzęcicach
ul. Wolności 133, 
42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 53, (32) 288 70 83

Usługi Asenizacyjne 
Maciej Małota 
Boguchwałowice 
ul. Buczka 2 
42-460 Mierzęcice
Tel.: 601 527 257

Usługi Transportowe dla Rolnic-
twa Ciągnikiem Czesław Filipczyk
Przeczyce, ul. 21 Stycznia 329, 
42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 391 00 04, 691 375 688

W.P.T.U.P.H Andrzej Frączek
ul. Stawowa 10, 42-625 Ożarowice
Tel.: (32) 284 03 63, 607 215 052

Firma „EKO” Janusz Bochenek
ul. Szkolna 94, 42-512 Psary
Tel:. 603 930 812, (32) 363 48 25

F.H.U. SKOTAQUA 
Agnieszka Skotarska 
ul. Szkolna 94, 42-512 Psary
Tel.: (32) 363 48 25, 605 608 005, 
604 809 216

TOI TOI Polska Sp. z o.o. 
ul. Świerczewskiego 115, 
42-500 Będzin
Tel.:(32) 267 05 11

Zakład Usługowo – Handlowy 
„TANK-BUD” Zbigniew Perlik
ul. Szkolna 12, 42-512 Psary
Tel. 601 491 932

WC Serwis Śląsk Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze
Tel.: (32) 278 45 31, 801 133 088

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Opolska 51, 
42-600 Tarnowskie Góry
Tel.: (32) 784 02 00

AWI Adam Michniewski
ul. Szkolna 99A, 42-512 Psary
Tel.: 501 263 334

Wykaz podmiotów posiadających 
wpis do rejestru działalności re-
gulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Mierzęcice

REMONDIS Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3, 
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. (32) 285 46 18, (32) 285 46 10

PZOM STRACH Sp. z o. o., Sp. k.
ul. Przemysłowa 7, 
42-274 Konopiska
Tel. (34) 329 92 29

Przedsiębiorstwo Gospodarki Od-
padami MB Recykling Sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 
25-368 Kielce
Tel. (41) 366 04 58

Zakład Oczyszczania Miasta 
Zbigniew Strach
Korzonek 98, 42-274 Konopiska
Tel. (32) 366 89 84

Przedsiębiorstwo Techniki 
Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów
Tel. (32) 249 56 80

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2, 
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. (32) 262 50 29, (32) 262 50 29

CENTROSKUP POLSKA 
„Marcin Pyrzyk”
ul. Andersa 39/14, 
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 513 814 594

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach
ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa
Tel. (34) 365 05 01

Zakład Gospodarki Komunalnej 
„Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Tel. (32) 642 23 71, (32) 642 19 58

P.H.U. „Reko” Jakub Ciupiński
ul. Jana Pawła II 104, 
42-300 Myszków
Tel. 796 904 332

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
Tel. 32 271 72 81

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon po-
wstających w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zapisami art. 3 ust. 
2 pkt 9 ppkt f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

L.p. Nazwa podmiotu
Adres prowadzonej 

działalności 
zbierania odpadów

Rodzaj 
zbieranych 
odpadów

Numer 
kontaktowy

1. Instalacja 
Przetwarzania 
Odpadów 
Komunalnych 
w Knurowie
KOMART
Sp. z o.o. Knurów

ul. Szybowa 44
44-194 Knurów

Folia 
odpadowa, 

sznurek, 
zużyte opony

(32) 33 55 060
(32) 33 55 061
510 111 126

2. Ekoplast - Produkt 
Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie - 

Zdrój

adres do doręczeń:
43-400 Cieszyn

ul. Frysztacka 145

Folia 
odpadowa, 

sznurek, 
zużyte opony

(33) 858 00 75

3. KON-WIT Recykling 
s.c.

ul. Częstochowska 70
42-350 Koziegłowy

Zużyte opony 
rolnicze

696 023 333
(34) 314 17 00
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PRACA SEZONOWA Z EURES: KAMPANIA INFORMACYJNA

Europejska Sieć Służb Zatrudnie-
nia - EURES prowadzi kampanię 
informacyjną nt. pracy sezonowej 
w UE w ramach ogólnoeuropej-
skiej kampanii informacyjnej ko-
ordynowanej przez Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii 
jest podniesienie świadomości 
wśród osób poszukujących pracy i 
pracodawców na temat ich praw, 
obowiązków i możliwości.

