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PLACE ZABAW
Najmłodsi mieszkańcy gminy
będą mogli aktywnie spędzać czas
na zmodernizowanych placach
zabaw w sołectwach Mierzęcice
Osiedle oraz Mierzęcice II.

atrakcyjne i bezpieczne miejsce kańcom naszej Gminy!
i dodatkowo ogrodzony.
Urząd Gminy
Natomiast na placu zabaw w sołectwie Mierzęcice II, oprócz urządzeń zabawowych dla najmłodszych, zabudowano altanę, wyposażoną w stół i ławy, gdzie opiekunowie dzieci będą mieli możliwość
odpoczynku i obserwowania swoich małych podopiecznych.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 r.
możliwe było doposażenie placów
zabaw w nowoczesne i bezpieczne urządzenia zabawowe, takie
jak: huśtawki, bocianie gniazda, Wartość obu przedsięwzięć to
karuzele, bujaki, zestawy wielo- 98.997,00 zł, w tym dofinansowafunkcyjne z drabinkami i ściankami nie 44.000,00 zł.
wspinaczkowymi oraz ławeczki.
Mamy nadzieję, że zrealizowane
Plac zabaw w sołectwie Mierzęci- inwestycje przyniosą wiele radoce Osiedle został przeniesiony w snych chwil najmłodszym miesz-
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MODERNIZACJA ULICY POLNEJ W PRZECZYCACH
W dniu 06.10.2021r. podpisano •
umowę na modernizację ul. Polnej w Przeczycach.
Zakres prac obejmuje m.in:
• modernizację drogi (ul. Polnej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Cichą na długości
ok. 520 mb.,
• przebudowę zjazdów utwardzonych do posesji,
• wbudowanie krawężników
betonowych najazdowych
15x22x100,
• ścinanie, profilowanie i utwardzenie poboczy gruntowych,

regulacja istniejących studni z Lublińca, która została wybrana
rewizyjnych w jezdni i skrzy- w drodze przetargu.
nek zaworowych.
Wartość robót to 368.524,36 zł.

Wykonawcą robót jest firma Larix

Urząd Gminy

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH
Rozpoczęły się prace związane z
modernizacją sieci wodociągowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Zostanie wykonana m.in.:
• Modernizacja systemu diagnostycznego ograniczającego
straty wody

•
•
•

Wymiana odcinka wodociągu
w Przeczycach przy ul. 21
Stycznia
Modernizacja rozdzielnicy na
ujęciu wody w Przeczycach i
Sadowiu II
Wymiana odcinka wodociągu
stalowego zlokalizowanego w

Boguchwałowicach, przy
Górnej

ul.

Zakończenie prac przewidywane
jest na listopad br.
Łączna wartość robót to
676.207,00 zł.
Urząd Gminy

KOLEJNA INSTALACJA OZE W GMINIE MIERZĘCICE
W budynku filii bibliotecznej w
sołectwie Mierzęcice Osiedle zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,65 kW.
Szacuje się, że ok. 95% energii
elektrycznej zużywanej w bibliotece będzie pochodziło właśnie z
tego odnawialnego źródła energii.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wolności 102A,
42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82,

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 31.938,27 zł. i jest w całości
sfinansowany z dotacji, którą Gmina Mierzęcice pozyskała z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Programu działań na
rzecz ograniczenia niskiej emisji.

nej oraz budynkach mieszkalnych)
mają istotne znaczenie ekologiczne oraz ekonomiczne.

Odnawialne Źródła Energii przyczyniają się zarówno do ograniczenia emisji CO2 oraz obniżenia
kosztów zakupu energii elektryczNowatorskie rozwiązania dotyczą- nej, co ma szczególne znaczenie,
ce produkcji energii odnawialnej zwłaszcza w kontekście planowawprowadzane w Gminie Mierzę- nego wzrostu cen energii.
cice od 2018 r. (instalacje OZE w
budynkach użyteczności publiczUrząd Gminy

e-mail: redakcja@gok.mierzecice.pl
www.facebook.com/gokmierzecice
Redakcja: Karolina Dymarska
Opracowanie graficzne i skład:
Karolina Smolarska
Redakcja zastrzega sobie prawo
do wyboru nadesłanych materiałów,
ich przeredagowania
oraz dokonywania skrótów.
Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
Nakład: 1000 egz.
Druk: „Magic” s.c. Będzin - Grodziec
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Szanowni
Państwo,
drodzy
mieszkańcy Gminy Mierzęcice!
W dniu 30 września 2021 roku
zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

mocję spisu przypominając, że
wszyscy #LiczymySięDlaPolski i że
każdy z nas powinien spełnić swój
obywatelski obowiązek.

Jednocześnie informuję, iż Gminne Biuro Spisowe w Mierzęcicach
zakończyło pracę. Wszelkie pytania związane ze Spisem prosimy
kierować do Głównego Urzędu
Szczególne podziękowania oraz Statystycznego w Katowicach pod
W związku z tym dziękuję wszyst- wyrazy uznania składam Rachmi- numer telefonu: (+48) 32 779 12
kim osobom, które wzięły udział strzom Spisowym oraz członkom 60.
w Narodowym Spisie Powszech- Gminnego Biura Spisowego za
nym 2021. Dziękuję również tym, ogrom pracy włożony w realizację
Gminny Komisarz Spisowy
którzy przez ostatnie 6 miesięcy spisu na terenie gminy Mierzęcice.
Grzegorz Podlejski
nieustannie angażowali się w pro-

ZMIANY KAPŁAŃSKIE W PARAFIACH USYTUOWANYCH NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE
Informujemy, iż w ostatnim czasie dekretem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Sosnowieckiego
Grzegorza Kaszaka w parafii pw.
św. Mikołaja w Targoszycach na
funkcję wikariusza powołany został ks. Przemysław Szot, z kolei
w parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Siewierzu, do której należy sołectwo Boguchwałowice, wikariuszem został ks. Maciej Gaik.
Nowo powołanym wikariuszom życzymy bożej radości,
aby towarzyszyła im w każdym
dniu kapłańskiej posługi.
Urząd Gminy
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SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ!
Kampania społeczna „Sadza pło- 2. od palenisk opalanych palinie. Czad zabija. Żyj!” jest konwem stałym niewymienionych
tynuacją poprzednich kampanii
w pkt 1 — co najmniej raz na 3
społecznych „Czyszczone kominy
miesiące;
to mniejszy smog” oraz „Zaproś 3. od palenisk opalanych palikominiarza”.
wem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co
Celem kampanii społecznej „Sanajmniej raz na 6 miesięcy;
dza płonie. Czad zabija. Żyj!” 4. z przewodów wentylacyjnych
jest eliminacja niebezpieczeństw
co najmniej raz w roku, jeżeli
związanych ze smogiem, zaczawiększa częstotliwość nie wydzeniami i pożarami, których
nika z warunków użytkowych.
główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewo- Ustawa Prawo budowlane okredy kominowe i urządzenia grzew- śla, że właściciel/zarządca budyncze.
ku jest zobowiązany co najmniej 1
raz w roku zlecić przeprowadzenie
Jednocześnie naszym celem jest okresowej kontroli stanu techniczsłużyć użytkownikom przewo- nego przewodów kominowych
dów kominowych, aby użytkowa- (dymowych, spalinowych i wenne przez nich mieszkania/lokale tylacyjnych) osobie posiadającej
i domy posiadały czyste i w pełni odpowiednie uprawnienia – Misprawne technicznie przewody strza Kominiarskiego, a w przykominowe (dymowe, spalinowe i padku stwierdzenia uszkodzeń
wentylacyjne).
lub braków właściciel, zarządca
lub użytkownik budynku są oboWażnym elementem jest prowa- wiązani w czasie lub bezpośreddzenie edukacji społecznej:
nio po przeprowadzonej kontroli,
usunąć stwierdzone uszkodzenia
• jak prawidłowo organizować oraz uzupełnić braki, które mogłyproces spalania w domowych by spowodować zagrożenie życia
urządzeniach grzewczych, aby lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
uniknąć kopcenia z kominów,
mienia bądź środowiska.
•

