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MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH
W lipcu 2022r. Gmina Mierzęcice zawarła porozumienie z Powiatem Będzińskim określające
przejęcie dróg powiatowych ul.
Jana Pawła II w Boguchwałowicach oraz ul. Mostowej w Toporowicach w celu wykonania ich
modernizacji.
Dzięki zawartemu porozumieniu
Gmina Mierzęcice może wykonać
remont tych ulic.
W dniu 21.07.2022r. ogłoszono
przetarg na modernizację tych
dróg, a w dniu 6.09.2022r. zostały podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym
„LARIX” z Lublińca.
Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni, wbudowanie krawężników najazdowych,
regulację istniejących studni rewizyjnych w jezdni oraz wymianę
włazów na nowe tzw. „pływające”.
Prace w Toporowicach na ul. Mostowej oraz w Boguchwałowicach
na ul. Jana Pawła II już się rozpoczęły.
Zakończenie prac przewidziane
jest na początek grudnia.

Modernizacja ul. Mostowej w Toporowicach

Łączny koszt modernizacji tych ulic
to 1.911.911,21 zł.

- Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „LARIX” z Lublińca.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu przetargowym ceny ofert były
niższe niż wynikające z kosztorysów inwestorskich gmina przystąpiła również do przejęcia ul. Dąbrowskiej w Toporowicach w celu
wykonania jej remontu.

W ramach tej inwestycji zostanie
m.in. wykonana nowa nawierzchnia jezdni, a także regulacja istniejących studni rewizyjnych wraz z
wymianą włazów. Wartość inwestycji to 649.578,99 zł.

Prace zostaną wykonane jeszcze w
W wyniku rozstrzygniętego prze- tym roku.
targu w dniu 27 października br.
podpisano umowę z Wykonawcą
Urząd Gminy

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
W budynku Przedszkola Publicznego i Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach zakończono prace
polegające na wymianie i dociepleniu pokrycia dachowego oraz
budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,12 kW.

Mierzęcice od 2018 r. (instalacje ekologiczne oraz ekonomiczne,
oze w budynkach użyteczności zwłaszcza w kontekście wzrostu
publicznej oraz budynkach miesz- cen energii elektrycznej.
kalnych) mają istotne znaczenie
Urząd Gminy

Szacuje się, że ok. 99 % energii
elektrycznej zużywanej w placówce będzie pochodziło właśnie z
tego odnawialnego źródła energii.
Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 192 210,00 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.
Nowatorskie rozwiązania dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzane w Gminie
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INFORMACJE W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO
W związku z przeprowadzoną
przez Starostwo Powiatowe w
Będzinie modernizacją ewidencji
gruntów i budynków w zakresie
aktualizacji użytków gruntowych
i opracowania ewidencji budynków, mieszkańcy Gminy Mierzęcice będący właścicielami nieruchomości są wzywani do złożenia
korekt informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
Przeprowadzona przez Starostwo
Powiatowe w Będzinie modernizacja wprowadziła zmiany zapisów
w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany dotyczą większości nieru- Będziński ogłosił w dniu 11 marca
chomości położonych na obszarze 2022r. w Dzienniku Urzędowym
gminy.
Województwa (poz. 1634).
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne dane wynikające
z ewidencji gruntów i budynków
prowadzone przez Starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków.

Podatnicy, którzy w terminie 14
dni od daty wystąpienia zmiany
nie złożyli odpowiednich zmian
informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego,
aktualnie są wzywani do złożenia
stosownych korekt.

Informację o tym, że dane objęte Obsługa interesantów w powyżmodernizacją, zawarte w projek- szej sprawie odbywa się w pok. nr
cie operatu opisowo-kartograficz- 7.
nego stają się danymi ewidencji
Urząd Gminy
gruntów i budynków, Starosta

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODU ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony
ludności, Gmina Mierzęcice otrzymała tabletki z jodkiem potasu,
które w przypadku zagrożenia
skażeniem radiacyjnym będą wydawane mieszkańcom.
Wydawanie preparatu zostanie
uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po
wydaniu stosownej decyzji przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Podejmowane działania to standardowa procedura,
przewidziana w przepisach prawa
i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia
radiacyjnego.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wolności 102A,
42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82,