Każdego roku ok. 850 tys. obywa-
teli UE podejmuje pracę sezonową 
w innym państwie członkowskim. 
Pracownicy sezonowi zatrudnie-
ni za granicą mają dostęp do sze-
rokiego zestawu praw, ale biorąc 
pod uwagę tymczasowy charakter 
ich pracy, są bardziej narażeni na 
niepewne warunki życia i pracy. 
Pandemia COVID-19 pogorszyła 
warunki pracowników sezono-
wych i naraziła ich na zwiększone 
ryzyko dla zdrowia. 

Aby podnieść świadomość pra-
cowników sezonowych i zatrud-
niających ich pracodawców na 
temat istniejących praw, obowiąz-
ków i usług doradczych, Europejski 
Urząd ds. Pracy we współpracy z 
Komisją Europejską, państwami 
członkowskimi, sieciami unijnymi 
działającymi w zakresie swobod-
nego przepływu pracowników              
oraz partnerami społecznymi roz-
począł kampanię informacyjną nt. 
pracy sezonowej w UE.
 
Polska zaangażowała się w kampa-
nię, ponieważ odpowiada ona na 
potrzeby wielu polskich pracowni-
ków, którzy podejmują pracę sezo-
nową w innych państwach człon-
kowskich UE. 

Polska kampania skierowana jest 
do pracowników sezonowych za-
trudnionych w UE głównie w bran-
ży rolno – spożywczej oraz w innych 
branżach charakteryzujących się 
sezonowością podejmowania pra-
cy za granicą. „Pracownicy sezono-
wi stanowią trzon podstawowych 
sektorów naszej gospodarki, a my                                                                      
z przyjemnością wypełniamy naszą 
misję, wspierając ich” - powiedział 
Cosmin Boiangiu, dyrektor wyko-
nawczy Europejskiego Urzędu ds. 

Pracy. Państwa członkowskie UE 
i partnerzy społeczni wiedzą, że 
mogą liczyć na Europejski Urząd 
ds. Pracy jeśli chodzi o podnosze-
nie świadomości w zakresie praw 
i obowiązków oraz wspieranie eg-
zekwowania przepisów unijnych i 
krajowych. Uczciwe zatrudnienie 
nie kończy się po sezonie”. 

W ramach kampanii polska sieć 
EURES uruchomiła od 19 lipca 
2021 r. działania skierowane do 
osób zainteresowanych pracą se-
zonową takie jak: spotkania in-
formacyjne, warsztaty, prelekcje, 
webinaria on-line, publikacje na 
stronach internetowych i w me-
diach społecznościowych. Działa-
nia te będą polegały na przekazy-
waniu przydatnych informacji na 
temat warunków pracy i zabezpie- 

czenia społecznego oraz promocji 
usług sieci EURES, w tym poszuki-
wania bezpiecznej pracy za grani-
cą w państwach członkowskich UE 
– praktyczne informacje skierowa-
ne do pracowników sezonowych 
oraz aktualne informacje na temat 
wydarzeń, które odbywać się będą 
w ramach kampanii w Polsce.

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej www.eures.praca.
gov.pl gdzie będą publikowane 
różnego rodzaju informacje w ra-
mach kampanii, w tym informa-
cje o wydarzeniach realizowanych 
przez urzędy pracy i Ochotnicze 
Hufce Pracy na terenie kraju. 

Kampania informacyjna sieci EU-
RES potrwa do końca października 
2021 r. 

PUP
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OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CEEB

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces 
składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie wszyst-
kich danych dotyczących źródeł 
ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkal-
nych.

Każdy budynek, który posiada za-
instalowane źródło ciepła lub spa-
lania paliw o mocy nominalnej do 
1MW należy zgłosić wypełniając 
odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty 
sposób przez Internet, nie wycho-
dząc z domu. Wystarczy, że posia-
da się Profil zaufany/bankowość 
elektroniczną/e-dowód.

Wejdź na stronę zone.gunb.gov.
pl, naciśnij „złóż deklarację” wy-
pełnij ją i wyślij.

Jeżeli nie masz dostępu do Inter-
netu deklarację możesz złożyć 
osobiście w Urzędzie Gminy wła-
ściwym dla lokalizacji zgłaszanej 
nieruchomości albo wysłać do 
Urzędu listem poleconym.

Na wysłanie deklaracji właści-
ciel/zarządca nieruchomości ma  

12 miesięcy w przypadku źródeł 
ciepła lub spalania paliw eksplo-
atowanych przed 1 lipca 2021 r.  
W przypadku źródeł ciepła lub 
spalania paliw uruchomionych po 
1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od 
instalacji źródła ciepła lub spalania 
paliw.