jak poprawnie eksploatować
systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich
funkcjonowania, aby uniknąć
złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje
w obiektach lub ich częściach, w
których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów
dymowych i spalinowych w następujących terminach:

Kolejnym istotnym elementem
jest uświadomienie społeczeństwa, że:
•

•

prawidłowo wykonany komin
z certyfikowanych materiałów,
regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) to główna
podstawa do niewypłacenia
odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami,
1. od palenisk zakładów zbioro- a w przypadku wystąpienia jakichwego żywienia i usług gastro- kolwiek wątpliwości co do osonomicznych — co najmniej by oferującej usługi kominiarskie
raz w miesiącu, jeżeli przepisy służymy pomocą w sprawdzeniu
miejscowe nie stanowią ina- wiarygodności czy osoba oferuczej;
jąca usługi kominiarskie posiada
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dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub
mistrzowskie.
W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i
równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane.
•
•
•

•

•
•

•

„Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy
„Z kominiarzem bezpieczniej”
organizowaną przez Korporację Kominiarskie Polskich
„Inwentaryzacja źródeł ciepła”
organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich
Województwa Śląskiego
„Ochrona środowiska wybór
naszych czasów” organizowaną przez Kominiarską Fundację
Ochrony Przeciwpożarowej i
Ochrony Środowiska
„Bezpieczne Ciepło” organizowaną przez Krajowy Cech Kominiarzy
„Bezpieczeństwo i ekologia z
kominiarzem” organizowaną
przez Beskidzki Cech Kominiarzy
„Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa”
organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy , jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu
współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią
profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.
Z poważaniem
Prezes Wiesław Zabawa

MIERZĘCICKIE OBCHODY ZŁOTYCH, DIAMENTOWYCH ORAZ ŻELAZNYCH GODÓW
„Tyle lat jesteśmy razem,
tyle jasnych lat
Czas był dla nas tak łaskawy,
wiele słońca dał
Byłeś dla mnie bardzo dobry,
skąd to w Tobie jest?
Ludzie mówią, że kochamy się
Bo we dwoje dużo łatwiej
przez to życie przejść
Co dwa serca to nie jedno,
a na duszy lżej
I nie ważne,
że czasami trudno Ciebie znieść
Lecz z tą złością jesteś ładny,
taka ładna, taki ładny
Żeby się ludzie kochali…”
/ Stefan Mrowiński/
Złote, Diamentowe, Żelazne Gody
to jubileusze obchodzone szczególnie uroczyście w naszej gminie. Stąd też 16.10.2021r. Wójt
Gminy Mierzęcice zorganizował
spotkanie par małżeńskich z terenu naszej gminy, które w tym
roku świętują jubileusze 50 – lecia, 60 – lecia i 65 – lecia Pożycia
Małżeńskiego.
W tym roku 31 par małżonków
otrzymało zaproszenie do wspólnego świętowania Złotych, Diamentowych oraz Żelaznych Godów. Niestety z przyczyn losowych nie wszystkie zaproszone
małżeństwa mogły wziąć udział
w tym ważnym dla każdej rodziny
i lokalnej społeczności wydarzeniu.
Tegoroczni Jubilaci:
- obchodzący Jubileusz 50-lecia

małżeństwa w 2021 roku:
• Mirosława i Stanisław Barańscy
– Toporowice
• Helena i Czesław Błaszczyk
– Mierzęcice
• Elżbieta i Jan Cembrzyńscy
– Sadowie
• Janina i Stanisław Cichoń
– Zawada
• Wiesława i Janusz Grabowscy
– Przeczyce
• Wiesława i Jerzy Hatlapa
– Mierzęcice
• Danuta i Ryszard Hyla
– Toporowice
• Genowefa i Władysław Juszczyk
– Przeczyce
• Janina i Włodzimierz Kocot
– Najdziszów
• Maria i Aleksander Kolman
– Mierzęcice
• Janina i Eugeniusz Kozieł
– Przeczyce ul.
• Elżbieta i Zdzisław Kubinek
– Nowa Wieś
• Jadwiga i Stefan Kurzeja
– Toporowice
• Genowefa i Mieczysław Łukasik
– Mierzęcice
• Barbara i Jan Marcinek
– Przeczyce
• Pelagia i Marian Musiał
– Mierzęcice
• Ewa i Wilhelm Musioł
– Mierzęcice
• Halina i Stefan Nowak
– Sadowie
• Teresa i Franciszek Pasamonik
– Toporowice
• Marianna i Leszek Skorek
– Targoszyce
• Kazimiera i Józef Skupień
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– Toporowice
• Krystyna i Antoni Smolarscy
– Boguchwałowice
• Marianna i Feliks Swoboda
– Boguchwałowice
- obchodzący Jubileusz 60-lecia
małżeństwa w 2021 roku:
• Janina i Aleksy Dyszy
– Mierzęcice
• Teresa i Czesław Krzykawscy
– Zawada
• Janina i Mieczysław Sarn
– Mierzęcice
• Teresa i Władysław Sobczyk
– Toporowice
• Janina i Lucjan Twardoch
– Sadowie
- obchodzący Jubileusz 65-lecia
małżeństwa w 2021 roku:
• Krystyna i Czesław Bochenek
– Przeczyce
• Agnieszka i Jan Jaworscy
– Nowa Wieś
• Stanisława i Zenon Swoboda
– Boguchwałowice
Uroczystość poprzedziła Msza
święta odprawiona w kościele pw.
św. Mikołaja w Targoszycach, którą celebrował Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak- Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej.
Przy ołtarzu modlili się również:
Ksiądz Proboszcz Janusz Rakoczy,
Ksiądz Wikariusz Przemysław Szot
oraz Ksiądz Paweł Sproncel -sekretarz Jego Ekscelencji Biskupa. W
czasie Mszy świętej dostojni Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.