Obecnie takiego zagrożenia nie • Szkoła Podstawowa Nr 2
ma, a sytuacja jest na bieżąco
im. Lotników Polskich
monitorowana przez Państwową
ul. Kolejowa 122
Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie
42-460 Mierzęcice
do zdarzenia radiacyjnego komunikaty o tym zostaną przekazane • Szkoła Podstawowa
mieszkańcom wszelkimi możliwyim. Marii Konopnickiej
mi kanałami informacyjnymi.
ul. Tysiąclecia 6
42-460 Przeczyce
W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego dystrybucja • Przedszkole Publiczne
jodku potasu będzie się odbywać
w Nowej Wsi
w następujących punktach:
ul. A. Zawadzkiego 161
42-460 Nowa Wieś
• Przedszkole Publiczne
w Boguchwałowicach
• Oddział Gminnego
ul. Buczka 1
Ośrodka Kultury
42-460 Boguchwałowice
ul. Czerwonego Zagłębia 6
42-460 Toporowice
• Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
Urząd Gminy
ul. Wolności 68
42-460 Mierzęcice

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.
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Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 5/2022 - strona 3

ZŁOTE, DIAMENTOWE I ŻELAZNE GODY
50, 60 i 65 lat temu stanęli na
ślubnym kobiercu, a 16 października 2022r. świętowali Złote, Diamentowe i Żelazne Gody.
To był wyjątkowy dzień, pełen
wspomnień i wzruszeń, bowiem
bez tego nie może się obyć świętowanie tak zacnych Jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego.
Wyjątkowy charakter Jubileuszy
podkreśliła uroczysta msza święta
w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach, której przewodniczył
przybyły na tę uroczystość Ksiądz
Biskup Grzegorz Kaszak. W eucharystii, oprócz Jubilatów i licznie
zgromadzonych członków ich rodzin, przyjaciół i znajomych uczestniczyły także władze samorządowe Gminy Mierzęcice na czele
z Wójtem Grzegorzem Podlejskim.
Podczas mszy dostojni Jubilaci odnowili złożoną przed laty przysięgę
małżeńską. Otrzymali również pamiątkowe upominki z rąk Księdza
Biskupa Grzegorza Kaszaka oraz
gospodarza parafii w Targoszycach
Księdza Proboszcza Janusza Rakoczego, w której corocznie odbywa
się to niezapomniane wydarzenie.
Tradycją Gminy Mierzęcice jest
obchodzenie drugiej części uroczystości w sali „Pol-Trans Catering” w Mierzęcicach-Osiedlu. To
właśnie w tym miejscu wszystkich zgromadzonych powitała
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesława Rajewska oraz
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Podczas uroczystości Jubilaci odznaczeni zostali

Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, otrzymali listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Oczywiście świętowanie nie mogło się
także obyć bez symbolicznej lampki szampana oraz tortu, które to
w naszej tradycji są nieodłącznym
elementem tego typu wydarzeń.
O oprawę artystyczną uroczystego, gminnego świętowania Złotych, Diamentowych i Żelaznych
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Godów zadbała: Kapela Regionalna „Mierzęcice”, Zespół Śpiewaczy Toporowianki oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach.
Wszystkim Jubilatom życzymy wielu kolejnych wspólnie spędzonych
lat w zdrowiu i szczęściu. Niech zawsze otacza Państwa miłość oraz
troska najbliższych.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa • Józefa i Zdzisław Pawłowscy
w 2022 roku świętują:
(Przeczyce)
• Lidia i Kazimierz Puza
• Halina i Witold Asman
(Przeczyce)
(Toporowice)
• Józefa i Włodzimierz Stacho• Teresa i Krzysztof Charkot
wieccy (Przeczyce)
(Przeczyce)
• Teresa i Stanisław Stuczeń
• Krystyna i Kazimierz Czapla
(Sadowie)
(Toporowice)
• Grażyna i Mirosław Swoboda
• Krystyna i Bogusław Dębowiec
(Boguchwałowice)
(Przeczyce)
• Henryka i Wacław Szopa
• Zdzisława i Kazimierz Dońscy
(Przeczyce)
(Mierzęcice)
• Halina i Tadeusz Twardoch
• Regina i Jerzy Fiedor
(Mierzęcice)
(Nowa Wieś)
• Bożena i Jan Wojdas
• Halina i Henryk Hanak
(Mierzęcice)
(Toporowice)
• Daniela i Stanisław Jabłońscy
Jubileusz 60-lecia małżeństwa
(Przeczyce)
w 2022 r. obchodzą:
• Mirosława i Zdzisław Machura
(Mierzęcice)
• Władysława i Jan Cichoń
• Zdzisława i Bogusław Pańta
(Boguchwałowice)
(Sadowie)
• Krystyna i Józef Cichoń
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(Przeczyce)
Marianna i Eugeniusz Kozińscy
(Przeczyce)
• Alicja i Jerzy Wolny
(Toporowice)
•