Deklaracja zawiera takie informa-
cje jak:

• Imię i nazwisko albo nazwę 
właściciela lub zarządcy bu-
dynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub sie-
dziby,

• Adres nieruchomości, w obrę-
bie której eksploatowane jest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło ciepła lub źródło spala-
nia paliw,

• Opcjonalnie numer telefonu 
właściciela lub zarządcy,

• Adres e-mail również opcjo-
nalnie,

• Informacje o liczbie i rodzaju 
eksploatowanych w obrębie 
nieruchomości źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw oraz o 
ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach.

Dodatkowe informacje oraz od-
powiedzi na najczęściej zadawane 
pytanie dostępne są na stronie: 
www.gunb.gov.pl/strona/central-
na-ewidencja-emisyjnosci-budyn-
kow-faq. GUNB

ZAWIADOMIENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami Prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego oraz § 40 rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewiden-
cji gruntów i budynków Starosta 
Będziński przesłał do Urzędu Gmi-
ny zawiadomienie o wyłożeniu do 
wglądu projektu operatu opiso-
wo - kartograficznego moderniza-
cji ewidencji gruntów i budynków 
dla całego obszaru Powiatu Bę-
dzińskiego.

Z projektem można zapoznać się 
od 23.08.2021 r. do 10.09.2021 r.w 
siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Będzinie, przy ul. Ignacego 
Krasickiego 17, w godzinach pracy 
urzędu tj:
• poniedziałek 
- w godz. 7:30 do 17:00, 

• wtorek, środa,czwartek - w godz. 
7:30 do 15:30, 
• piątek - w godz. od 7:30 do 14:00.

Każda osoba, której dotyczą dane 
zapisane w projekcie może we 
wskazanym terminie wyłożenia 
projektu operatu opisowo-karto-
graficznego udać się do siedziby 
starostwa powiatowego w celu 
sprawdzenia, czy dane dotyczą-
cej posiadanej nieruchomości są 
zgodne ze stanem faktycznym. W 
razie stwierdzenia nieprawidłowo-
ści należy złożyć uwagi, które zo-
staną spisane w formie protokołu.
Strony zainteresowane wglądem 
do projektu operatu opisowo-kar-
tograficznego w celu zapoznania 
się z dokumentacją powinny po-
siadać przy sobie dokument toż-
samości ze zdjęciem, umożliwiają-
cym identyfikację osoby. W imie-

niu właścicieli z projektem mogą 
zapoznać się także odpowiednio 
upoważnieni przedstawiciele po-
siadający pisemne pełnomocnic-
two.

W związku z trwającym stanem 
epidemii Starosta Będziński zachę-
ca, aby jeśli to możliwe osoby za-
interesowane dokonały wcześniej-
szego telefonicznego uzgodnienia 
terminu i godziny zapoznania się z 
projektem operatu opisowo – kar-
tograficznego z pracownikiem tut. 
Urzędu.

Więcej informacji mogą Państwo 
uzyskać w Wydziale Geodezji Sta-
rostwa Powiatowego w Będzinie 
przy ul. Ignacego Krasickiego 17 
pod nr telefonu 32 36 80 760 do 
763, 767,768.

Urząd Gminy



ZATRUCIA GRZYBAMI - OBJAWY, PIERWSZA POMOC, LECZENIE 

998 = 112 OD WRZEŚNIA JEDEN NUMER ALARMOWY 

Wymioty, nudności, biegunka, 
ból brzucha, duszności oraz pod-
wyższona temperatura ciała - ob-
jawy zatrucia grzybami mogą być 
bardzo różne, w zależności od ro-
dzaju i ilości toksyny, która dosta-
ła się do organizmu.
 
Pierwsza pomoc po zatruciu grzy-
bami - przy podejrzeniu zatrucia 
grzybami, kluczową sprawą jest 
sprowokowanie wymiotów, aby 
usunąć z żołądka resztki grzybów 
oraz uzyskać materiał do badania. 
Zidentyfikowanie toksyn, które 
spowodowały zatrucie zwiększają 
szansę na wdrożenie odpowied-
niego leczenia. O podejrzeniu za-
trucia należy powiadomić służby 
medyczne, np dzwoniąc na numer 
alarmowym 999 lub 112 lub prze-
wożąc chorego do szpitala.

Leczenie - w przypadku stwier-
dzenia zatrucia grzybami chory 

poddawany jest płukaniu żołądka, 
pacjentowi podaje się także węgiel 
aktywny, należy pamiętać o uzu-
pełnianiu płynów i elektrolitów.