Ksiądz Biskup nie szczędził ciepłych słów skierowanych w stronę Jubilatów. Otrzymali oni z rąk
Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka pamiątkowe listy gratulacyjne,
a od Księdza Proboszcza Janusza
Rakoczego upominki, w postaci
czerwonej róży i butelki włoskiego
wina.
W Eucharystii, oprócz szacownych
par małżeńskich, uczestniczyły rodziny i znajomi oraz władze samorządowe Gminy Mierzęcice. Po nabożeństwie zarówno pary cieszące
się długoletnim pożyciem małżeńskim jak i licznie towarzyszący im
bliscy, udali się do sali bankietowej
„Pol-Trans Catering”, gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości. W
spotkaniu oprócz Jubilatów i ich
najbliższych, udział wzięli przedstawiciele władz gminy. Byli to
m.in.: Grzegorz Podlejski- Wójt
Gminy Mierzęcice, Zastępca Wójta
Gminy Mierzęcice - Iwona Pańta
oraz Sekretarz Gminy MierzęciceMagdalena Pasierb. Jak co roku
nie zabrakło też sołtysów miejscowości, z których pochodzą wyróżnione pary, Pauliny Niegowskiejdyrektora Szkoły Podstawowej nr
1 w Mierzęcicach oraz Karoliny
Dymarskiej- dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
Najserdeczniejsze życzenia dostojnym Jubilatom złożył Wójt Gminy
Grzegorz Podlejski.
Słowa uznania skierowała także w
stronę Jubilatów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Wiesława Rajewska.
Podczas uroczystości Wójt Gminy
Mierzęcice uhonorował Jubilatów
„Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
oraz wręczył listy gratulacyjne,
kwiaty i nagrody pieniężne. Po
wręczeniu odznaczeń przyszedł
czas na wspólne odśpiewanie
gromkiego „Sto lat”. Na Jubilatów
czekał także słodki upominek –
okolicznościowy tort. Nie zabrakło również życzeń i upominków
dla wszystkich Jubilatów od pani
Alfredy Perczak właścicielki firmy
POL-TRANS Catering.
Prawdziwą niespodzianką była
część artystyczna przygotowana
przez uczniów Szkoły Podstawowej

nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach pod kierunkiem Pani Barbary Gurowiec i Pani Ewy Urban,
podczas której dzieci zaprezentowały swoje zdolności taneczne
oraz wokalne. Całość dopełniła
oprawa muzyczna w wykonaniu
Kapeli Regionalnej „Mierzęcice”.
Z okazji tak pięknego jubileuszu
życzymy Wam Drodzy Jubilaci:
zdrowia, szczęścia, pomyślności
oraz nieustającej miłości i troski
najbliższych.
Niestety, w ubiegłym roku ze
względu na obostrzenia pandemiczne nie można było zorganizować tego typu uroczystości dla
par, które obchodziły podobne Jubileusze. W związku z tym pozwoliliśmy sobie także przypomnieć
wszystkim mieszkańcom nazwiska
Jubilatów, którzy obchodzili tak
ważne rocznice w 2020 roku. Także i im składamy najserdeczniejsze
życzenia!
Wykaz par małżeńskich obchodzących Jubileusz 50-lecia małżeństwa w 2020 roku:
• Krystyna i Antoni Bańscy
– Przeczyce
• Maria i Władysław Chyla
– Przeczyce
• Józefa i Marian Cichoń
– Mierzęcice
• Helena i Ambroży Czapla
– Nowa Wieś
• Bogusława i Jan Dyszy
– Zawada
• Danuta i Ryszard Dyszy
– Mierzęcice
• Zenona i Józef Filipczyk
– Toporowice
• Aleksandra i Henryk Gadziszewscy – Najdziszów
• Alina i Eugeniusz Grabowscy
– Toporowice
• Grażyna i Kazimierz Jakóbczyk
– Najdziszów
• Stanisława i Adam Kieras
– Przeczyce
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• Daniela i Józef Kotuła
– Mierzęcice
• Henryka i Czesław Kwoka
– Mierzęcice
• Kazimiera i Józef Łukasik
– Nowa Wieś
• Zofia i Lucjan Majcherczyk
– Mierzęcice
• Wiesława i Wiesław Moś
– Mierzęcice
• Teresa i Zenon Natkaniec
– Toporowice
• Jadwiga i Leon Noczyńscy
– Boguchwałowice
• Bogusława i Janusz Nowak
– Mierzęcice
• Kazimiera i Edward Nowak
– Przeczyce
• Krystyna i Henryk Pasamonik
– Sadowie
• Teresa i Zdzisław Płaczek
– Mierzęcice
• Krystyna i Piotr Przywara
– Boguchwałowice
• Mirosława i Stanisław Skubis
– Mierzęcice
• Anna i Krystian Skrzypczyk
– Najdziszów
• Danuta i Włodzimierz Swoboda
– Boguchwałowice
• Krystyna i Henryk Szewczyk
– Przeczyce
• Maria i Władysław Wojdas
– Toporowice
• Czesława i Józef Zięba
– Mierzęcice
Jubileusz 60-lecia małżeństwa w
2020 roku obchodzili:
• Helena i Zdzisław Paśnik
– Mierzęcice
• Józefa i Jan Sołtysik
– Mierzęcice
• Mieczysława i Józef Witek
– Nowa Wieś
Jubileusz 65-lecia małżeństwa w
2020 roku świętowali:
• Władysława i Marian Sarnik –
Mierzęcice
Urząd Gminy

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces
składania deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków,
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł
ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do
1MW należy zgłosić wypełniając
odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć w prosty
sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość
elektroniczną/e-dowód.
Wejdź na stronę:
1. www.zone.gunb.gov.pl,
2. naciśnij „złóż deklarację”,
3. wypełnij ją i wyślij.
Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć
osobiście w Urzędzie Gminy właściwym dla lokalizacji zgłaszanej
nieruchomości albo wysłać do
Urzędu. Na złożenie deklaracji do
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków właściciele i zarządcy
nieruchomości mają 12 miesięcy,
a więc do 30 czerwca 2022 roku.
Uwaga! Termin ten nie dotyczy
jednak nowych źródeł ciepła/spalania paliw - uruchomionych po 1
lipca 2021 roku. W takim przypadku termin ten wynosi jedynie 14
dni.
Dodatkowe informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przykłady wypełnienia deklaracji dotyczących: źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw - Formularz
A budynki i lokale mieszkalne oraz
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł
spalania paliw - Formularz B budynku i lokale niemieszkalne dostępne są na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Formularze do uzupełnienia znajdą Państwo w środku gazety.
Urząd Gminy
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Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.
W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem
(wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).
Należy wypełnić odrębny formularz A deklaracji dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku mieszkalnego.
W przypadku posiadania / zarządzania budynkami o funkcjach niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić
formularz B deklaracji odrębnie dla każdego budynku / lokalu niemieszkalnego.
Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy
wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

▪
▪
▪
▪
▪

☐Deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.
Dane adresowe budynku
………………………………………

A02

Powiat

………………………………………

………………………………………

A04

Miejscowość

………………………………………

………………………………………

A06

Numer budynku

____

A01

Województwo

A03

Gmina

A05

Ulica

A07

Kod pocztowy

____ - ______

A08

Rodzaj budynku
(01) ☐
(02) ☐
(03) ☐

Budynek jednorodzinny (w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej)
Budynek wielorodzinny → liczba wszystkich lokali mieszkalnych1 w budynku: ____
Budynek zbiorowego zamieszkania2 → liczba wszystkich lokali zbiorowego zamieszkania3 w budynku: ____

Należy wypełnić pkt. A09 jeżeli w budynku znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny
A09

Deklaracja dotyczy:
(01) ☐
(02) ☐

wszystkich lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku
wybranych lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku:
→ liczba lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją: ____
→ numery lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją: …………………………………………

Rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku
Należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia / instalacje stanowiące źródła ciepła nawet, jeśli nie są używane
oraz podać ich liczbę, następnie wskazać liczbę i funkcję (ogrzewanie / ciepła woda użytkowa) urządzeń / instalacji
wykorzystywanych na bieżąco lub w sezonie grzewczym.
Liczba
zainstalowanych
źródeł

Eksploatowane
źródło

Liczba
eksploatowanych
źródeł

Ogrzewanie
(c.o.)

Ciepła woda
(c.w.u.)

Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć
ciepłownicza
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

____

☐

☐

(03)

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem

☐

____

☐

____

☐

☐

(04)

Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno,
pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)

☐

____

☐

____

☐

☐

(05)

Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy)

☐

____

☐

____

☐

☐

(06)

Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa

☐

____

☐

____

☐

☐

(07)

Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy
przepływowy/ kominek gazowy

☐

____

☐

____

☐

☐

Źródło ciepła

(01)
(02)

1

Funkcja

Zainstalowane
źródło

B01

Lokal mieszkalny – trwale wydzielony fragment nieruchomości, budynku mieszkalnego, służący do zaspokojenia potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby. Składa się przeważnie z kilku
pokojów, kuchni, łazienki oraz korytarza.
Budynek zbiorowego zamieszkania – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.
3
Lokal zbiorowego zamieszkania – lokal służący celom okresowego pobytu ludzi w budynku zbiorowego zamieszkania.
2
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(08)

Kocioł olejowy

☐

____

☐

____

☐

☐

(09)

Pompa ciepła

☐

____

☐

____

☐

☐

(10)

Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

☐

____

☐

____

☐

☐

(11)

Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją
wspomagania ogrzewania

☐

____

☐

____

☐

☐

Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na
paliwo stałe).
B02

Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych
kotłów w poszczególnych klasach
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu
poświadczającego emisję
Klasa kotła / kotłów
(01) ☐
(02) ☐
(03) ☐
(04) ☐
(05) ☐

C01

B03

Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw
stałych

Liczba

Poniżej klasy 3 lub brak informacji

____

Klasa 3

____

Klasa 4

____

Klasa 5

____

Ekoprojekt

____

Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale
niemieszkalne4 ogrzewane źródłem ciepła
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji?

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji

(01) ☐

(02) ☐
(03) ☐
(04) ☐

Węgiel i paliwa węglopochodne
Pellet drzewny
Drewno kawałkowe
Inny rodzaj biomasy

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz B
(02) ☐ Nie

(01) ☐ Właściciel / Współwłaściciel

(02) ☐ Zarządzający

D01

Wypełniający formularz

D02

Imię i nazwisko wypełniającego
lub nazwa instytucji / firmy

………………………………………………………………………………
…………………………………………

D03

Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

……………………………………………………………

D04

Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)

……………………………………………………………

D05

Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem
budynku/lokalu, którego dotyczy formularz

(01) ☐ Tak

(02) ☐ Nie

Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego
dotyczy formularz)

4

D06

Kraj

………………………………………

D07

Województwo

………………………………………

D08

Powiat

………………………………………

D09

Gmina

………………………………………

D10

Miejscowość

………………………………………

D11

Ulica

………………………………………

D12

Numer budynku

____

D13

Numer lokalu

____

D14

Kod pocztowy

____ - ______

Data wypełnienia formularza

……………………………………………………………

Podpis wypełniającego

……………………………………………………………

Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła
(np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny).
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie
I. Cel przetwarzania danych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (MPRiT), jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu
umożliwienia złożenia deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną
„ustawą”, oraz w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz niektórych innych ustaw. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
II. Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODOi.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
realizacji art. 27a ust. 1 ustawy tj. prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków.
III. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
IV. Rodzaje przetwarzanych danych
MRPiT zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
• dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy;
• dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji;
• dane techniczne budynku, w tym informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
• informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies).
V. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku ze złożeniem deklaracji w serwisie internetowym jest obowiązkiem wynikającym z art. 27g ust. 3 ustawy.
VI. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust.1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Ponadto Państwa dane osobowe są udostępniane:
• wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast – jako organom, do których składa się deklarację o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw,
stosownie do art. 27g ust. 1 ustawy.
• organom administracji publicznej i innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.
Odbiorcami danych są również:
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – na podstawie podpisanego w dniu 3 sierpnia 2020 r. Porozumienia o współpracy w zakresie
powierzenia realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” w oparciu o środki Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa pomiędzy MRPiT a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jako podmiot realizujący usługę budowy, wdrożenia i obsługi
systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach której będą gromadzone dane osobowe,
przetwarzane w ramach składanych deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw.
• podmioty świadczące na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii usługi związane z utrzymaniem, obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
Dane osobowe nie będą przekazywane przez MRPiT do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania zgodnie z art. 15 i 16 RODO. Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą
może zwrócić się do MRPiT z pytaniem m.in. o to czy MRPiT przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał,
jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się
nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do MRPiT z wnioskiem o ich aktualizację.
2. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych
osobowych powoduje, że MRPiT może jedynie przechowywać dane osobowe. MRPiT nie może przekazywać tych danych innym podmiotom,
modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez
MRPiT oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
3. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
IX. Kontakt z MRPiT oraz Inspektorem Ochrony Danych
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;
Plac Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa;
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl; Tel.: +48 222 500 123
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MRPiT:
e-mail: iod@mrpit.gov.pl

i

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
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Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel).
Deklaracja dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.
Należy wypełnić odrębny formularz B deklaracji dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku / lokalu niemieszkalnego.
W przypadku posiadania / zarządzania budynkami o funkcjach mieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić formularz A
deklaracji odrębnie dla każdego budynku / lokalu mieszkalnego.
Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy
wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

▪
▪
▪
▪
▪

☐Deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.
Dane adresowe budynku
A01

Województwo

………………………………………

A02

Powiat

………………………………………

A03

Gmina

………………………………………

A04

Miejscowość

………………………………………

A05

Ulica

………………………………………

A06

Numer budynku

____

A07

Kod pocztowy

____ - ______

A08

Symbol / oznaczenie
specjalne budynku

………………………………………

A09

Rodzaj budynku / lokalu

A10

(01) ☐

Budynki / lokale biurowe

(10) ☐

Budynki / lokale muzeów i bibliotek

(02) ☐

Piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale
gastronomiczne

(11) ☐

Budynki / lokale szkół i instytucji badawczych

(03) ☐

Budynki / lokale handlowo‐usługowe

(12) ☐

Budynki / lokale szpitali i zakładów opieki medycznej

(04) ☐

Budynki łączności, dworców i terminali

(13) ☐

Budynki / lokale kultury fizycznej

(05) ☐

Budynki garaży

(14) ☐

Szklarnie, tunele foliowe

(06) ☐

Budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni

(15) ☐

Budynki gospodarstw rolnych

(07) ☐

Budynki / lokale przemysłowe

(16) ☐

Budynki / lokale przeznaczone do sprawowania kultu
religijnego i czynności religijnych

(08) ☐

Zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe

(17) ☐

Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte
indywidualną ochroną konserwatorską

(09) ☐

Ogólnodostępny obiekt kulturalny

(18) ☐

Pozostałe budynki / lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie
wymienione

Deklaracja dotyczy:
(01) ☐
(02) ☐

całego budynku
wybranych lokali w budynku:
→ numery / symbole / oznaczenia specjalne lokali niemieszkalnych objętych deklaracją:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Liczba zainstalowanych
źródeł

Eksploatowane źródło

Liczba eksploatowanych
źródeł

Ogrzewanie (c.o.)