Najczęstsze i najbardziej niebez-
pieczne zatrucia spowodowane 
są na skutek spożycia Muchomo-
ra sromotnikowego, który mylony 
jest z takimi grzybami jadalnymi 
jak: Czubajka kania, Gąska zielona. 
Hospitalizacja najcięższych zatruć 
może potrwać od kilku do kilkuna-
stu tygodni.

Bezpieczne grzybobranie - przed 
każdym grzybobraniem ważne 
jest odpowiednie przygotowanie. 
W wędrówce po lesie przydatne 
okaże się:
• odpowiednie ubranie - które 

zabezpieczy nas przed wilgo-
cią oraz ukąszeniem owadów 
i żmij, 

• koszyk na grzyby najlepiej wi-

klinowy – aby zebrane grzyby 
nie uległy zaparzeniu, 

• nożyk do oczyszczania grzy-
bów – zbierając grzyby delikat-
nie je wykręcamy z podłoża, 
a pozostałości ściółki czyścimy 
za pomocą noża, 

• środek odstraszający owady 
– stanowi dodatkową ochronę 
przed komarami i kleszczami. 

Ważne!
Zbierać należy tylko te grzyby, co 
do których mamy całkowitą pew-
ność. Jeżeli mamy wątpliwości, 
wystarczy przynieś grzyby do naj-
bliższej siedziby stacji sanitarno-
-epidemiologicznej, w której dyżu-
ry pełnią grzyboznawcy lub klasyfi-
katorzy grzybów, którzy bezpłatnie 
ocenią czy grzyby są jadalne, nieja-
dalne czy też trujące. 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna

Śląski Urząd Wojewódzki w Ka-
towicach zgodnie z dyspozycją 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji informuje, 
że w dniach od 9 do 20 września 
2021 r. nastąpi przełączenie nu-
meru alarmowego straży pożar-
nej (998) do Centrum Powiada-
miania Ratunkowego (112).

Obecnie Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego Katowice obsłu-
guje zgłoszenia alarmowe wpły-
wające na numer alarmowy 112 
i 997, które wcześniej realizowały 
poszczególne komendy policji. Po 
przejęciu numeru 998 osoba, która 
dokonując zgłoszenia, posłuży się 
numerem 998, zostanie połączona 
z operatorem CPR, który przyjmie 
zgłoszenie i przekaże je do właści-
wej jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP). Następnie dyżur-
ny stanowiska kierowania PSP, na 
podstawie otrzymanego z CPR 
zgłoszenia, będzie dysponował od-
powiednie do sytuacji siły ratowni-
cze oraz koordynował prowadzone 
działania.

Osoba dzwoniąca po pomoc na 
numer alarmowy 998 nie odczuje  
żadnej różnicy w obsłudze zgłosze- 

nia, ponieważ operatorzy CPR-
Katowice od samego początku 
rozpoczęcia funkcjonowania cen-
trum, tj. od 2013 roku, odbierają 
zgłoszenia wpływające na numer 
alarmowy 112, które przekazywa-
ne są do PSP do dalszej realizacji.

WAŻNE!
Osoba dzwoniąca po pomoc na  

numer alarmowy 998 nie odczuje 
żadnej różnicy w obsłudze zgło-
szenia, ponieważ operatorzy CPR 
Katowice od samego początku 
rozpoczęcia funkcjonowania cen-
trum, tj. od 2013 roku, odbierają 
zgłoszenia wpływające na numer 
alarmowy 112, które przekazywa-
ne są do PSP do dalszej realizacji.

Śląski Urząd Wojewódzki
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POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-23

Okres wakacji to dobry czas na 
przygotowanie szkół do nowe-
go roku szkolnego. W tym czasie 
przeprowadzane są  remonty, ma-
lowania i drobne naprawy uste-
rek, a wszystko po to, aby zapew-
nić uczniom bezpieczne i  komfor-
towe warunki do nauki.

Dodatkowo w tym roku Gmina 
Mierzęcice wystąpiła i otrzyma-
ła dofinansowanie z wieloletnie-
go rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” w wysokości 
123.864zł na poprawę standardu 
obecnie funkcjonujących stołówek 
szkolnych i kuchni w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Mierzęcicach i Szko-
le Podstawowej w Przeczycach. 

Wkład własny  Gminy Mierzęcice  
w realizację powyższych zadań wy-
nosi 30.966zł,  a  całkowity koszt  
remontów to 154.830zł. Prace roz-
poczęły się na początku lipca i po-
trwają do końca sierpnia. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w 
Mierzęcicach  w  ramach otrzyma-
nych funduszy zakupiono   sprzęt 
i wyposażenie do kuchni szkol-
nej, m.in. piekarnik elektryczny 
wolnostojący z termoobiegiem, 
kuchnię gazową 6 palnikową, 
nową zmywarkę gastronomiczną 
do naczyń, robot wielofunkcyjny, 
chłodziarko zamrażarkę, lodów-
kę, maszynkę do mielenia mięsa, 
zlew gastronomiczny, naświe-
tlacz do jaj, szafki, stoły i taborety  
produkcyjne ze stali nierdzewnej, 
naczynia, garnki, talerze, wazy, 
blendery, deski, patelnię sztuć-
ce. Do stołówki zostały zakupione 

 
 
nowe stoły i krzesła. Ponadto po-
malowano kuchnię i stołówkę. 

W Szkole Podstawowej w Przeczy-
cach w ramach remontu stołówki 
zdemontowana została drewniana 
boazeria, parkiet, gumolit i pane-
le podłogowe. W stołówce zosta-
ła zamontowana nowa  wykładzi-
na Tarakett odporna na ścieranie  
i zarysowania, dodatkowo poma-
lowano ściany i sufit. Do stołówki 

 
zostały zakupione  nowe stoły oraz
krzesła.  W kuchni zostały wymie-
nione meble kuchenne oraz  sprzęt 
niezbędny do przygotowywania 
posiłków, m.in.: zmywarka, tabo-
ret gazowy, patelnia elektrycz-
na, kuchnia gazowa 6 palnikowa, 
okap przyścienny, drobny sprzęt 
kuchenny, szafa – mroźnia, zlewy, 
umywalki, stoły i szafki nierdzew-
ne.

Urząd Gminy



REMONTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Mieszkańcy naszej gminy, któ-
rzy ostatnio odwiedzali budynek 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach mogli się przekonać 
jakie zmiany zaszły wewnątrz bu-
dynku.

W biurze mierzęcickiego GOK po-
łożona została nowa podłoga w 
postaci estetycznych i funkcjonal-
nych płytek. Została także wyko-
nana nowa instalacja elektryczna. 
Na ściany położone zostały płyty 
karton-gips, pomieszczenia zostały 
wygipsowane oraz pomalowane. 
Co istotne, dużą część prac remon-
towych wykonali samodzielnie 
pracownicy GOK, w trakcie ogło-
szonego  lock downu dla działal-
ności placówek kulturalnych. Biu-
ro zostało wyposażone w nowe 
biurka oraz krzesła. Zamontowana 
została również duża szafa na do-
kumenty. Zostało wydzielone po-
mieszczenie socjalne oraz maga-
zyn na sprzęt. Wymienione zostały 
drzwi wewnętrzne oraz zewnętrz-
ne. Do okien założono nowe rolety. 

Wykonano także remont pokrycia 
dachowego budynku. Prace w tym 
zakresie przeprowadziła myszkow-
ska firma P.P.H.U. „IZOCO” Bogu-
sław Tworek. W tym przypadku 
koszt remontu dachu wyniósł po-
nad 76 tysięcy złotych i został sfi-
nansowany z budżetu Gminy Mie-
rzęcice.

Mamy nadzieję, że końcowy efekt 
przeprowadzanych działań zyska  

zwolenników wśród wszystkich 
mieszkańców.

Aldona Węgrzynowicz
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Były chwile wzruszenia, moc ży-
czeń i gratulacji, mnóstwo zna-
mienitych gości, jubileuszowy 
tort, bo i okazja była niecodzien-
na- 90. rocznica powstania Koła 
Gospodyń Wiejskich w Przeczy-
cach. 

Uroczyste świętowanie jubileuszu 
rozpoczęła Msza św. w kościele 
pw. św. Mikołaja w Targoszycach.  
Po jej zakończeniu goście udali 
się do remizy OSP w Przeczycach, 
gdzie odbyły się oficjalne obchody. 
Na początku powitano wszystkich 
przybyłych gości, w gronie których 
oprócz gospodarza Gminy Mierzę-
cice Grzegorza Podlejskiego zna-
leźli się m.in.: Poseł na Sejm RP 
Rafał Adamczyk, Starosta Powia-
tu Będzińskiego Sebastian Szale-
niec, Skarbnik Gminy Mierzęcice 
Agnieszka Frączek, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Mierzęcice Monika 
Dyraga wraz z przedstawicielami 
Rady Gminy, Sołtys Sołectwa Prze-
czyce Agnieszka Kołtunowska wraz 
z Radą Sołecką, Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Pawła II w Mierzęcicach Grażyna 
Czapla, Zastępca Komendanta Ko-
misariatu Policji w Siewierzu Ko-
misarz Paweł Łotocki, przedstawi-
ciele OSP w Przeczycach, przedsta-
wiciele Kół Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy Mierzęcice. 