Ciepła woda (c.w.u.)

Funkcja technologiczna
/ produkcyjna

Funkcja

Łączna moc źródła / źródeł
(Kw)

Rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku
Należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia / instalacje stanowiące źródła ciepła nawet, jeśli nie są używane
oraz podać ich liczbę, następnie wskazać liczbę i funkcję (ogrzewanie / ciepła woda użytkowa / cele technologiczne, produkcyjne jak
np. produkcja pary, dymu, suszenie, przetwarzanie żywności, itp.) i moc urządzeń / instalacji wykorzystywanych na bieżąco lub w
sezonie grzewczym.
Zainstalowane źródło

B01

Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć
ciepłownicza
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(02) biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem
Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno,
(04)
pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)
Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(05)
biomasy)

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

(06) Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

(08) Kocioł olejowy

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

(09) Pompa ciepła

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

(10) Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

____

☐

____

☐

☐

☐

____

Źródło ciepła

(01)

(03)

(07)

(11)

Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy/
kominek gazowy

Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją
wspomagania ogrzewania

Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na
paliwo stałe).
B02

Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych
kotłów w poszczególnych klasach
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu
poświadczającego emisję
Klasa kotła / kotłów
(01) ☐
(02) ☐
(03) ☐
(04) ☐
(05) ☐

C01

____

Klasa 3

____

Klasa 4

____

Klasa 5

____

Ekoprojekt

____

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji

Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw
stałych

Liczba

Poniżej klasy 3 lub brak informacji

Czy w budynku znajduje się także lokal lub lokale
mieszkalne ogrzewane źródłem ciepła
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji?

B03

(01) ☐

(02) ☐
(03) ☐
(04) ☐

Węgiel i paliwa węglopochodne
Pellet drzewny
Drewno kawałkowe
Inny rodzaj biomasy

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz A
(02) ☐ Nie

(01) ☐ Właściciel / Współwłaściciel

(02) ☐ Zarządzający

D01

Wypełniający formularz

D02

Imię i nazwisko wypełniającego
lub nazwa instytucji / firmy

D03

Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

……………………………………………………………

D04

Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)

……………………………………………………………

D05

Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem
budynku/lokalu, którego dotyczy formularz

(01) ☐ Tak

2

………………………………………………………………………………
…………………………………………

(02) ☐ Nie

v. 1.2.

Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego
dotyczy formularz)
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D06

Kraj

………………………………………

D07

Województwo

………………………………………

D08

Powiat

………………………………………

D09

Gmina

………………………………………

D10

Miejscowość

………………………………………

D11

Ulica

………………………………………

D12

Numer budynku

____

D13

Numer lokalu

____

D14

Kod pocztowy

____ - ______

Data wypełnienia formularza

……………………………………………………………

Podpis wypełniającego

……………………………………………………………
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie
I. Cel przetwarzania danych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (MPRiT), jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu
umożliwienia złożenia deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną
„ustawą”, oraz w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz niektórych innych ustaw. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
II. Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODOi.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
realizacji art. 27a ust. 1 ustawy tj. prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków.
III. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
IV. Rodzaje przetwarzanych danych
MRPiT zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
• dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy;
• dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji;
• dane techniczne budynku, w tym informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
• informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies).
V. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku ze złożeniem deklaracji w serwisie internetowym jest obowiązkiem wynikającym z art. 27g ust. 3 ustawy.
VI. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust.1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Ponadto Państwa dane osobowe są udostępniane:
• wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast – jako organom, do których składa się deklarację o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw,
stosownie do art. 27g ust. 1 ustawy.
• organom administracji publicznej i innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.
Odbiorcami danych są również:
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – na podstawie podpisanego w dniu 3 sierpnia 2020 r. Porozumienia o współpracy w zakresie
powierzenia realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” w oparciu o środki Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa pomiędzy MRPiT a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jako podmiot realizujący usługę budowy, wdrożenia i obsługi
systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach której będą gromadzone dane osobowe,
przetwarzane w ramach składanych deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw.
• podmioty świadczące na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii usługi związane z utrzymaniem, obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
Dane osobowe nie będą przekazywane przez MRPiT do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania zgodnie z art. 15 i 16 RODO. Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą
może zwrócić się do MRPiT z pytaniem m.in. o to czy MRPiT przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał,
jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się
nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do MRPiT z wnioskiem o ich aktualizację.
2. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych
osobowych powoduje, że MRPiT może jedynie przechowywać dane osobowe. MRPiT nie może przekazywać tych danych innym podmiotom,
modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez
MRPiT oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
3.Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
IX. Kontakt z MRPiT oraz Inspektorem Ochrony Danych
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;
Plac Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa;
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl; Tel.: +48 222 500 123
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MRPiT:
e-mail: iod@mrpit.gov.pl

i
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
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CHCESZ POMÓC POTRZEBUJĄCYM? ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM SZLACHETNEJ PACZKI

W Polsce w skrajnej biedzie żyje
około 1,5 miliona osób. Na skraj
ubóstwa Polaków doprowadzają
najczęściej choroba, niepełnosprawność, nieszczęśliwy wypadek czy starość. W pomoc potrzebującym angażuje się wiele
organizacji w tym Stowarzyszenie
Wiosna, które od 20 lat w ramach
Szlachetnej Paczki tworzy idee
mądrej pomocy.

także młodsze osoby, które ukończyły 16 lat, a ich opiekun/rodzic
wyraził pisemną zgodę na udział
w wolontariacie. Młodzi wolontariusze będą towarzyszyć pełnoprawnym Super W w spotkaniach
z rodzinami oraz pomagać liderom
w budowaniu rejonu.
Jak zostać Super W?
Zgłoszenie się na wolontariusza
Szlachetnej Paczki jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć w formularz na stronie www.superw.pl,