Po uroczystym powitaniu gości 
prowadząca wydarzenie Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mierzęcicach Karolina Dymarska, 
przypomniała historię Koła Go-
spodyń Wiejskich w Przeczycach. 
Następnie przyszedł czas na ży-
czenia, gratulacje i prezenty dla 
Jubilatek i Jubilata (jako, że w gro-
nie członków KGW w Przeczycach 
znajduje się jeden mężczyzna). 
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski wraz ze Skarbnikiem 
Gminy Agnieszką Frączek, oprócz 
pamiątkowego grawertonu dla 
KGW, życzeń i kwiatów wręczyli 
także wszystkim Jubilatkom i Jubi-
latowi indywidualne, pamiątkowe 
podziękowania.  Życzenia, kwiaty 
i listy gratulacyjne przekazali tak-
że na ręce członkiń i członka KGW 
wszyscy przybyli goście. Niemal 
jednogłośnie życzyli Jubilatom ko-
lejnych jubileuszy, dziękowali za 

dbanie o kultywowanie tradycji i 
krzewienie lokalnych zwyczajów. 
To była wyjątkowa uroczystość!  

Jesteśmy przekonani, że przed 
KGW w Przeczycach jeszcze wiele 
równie zacnych jubileuszy. 

Aldona Węgrzynowicz
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PODSUMOWANIE ZEBRAŃ SOŁECKICH

W sierpniu odbywały się zebrania 
wiejskie w poszczególnych sołec-
twach naszej gminy, podczas któ-
rych dokonywano podziału środ-
ków z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki są to pieniądze z 
budżetu gminy zagwarantowane 
dla sołectwa na wykonanie przed-
sięwzięć służących poprawie wa-
runków życia mieszkańców. Ilość 
pieniędzy dla sołectwa jest uza-
leżniona od ilości mieszkańców. 
W ustawie o funduszu sołeckim 
zawarto wzór, za pomocą które-
go oblicza się wysokość środków 
przypadających na dane sołectwo. 
Wójt corocznie do 31 lipca jest 
zobowiązany poinformować soł-
tysów o wysokości środków, które 
będą do wykorzystania przez dane 

sołectwo w następnym roku bu-
dżetowym. 

Podział środków funduszu sołec-
kiego na poszczególne sołectwa 
naszej gminy na 2022r.  przedsta-
wia się to następująco:
• sołectwo Mierzęcice 
 - 51.868,40 zł
• sołectwo Mierzęcice II 
 - 47.563,32 zł
• sołectwo Przeczyce 
 - 51.868,40 zł
• sołectwo Toporowice 
 - 51.868,40 zł
• sołectwo Nowa Wieś 
 - 51.868,40 zł
• sołectwo Najdziszów 
 - 19.502,52zł
• sołectwo Boguchwałowice 
 - 51.868,40 zł

• sołectwo Sadowie 
 - 32.728,96zł
• sołectwo Zawada 
 - 19.917,47zł
• sołectwo Mierzęcice Osiedle 
 - 50.727,30zł

Planowana łączna kwota na 2022r. 
to 429.781,57zł.

Najczęściej  środki funduszu sołec-
kiego przeznaczano na integrację 
społeczności lokalnej, doposa-
żenie placów zabaw, utrzymanie 
porządku na terenach zielonych, 
doposażenie OSP w sprzęt ratow-
niczo – gaśniczy, remonty budyn-
ków OSP, bezpieczeństwo w sołec-
twach – rozbudowę monitoringu.

Urząd Gminy

KAPELA REGIONALNA MIERZĘCICE ZDOBYŁA I MIEJSCE

10 lipca 2021 r. w Brennej odbył 
się 53. Wojewódzki Przegląd Wiej-
skich Zespołów Artystycznych. 
Z nieskrywaną radością i dumą 
informujemy, że jury tego wyda-
rzenia kulturalnego zdecydowa-
ło, iż w kategorii kapel I miejsce 
i nagrodę pieniężną otrzymały ex 
aequo Kapela Regionalna Mierzę-
cice z Mierzęcic oraz Kapela Boj-
szowy z Bojszów.
 
Ocenie poddano 35 prezentacji 
artystycznych, bowiem w Prze-
glądzie wzięło udział: 6 zespołów 
regionalnych, 4 kapele, 10 zespo-
łów śpiewaczych występujących 
a cappella oraz 15 zespołów śpie-
waczych z akompaniamentem.

Naszą gminę reprezentował rów-
nież Zespół Śpiewaczy Toporo-
wianki oraz Zespół Śpiewaczy Mie-
rzęcanki. Jury przyznało specjalne 
wyróżnienie dla pani Czesławy 
Wojdas – wieloletniej kierowniczki 
Zespołu i najstarszej uczestniczki 
Przeglądu. Gratulujemy Laure-
atom oraz dziękujemy wszystkim 
uczestnikom reprezentujących na-
szą gminę niezwykle udanych wy-
stępów.

Aldona Węgrzynowicz
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PODSUMOWANIE WAKACJI

Tegoroczne wakacje obfitowały 
nie tylko w wysokie temperatu-
ry powietrza i słoneczną pogodę 
(zwłaszcza w lipcu), ale także za-
pisały się jako aktywny okres dla 
dzieci i dorosłych, które przyjęły 
zaproszenie mierzęcickiego GOK 
do wspólnego spędzenia wolnego 
czasu i zdobywania nowych umie-
jętności.

Aby wakacje rozpocząć z przytu-
pem, 26 czerwca 2021 r. wszystkie 
sołectwa w naszej gminie odwie-
dził Discobus wraz z bohaterką 
kreskówek- Myszką Miki. Specjal-
nie wyposażony pojazd w pierw-
szej kolejności zawitał do Mierzę-
cic i co 40 minut, tłumnie witany 
przez dzieci i ich rodziców, gościł 
w kolejnych sołectwach, by osta-
tecznie zakończyć swe tournee 
po  gminie w Sadowiu. Wszystkie 
dzieci wróciły ze spotkania z Mysz-
ką Miki obdarowane upominkami 
i słodkościami. Zapewne na długo 
zapamiętają tę wyjątkowo pogod-
ną, czerwcową sobotę.

Atrakcyjne oferty zajęć w pierw-
szym z wakacyjnych miesięcy skie-

rowane zostały także do dorosłych 
mieszkańców naszej gminnej spo-
łeczności. W poniedziałkowe po-
południa w Filii Bibliotecznej nr 
5 w Mierzęcicach Osiedlu - 5 i 12 
lipca mogli oni uczestniczyć w za-
jęciach fitness, zaś 19 i 26 lipca - w 
zajęciach zumby.

Swoistą tradycją naszej gminy po-
woli staje się także to, że w wa-
kacje dzieci mogą nabywać nowe 
umiejętności, uczestnicząc w zaję-
ciach na świeżym powietrzu, pod-
czas „kreatywnych wtorków”. W 
każdy wtorek Centrum Sportowo-
-Rekreacyjne za budynkiem GOK 
tętniło radosnym gwarem dzie-
ci. 6  i 13 lipca zajęcia prowadzili 
pracownicy mierzęcickiego GOK, 
natomiast 20 i 27 lipca kreatyw-
ne prace wykonywane były pod 
czujnym okiem instruktorki z Kre-
atywnego Klubu z Radzionkowa. 
Ostatecznie w lipcowe wtorki mło-
dzi mieszkańcy naszej gminy two-
rzyli: pachnące błyszczyki, miękkie 
zwierzątka z pianki, modne torby 
z filcu, niepowtarzalne donicz-
ki wypełnione skrzydłokwiatami, 
świece z wosku plastycznego oraz 

unikatowe przypinki.

Z kolei w lipcowe środy, w mierzę-
cickim Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnym zorganizowane zostały 
zajęcia z sensoplastyki. 

22 lipca 2021 roku wnętrze Filii 
Bibliotecznej nr 5 w Mierzęcicach 
Osiedlu wypełnione zostało dźwię-
kami instrumentów perkusyjnych, 
bowiem to właśnie w tym miejscu 
odbyły się warsztaty perkusyjne. 
Muzycy amatorzy mogli spróbo-
wać swoich umiejętności grając 
na cajonie, djmb – indonezyjskim 
bębnie czy rurkach i dzwonkach 
diatonicznych.
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A co się działo w sierpniu? Przede 
wszystkim sierpień zapisał się w 
kalendarzu wydarzeń organizowa-
nych przez mierzęcicki GOK, jako 
miesiąc atrakcyjnych wycieczek, 
do udziału w których zaproszeni 
zostali najmłodsi mieszkańcy na-
szej gminy. W sierpniowe ponie-
działki można było zadbać o formę, 
uczestnicząc w zajęciach fitnessu 
lub zumby, organizowanych w Filii 
Bibliotecznej nr 5 w Mierzęcicach 
Osiedlu.  