W tym roku po długiej przerwie
Szlachetna Paczka spróbuje objąć
świąteczną pomocą potrzebujących mieszkańców z gmin powiatu
będzińskiego. Mądra pomoc ma
trafić także do Mierzęcic, aby to
się udało, potrzebni są jednak wolontariusze, którzy z sercem zaangażują się w ten niezwykły projekt.
Czym zajmują się wolontariusze?
Każdy wolontariusz Szlachetnej
Paczki to tzw. Super W, który podczas spotkań z potrzebującymi rodzinami poznaje ich historię, a następnie tworzy opis rodziny, który
trafia do internetowej bazy.
Po zapoznaniu się z sytuacją potrzebujących, wolontariusz decyduje o ich włączeniu do programu.
Określa również formę pomocy
oraz nawiązuje kontakt z Darczyńcą, który wybrał rodzinę.
Super W dbają o to, aby wszystkie
Rodziny znalazły w grudniu swoich Darczyńców i poczuły magię
Weekendu Cudów.
Kto może zostać wolontariuszem
Szlachetnej Paczki?
Wolontariuszką lub wolontariuszem Szlachetnej Paczki może zostać każda osoba, która ukończyła
18. rok życia i ma chęć do niesienia
pomocy innym.
W akcję mogą zaangażować się
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wypełnić krótką ankietę i wysłać
swoje zgłoszenie. Następnie należy poczekać na kontakt z koordynatorem akcji, który umówi nas na
pierwsze spotkanie w trybie online.
Więcej informacji na temat wolontariatu można otrzymać wysyłając
wiadomość email na: wolontariusz@wiosna.org.pl
Nie czekaj, już dziś wejdź na www.
superw.pl i dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce!
Urząd Gminy

SPOTKANIE Z AUTORKĄ „ARABSKIEJ SAGI”
6 października 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach mieliśmy przyjemność
gościć Tanyę Valko polską pisarkę
i poetkę; arabistkę, tłumaczkę
i podróżniczkę. Autorkę bestsellerowej „Arabskiej sagi”, chętnie
czytanej przez czytelników naszej
Biblioteki.

lamem i chrześcijaństwem, zderzeniem obu cywilizacji. Pisarka
wypowiada się także o Polakach
zamieszkałych w krajach Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu oraz
Azji i terroryzmie oraz uchodźstwie.

sularnego. Wszystkie jej opowieści były niezmiernie interesujące,
a najciekawsze było to, że niektóre
osoby przedstawione w książkach
istnieją naprawdę, a najbardziej
drastyczne sytuacje przedstawione w książkach mają swoje prawdziwe podłoże i wydarzyły się naNa spotkaniu pisarka w barwny prawdę.
sposób opowiedziała słuchaczom
Pisarce towarzyszył mąż Igor Kacz- o kulturze, stylu bycia i sytuacji ko- Pani Tanya Valko jest sympatyczmarczyk, dyplomata, konsul RP, biet w krajach muzułmańskich. Jak ną, pogodną osobą, która potrafiła
tłumacz i arabista, który poprowa- się okazało- ten mało znany Euro- zaciekawić słuchaczy swoimi opodził spotkanie.
pejczykom świat, kojarzony ostat- wieściami. Chętnie słuchalibyśmy
nio głównie przez pryzmat terro- jej dłużej, ale wszystko ma swój
Pani Tania Valko wraz z mę- ryzmu, ma wiele odcieni. Bywa czas i spotkanie trzeba było zakońżem mieszkała długi czas w krajach niebezpieczny, niezrozumiały, a czyć.
arabskich, w tym w Libii i Arabii jednocześnie jest niezwykle barwSaudyjskiej, a następnie w Indone- ny i pociągający.
Uczestnicy mieli okazję kupić
zji. Po ponad 25 latach na obczyźksiążki naszego gościa. A spotkanie w 2018 r. pozostawiła za sobą Wiele z opowiadanych podczas nie zakończyło się tradycyjnie audyplomatyczne życie i wróciła do spotkania historii można odnaleźć tografami i wspólnymi zdjęciami.
Polski.
na kartach powieści Tanyi Valko.
Wszystkie swoje przeżycia i ob- Wydarzenie zostało zorganizowaNa początku spotkania Tanya Valko serwacje wykorzystała w swoich ne w ramach partnerstwa z Biblioopowiedziała nam, w jaki sposób książkach.
teką Publiczną Gminnego Centrum
wybrała kierunek wykształcenia,
Kultury i Sportu w Bobrownikach,
jak znalazła się na początku lat 80- Jej książki jako pierwsze w Polsce która to pozyskała na zadanie pod
tych na Bliskim Wschodzie, gdzie pokazały zderzenie kultur i religii w nazwą „Nakręć się na kulturę z
mieszkała przez wiele kolejnych małżeństwach mieszanych. Autor- Biblioteką!” środki z MKDNiS w
lat. Jak poznawała realia, obycza- ka z lekkością i swadą opowiadała ramach programu: BLISKO. Bijowość, zwyczaje, a także kuchnię o swoich przeżyciach, ubarwiając blioteka / Lokalność / Inicjatywy
i życie codzienne mieszkańców, tak je anegdotami i ciekawostkami.
/ Społeczność / Kooperacja / Oddla nas egzotycznych, zwłaszcza w
dolność. Priorytet 4 Narodowego
tamtych latach. Barwnie opisała Autorka. „Arabskiej sagi”, liczącej Programu Rozwoju Czytelnictwa
specyfikę Bliskiego Wschodu, a już 13 tomów, opowiadała o tym, 2.0 na lata 2021-2025.
zna ją dobrze z własnego doświad- jak powstawały kolejne części jej
czenia.
sagi. Wiele inspiracji do swoich
Dyrektor GBP
książek Tanya Valko zaczerpnęła
Grażyna Czapla
Poruszyła tematy związane z is- z własnego doświadczenia kon-
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ZDALNY DOSTĘP DO KSIĄŻEK
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Mierzęcicach można skorzystać
z cyfrowej wypożyczalni Academica, to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów
cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Przystąpienie do systemu, jak i
dalsze korzystanie jest bezpłatne
zarówno dla instytucji, jak i użytkowników.
W Academice udostępniane są
przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki
akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe
oraz czasopisma naukowe z listy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego ze wszystkich dziedzin
wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym.
Użytkownicy mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
Z systemu korzystają m.in. duże
biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich
miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom
dostęp do literatury naukowej i
popularnonaukowej potrzebnej
w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich
i magisterskich. System pozwala
użytkownikom na przeszukiwanie
zasobów, rezerwację obiektów,
wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. Cyfrowa
Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica została uruchomiona w październiku 2014 roku.
To wynik realizacji projektu Biblioteki Narodowej we współpracy z
Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej
oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Celem projektu
realizowanego w latach 2010-2014
było wprowadzenie nowej jakości
w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie
ich tradycyjnej formy polegającej
na przesyłaniu pocztą egzemplarzy
papierowych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Projekt

finansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
•
Gminna Biblioteka Publiczna w
Mierzęcicach przystąpiła do programu w maju 2021 r. i już od
września w dwóch placówkach
bibliotecznych w centrali w Mierzęcicach i filii nr 5 w Mierzęcicach
Osiedlu można korzystać z cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej. Zbiory można po zalogowaniu
przeglądać tylko na miejscu w bibliotece. Nie ma możliwość zapisywania i drukowania chronionych
utworów zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dozwolone jest jednak wykonywanie kopii fotograficznych
przez osoby fizyczne zgodnie z zapisem o dozwolonym użytku osobistym z art. 23 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
To nie jedyne innowacje, z jakich
można skorzystać w mierzęcickiej
bibliotece, bowiem GBP oferuje
także swoim czytelnikom zdalny
dostęp do książek poprzez dwa
serwisy z e-bookami: Legimi oraz
IBUK Libra.

cach lub w Mierzęcicach Osiedlu osobiście lub mailowo,
pisząc na adres GBPMierzecice@gmail.com,
wejść na stronę www.legimi.
pl/bs_katowice/,
• założyć konto lub zalogować
się na swoje konto, jeśli jest już
założone,
• wprowadzić otrzymany kod,
• z kodu można korzystać bez
ograniczeń przez 30 dni od
momentu aktywacji kodu,
• po wygaśnięciu dostępu można pobrać w bibliotece następny miesięczny kod.
W każdym miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna,
ograniczona liczba kodów. Nasza
Biblioteka posiada niewielką ilość
kodów, a więc kto pierwszy ten
lepszy!