Sierpniowe środy obfitowały z ko-
lei w warsztaty z malarstwa pn. 
„Malowanie na śniadanie”, któ-
rych adresatem były dzieci. Dzieci 
malowały na świeżym powietrzu 
i zachwycały swoją kreatywno-
ścią oraz talentem.  11 sierpnia br. 
uczestników warsztatów odwie-
dził także Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski, który wspólnie 
z dziećmi stworzył jeden z obra-
zów.

W sierpniu nie zabrakło także 
propozycji na doskonalenie umie-
jętności skierowanych do doro-
słych mieszkańców naszej gminy. 
5 sierpnia mieszkanki Mierzęcic 
uczyły się jak stworzyć łapacza 
snów z makramy.  Nie było to ła-
twe zadanie…

W piątkowe, sierpniowe wieczory 
odbywały się projekcje filmów w 
ramach kina plenerowego. Wy-
świetlano filmy w ramach kina fa-
milijnego, ale także nie zabrakło 
propozycji dla nieco starszych wi-

dzów. Każda z projekcji poprzedzo-
na była głosowaniem, w którym 
mieszkańcy mogli dokonać wyboru 
repertuaru spośród przedstawio-
nych propozycji. Jako, że projekcje 
uzależnione były od pogody, w dni 
poprzedzające seanse oraz w dni 
seansu jej prognoza była wielo-
krotnie sprawdzana przez pracow-
ników mierzęcickiego GOK…

14 sierpnia br. za budynkiem mie-
rzęcickiego GOK zorganizowano 
wydarzenie profilaktyczne. Roz-
poczęło je wręczenie nagród dla 
laureatów Powiatowego Konkursu 
na stworzenie Gry Edukacyjnej ze 
Smoczycą Klarą. Na uczestników 
zabawy czekały także atrakcje w 
postaci dmuchańców, spektaklu 
teatralnego, wielkich baniek my-
dlanych.  Dzieci uczestniczyły tak-
że w wykonaniu wielkoformato-
wej kolorowanki profilaktycznej, 
mogły oznakować swoje rowery 
przy stoisku policyjnym. Nie obyło 
się także bez pokazu wozu strażac-
kiego, który zawsze wzbudza wiele 
entuzjazmu, zwłaszcza u chłop-
ców. 

16 i 24 sierpnia upłynęły pod zna-
kiem wycieczek. Pierwszy z wy-
jazdów odbył się do Agrogospo-
darstwa  „Pod Skałką” w Przyby-
nowie. Na szczęście towarzyszyła 
mu wspaniała, słoneczna aura. 
Podczas tej wyprawy dzieci wzię-
ły udział w warsztatach pn. „Jajko 
cud natury”. Mogły także podzi-
wiać cudowne, jurajskie krajobra-
zy podczas podróży kolejką- Juraj-

skim Ekspressem. Zwiedzili także 
„Zwierzyniec pod Skałą”, by podzi-
wiać kangury, wielbłądy, daniele, 
pawie i wiele innych ciekawych 
przedstawicieli królestwa zwie-
rząt.

24 sierpnia zorganizowana zosta-
ła wycieczka do Bajki Pana Klek-
sa, gdzie odbyły się warsztaty z 
ekosztuki. W tym miejscu uczest-
nicy wycieczki dowiedzieli się, jak 
wiersze Jana Brzechwy mogą za-
inspirować do wykonania unikal-
nych prac plastycznych. Stworzyły 
także figurki swoich ulubionych 
zwierząt z przedmiotów pozornie 
przeznaczonych do wyrzucenia. 
Oczywiście uczyniły to pod okiem 
profesjonalnego instruktora z Baj-
ki Pana Kleksa. 

Rzec by można, że na zakończenie- 
26 sierpnia zorganizowano warsz-
taty dla dorosłych, w czasie któ-
rych uczestnicy pod okiem instruk-
tora wykonali niepowtarzalne kub-
ki, zdobione gliną polimerową.

Cieszymy się, że wszystkie propo-
zycje GOK, zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych, cieszyły się tak dużym 
zainteresowaniem. Było nam nie-
zmiernie miło, że znów mogliśmy 
wspólnie, aktywnie spędzać czas 
wolny. Mamy nadzieję, że ten stan 
już się nie zmieni…

Aldona Węgrzynowicz



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.gokmierzecice.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE
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