Natomiast od 4 sierpnia 2021 r.
GBP w Mierzęcicach umożliwia
swoim czytelnikom darmowy dostęp do ponad 3500 ebooków
w serwisie IBUK Libra. Znaczna
część elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla studentów i pracowników naukowych.
Ponadto wśród e-książek znajdują
się publikacje z zakresu literatury
pięknej, literatury faktu, literatury
Dostęp uzyskano w ramach zada- dla dzieci i młodzieży, a także ponia „Książki online dla każdego”.
radniki i słowniki. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez przegląZadanie finansowane w ramach II darkę internetową.
edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Zasady korzystania z IBUK Libra:
Śląskiego na rok 2021. Projekt zo- • trzeba być zarejestrowanym
stał przygotowany przez Bibliotekę
czytelnikiem mierzęcickiej biŚląską w Katowicach. Od 2 sierpnia
blioteki,
2021 r. GBP w Mierzęcicach umoż- • aby pobrać kod należy zgłosić
liwia swoim czytelnikom darmowy
się do biblioteki w Mierzęcidostęp do ebooków w serwisie
cach lub w Mierzęcicach OsieLegimi, oferującym przede wszystdlu osobiście lub mailowo,
kim bogaty wybór beletrystyki (kilpisząc na adres GBPMierzecikadziesiąt tysięcy tytułów). Oferta
ce@gmail.com,
uzupełniana jest na bieżąco no- • po odebraniu kodu należy
wościami wydawniczymi. Dostęp
wejść na stronę https://libra.
do serwisu jest możliwy poprzez
ibuk.pl/,
aplikację mobilną, w tym na wy- • postępować zgodnie z instrukbranych czytnikach.
cją dostępną na  https://libra.
ibuk.pl/jak-zaczac-uzywac.
Zasady korzystania z Legimi:
• trzeba być zarejestrowanym Więcej informacji udziela p. Doczytelnikiem mierzęcickiej bi- minika Latos tel. 664 965 171
blioteki,
• aby pobrać kod należy zgłosić
Dyrektor GBP
się do biblioteki w MierzęciGrażyna Czapla
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ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W „KIERMASZU KSIĄŻKI UŻYWANEJ”
Zapraszamy do Filii Bibliotecznej w Bibliotece w Mierzęcicach OsieNr 5 w Mierzęcicach Osiedlu na dlu od wielu lat.
coroczny Kiermasz Książki Używanej.
Będzie można kupić książki używane dla dzieci, młodzieży i doroPo dwuletniej przerwie powra- słych z literatury pięknej i popularcamy to tradycyjnego kiermaszu nonaukowej w cenie od 1 do 20 zł.
książek używanych prowadzonego

Kiermasz będzie trwał do 12 listopada 2021 r.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor GBP
Grażyna Czapla

GODZINY OTWARCIA PLACÓWEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Od 2 listopada 2021 r. placówki Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mierzęcicach powracają do
swoich stałych godzin otwarcia.
Natomiast nie zmienia się sposób wypożyczania książek. Nadal
obowiązują obostrzenia sanitarne, dezynfekcja rąk, wstęp tylko
w maseczkach dla określonej ilości osób.
W placówkach bibliotecznych
w Mierzęcicach i Mierzęcicach
Osiedlu można skorzystać z ksero i wydruku komputerowego
wykonanego przez bibliotekarza.
W tych placówkach zostanie również oddany dla czytelników komputer z dostępem do Internetu.
Informujemy, że w filiach w Prze-

czycach i Toporowicach nastąpiła
zmiana numerów telefonicznych
Godziny otwarcia:
• Centrala w Mierzęcicach
Poniedziałek 8.00 – 19.00
Wtorek
8.00 – 19.00
Środa 		
8.00 – 19.00
Czwartek
8.00 – 19.00
Piątek		
8.00 – 19.00
Sobota		
8.00 – 13.00
Tel. 32 288 70 35, 664 965 171
•

Filia Nr 1 w Przeczycach

Poniedziałek, środa, piątek
15.00 – 19.00
Wtorek, czwartek		
10.00 – 14.00
Tel. 690 274 713

•

Filia Nr 3 w Toporowicach

Poniedziałek, środa, piątek
15.00 – 18.00
Wtorek, czwartek		
9.00 – 12.00
Tel. 512 725 020
•

Filia Nr 5
Osiedlu

Poniedziałek
Wtorek
Środa 		
Czwartek
Piątek		

w Mierzęcicach
8.00 – 19.00
8.00 – 19.00
8.00 – 19.00
8.00 – 19.00
8.00 – 19.00

Tel. 32 380 10 50, 503 070 657
Dyrektor GBP Grażyna Czapla

SPEKTAKL PT. „O POPIELU I MYSZACH”
To przedstawienie teatralne
z pewnością różniło się od innych
wydarzeń scenicznych organizowanych przez mierzęcicki GOK. Interaktywna forma przedstawienia
sprawiła, że wydarzenie cieszyło
się niezwykłym zainteresowaniem społeczności gminnej.

przybycie i aktywny udział w tym sza do udziału w kolejnych inicjatyniezwykłym przedsięwzięciu sce- wach, które organizuje.
nicznym. Gminny Ośrodek Kultury
w Mierzęcicach serdecznie zapraAldona Węgrzynowicz

Każdy z widzów, choć przez chwilę mógł się poczuć prawdziwym
aktorem i wcielić się w rolę muzykantów, tancerzy lub myszek goniących Popiela…
Wszystko to sprawiło, że spektakl
„O Popielu i myszach”, który wystawiony został 6 października
2021 roku, na długo zapisze się
w pamięci wszystkich tych, którzy
zdecydowali się w nim uczestniczyć.
Dziękujemy widzom za tak liczne
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REDAKCJA I DRUKARNIA „OD KUCHNI”
Dzieci i młodzież z warsztatów
dziennikarskich Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach odwiedziły redakcję „Dziennika Zachodniego” i drukarnię „Polska Press”
w Sosnowcu, gdzie jest drukowanych wiele tytułów prasy z całej
Polski i zza granicy. Tajniki pracy
reporterów i proces druku gazet
i czasopism spotkały się z wielkich uznaniem młodych ludzi.
Wyjazd miał miejsce 23 września
br. Uczestnicy warsztatów dziennikarskich GOK, uczniowie mierzęcickich szkół podstawowych,
pojechali na wycieczkę pod opieką
Beaty Dzierżanowskiej-Kukuły, nauczyciela SP nr 1; Kamili Kostrzewy, z SP nr 2; redaktor Agnieszki
Zielińskiej, opiekuna warsztatów
dziennikarskich Gminnego Ośrodka Kultury oraz Michała Matyji,
pracownika mierzęcickiego GOK.
O pracy drukarni opowiedział
zebranym Stanisław Tomal, szef
produkcji drukarni „Polska Press”,
wydawcy m.in. „Dziennika Zachodniego”. Młodzi ludzie mogli zapoznać się z etapami druku,
obejrzeli serce drukarni czyli ultranowoczesną maszynę drukarską
marki „MAN” (drukarnia jest najnowocześniejszą w Polsce i jedną
z najbardziej zaawansowanych
technicznie w Europie), magazyny
papieru, oraz halę, gdzie gazety
lub czasopisma są dzielone na poszczególne egzemplarze.

Przyszli adepci dziennikarstwa
mogli zobaczyć też zabytkową maszynę linotypową, dawny aparat
fotograficzny, czy czcionki i szpalty
drukarskie.

produkcji papieru, Kacper Krzpiet,
również z SP nr 1 pytał o techniki
druku, a Bartosz Szymczak, z mierzęcickiej SP nr 2 o zagadnienia
historyczne. Stanisław Tomal ze
szczegółami odpowiadał na pytaWarto przypomnieć, że obecnie nia, zwrócił się też do młodych redruk ok. 100 tys. gazet (technika porterów z apelem, by koniecznie
offset) zajmuje w przybliżeniu go- zbierać surowce wtórne. Im więdzinę, (proces jest w całości stero- cej surowców (papieru) zostanie
wany elektronicznie), gdzie jeszcze odzyskanych, tym można będzie
w latach 90. ub. w. wymagało to wydrukować więcej nowych pism.
kilku godzin pracy maszyn i urzą- (Druk gazet i czasopism w Unii Eudzeń i zaangażowania sporej grupy ropejskiej odbywa się teraz wyludzi.
łącznie na papierze pochodzącym
z odzysku, uszlachetnionym celuMłodzi ludzie mieli wiele pytań. lozą).
Beata Jędrusik z SP nr 1 w Mierzęcicach chciała poznać sposób
Następnie uczestnicy wycieczki przeszli do redakcji „Dziennika
Zachodniego”, gdzie spotkali się
z Grzegorzem Gajdą, redaktorem
naczelnym „Dziennika Zachodniego”, z którym są związane też
m.in. portale dziennikzachodni.pl
i naszemiasto.pl Dzieci i młodzież
poznali np. „newsroom” (serce
redakcji) i inne pomieszczenia
pracy dziennikarzy, czy fotoreporterów, oraz sale konferencyjne.
Dowiedzieli się też, ile w mediach
zmieniła pandemia koronawirusa,
czym jest presja czasu oraz jakie
cechy powinny wyróżniać dobrego
dziennikarza. Na zakończenie zebrani wykonali pamiątkowe zdjęcia, także selfie.
Agnieszka Zielińska-Taborek
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PODSUMOWANIE AKADEMII EKOLOGII
W maju 2021r. mierzęcicki GOK
zaprosił dzieci uczęszczające do
szkół podstawowych oraz zamieszkujące naszą gminę do
udziału w „Akademii Ekologii”.
W ramach tego wydarzenia, jego
uczestnicy wykonywali np. użyteczne przedmioty z odpadów, surowców wtórnych, przeprowadzali
ciekawe doświadczenia ilustrujące negatywne skutki degradacji
środowiska naturalnego czy np.
wykonywali niepowtarzalne prace
plastyczne, a przede wszystkimposzerzali swoją wiedzę na temat
ekologii i dbania o naszą planetę.
Wydarzenie podzielone zostało na
4 moduły:
• Segregowanie i recykling;
• Pod ochroną;
• Zanieczyszczenie planety;
• Dobre nawyki.

postawione przed nimi zadania
ekologiczne.

Mierzęcicki GOK postanowił wyróżnić uczestników, którzy wykazali się największym zaangażoA co to były za zadania? Dzieci waniem, czym równocześnie posprawdzały jakość naszego powie- twierdzili, że los naszej planety nie
trza pod względem zapylenia, wy- jest im obojętny. Do zaszczytnego
Każdy, kto zgłosił swój akces w pro- konywały rysunki lub zdjęcia roślin grona takich właśnie osób zaliczyć
jekcie, został zakwalifikowany do lub zwierząt, które występują na należy: Nataszę Skupień, Nikolę
udziału we wszystkich 4 modułach. terenie gminy Mierzęcice i obję- Skupińską, Annę Fryczek, Oliwiera
W każdym z modułów wprowa- te są ochroną gatunkową, spraw- Bijaka, Alana Waloszczyka, Frandzono podział na dwie grupy wie- dzały jakie substancje najbardziej ciszka Zimnego oraz Stanisława
kowe. Wszystkie doświadczenia, szkodzą glebie oraz ile wody traci- Zimnego. Gratulujemy wszystkim
które mieli przeprowadzić uczest- my rocznie poprzez cieknący kran. osobom, które poświęciły swój
nicy rozwijały kreatywność, były Uczestnicy mogli się także przeko- czas i zechciały poszerzyć swoją
wyszukane i inspirujące. Gratulu- nać, który sposób szczotkowania wiedzę na temat ekologii.
jemy osobom najbardziej wytrwa- zębów jest najbardziej ekonomiczłym, które zrealizowały wszystkie ny i równocześnie ekologiczny.
Aldona Węgrzynowicz

PODZIĘKOWANIA OD KGW W PRZECZYCACH
skiemu wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Prezesowi Wspólnot
Gruntowych Wsi Przeczyce Jarosławowi Pustułce wraz Zarządem,
jak również Firmie Rom-Bruk Roman Gwóźdź. Słowa podziękowań
kierujemy także w stronę nieocenionych sponsorów tej pamiętnej
uroczystości oraz gości, którzy
uświetnili ją wspaniałymi i wzruszającymi życzeniami, kwiatami,
listami gratulacyjnymi oraz upominkami.
Żywimy nadzieję, że atmosfera obchodów Jubileuszu 90-lecia Koła
„Wdzięczność i pszenica rosną tyl- Koło Gospodyń Wiejskich w Prze- na długo zapadnie w miłych wspoko na dobrych glebach”.
czycach pragnie wyrazić wdzięcz- mnieniach naszych gości. Dobrze
ność za wsparcie oraz nieocenioną jest nam działać ze świadomością,
/ Francoisde pomoc i życzliwość: Wójtowi Gmi- że wokół siebie mamy tyle życzlila Rochefoucauld/ ny Mierzęcice Grzegorzowi Podlej- wych osób!
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OGŁOSZENIA PŁATNE
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE
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
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