Jubileusz 65-lecia małżeństwa
w 2022 r. obchodzą:
•
•
•
•
•

Kazimiera i Antoni Cieplińscy
(Mierzęcice)
Zdzisława i Józef Dyszy
(Nowa Wieś)
Zofia i Tadeusz Kalandyk
(Przeczyce)
Eleonora i Stefan Kańtoch
(Sadowie)
Karolina i Stanisław Niciak
(Przeczyce)
GOK Mierzęcice

UROCZYSTE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE MIERZĘCICE
13 października br., w przeddzień
Dnia Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach zorganizowane zostały gminne obchody
tego święta. W wydarzeniu tym,
oprócz władz gminy, radnych, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych z terenu gminy
Mierzęcice uczestniczył poseł na
sejm RP Mateusz Bochenek.
Uroczystość rozpoczęła się akademią poświęconą nauczycielom
oraz wszystkim pracownikom
oświaty, którą przygotowali dla
zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeczycach. Tuż po
nich głos zabrał Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Swoje
wystąpienie rozpoczął od złożenia
życzeń nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkół. Podziękował wszystkim za efektywną
pracę na rzecz rozwoju oświaty
w Gminie Mierzęcice, podkreślając jednocześnie, że należy im się
ogromny szacunek za codzienny trud i wysiłek, jaki wkładają
w swoją pracę.

którzy swój czas poświęcają
uczniom z trudnościami w nauce
lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia.

szczególne gratulacje nauczycielom, którzy w minionym roku
szkolnym zdobyli kolejny stopień
awansu zawodowego.

W tym roku Nagrodę Wójta Gminy
otrzymały: Pani Paulina Niegowska - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, Pani
Małgorzata Drzewiecka - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Przeczycach, Pani Anna Cembrzyńska - nauczycielka Przedszkola
Publicznego „Radosny Zakątek”
w Mierzęcicach, Pani Beata Dzierżanowska-Kukuła - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Mierzęcicach, Pani Anna KyrczCichoń - nauczycielka ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach,
Pani Marzena Wałęsa – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Mierzęcicach, Pani Ewa Jaruszewska - nauczycielka ze Szkoły
Podstawowej w Przeczycach, Pani
Magdalena Drabek – nauczycielka
z Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi.

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 3 nauczycieli: Pani
Katarzyna Łozińska-Jach ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach,
Pani Malwina Psonka z Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach, Pani Izabella Cichoń z Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.

Tradycją Dnia Edukacji Narodowej
jest nagrodzenie Nagrodą Wójta
Gminy tych dyrektorów i nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się swoją pracą oraz
zaangażowaniem. Są wśród nich
nauczyciele realizujący całoroczne programy edukacyjne, dbający
o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację
pracy szkoły, są tacy, dzięki działalności których szkoły wzbogaciły
się o kolejne certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Nagrodzeni
zostali także nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, W trakcie swego wystąpienia Wójt
otwartości, tolerancji oraz ci, Gminy Mierzęcice złożył także

Z kolei stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały Panie:
Katarzyna Feliszewska ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach
i Edyta Gwóźdź z Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
Kolejnym punktem, którego nie
mogło zabraknąć w programie
uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie
Nagród Dyrektora.
Wszystkim wyróżnionym składamy najserdeczniejsze gratulacje!
Tuż po wręczeniu nagród głos zabrał poseł na Sejm RP - Pan Mateusz Bochenek oraz prezes Międzygminnego Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Pan
Robert Białek, którzy skierowali w stronę pracowników oświaty
słowa podziękowań oraz okolicznościowe życzenia.
GOK Mierzęcice
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IX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SUPER DYREKTOR SZKOŁY”
Podczas Kongresu „Edukacja i
Rozwój” zorganizowanego w Warszawie w dniach 19-20 października 2022 r. przez wydawnictwo
Wolters Kluwer S.A., czasopisma
„Dyrektor Szkoły” oraz „Wczesna
Edukacja” ogłoszono wyniki IX
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Super Dyrektor Szkoły” i „Super
Dyrektor Przedszkola”.
Celem konkursu było wyłonienie
i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów
liderów, którzy szukając nowych
pomysłów i stosując pionierskie
metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych
menedżerów, wychowawców i nauczycieli.
Do wyżej wymienionego konkursu została zgłoszona Pani Małgorzata Drzewiecka dyrektor Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Przeczycach, która pełni funkcję dyrektora szkoły 13 lat i ma
na swoim koncie wiele osiągnięć
dydaktycznych, wychowawczych,
a przede wszystkim organizacyjnych. Przyczyniła się do rozwoju
szkoły w zakresie współpracy międzynarodowej. Stworzyła szkołę
bezpieczną, przyjazną i otwartą
na potrzeby środowiska lokalnego,
w tym osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia dokonała Rada Pedagogiczna za pośrednictwem Pani
Sylwii Hatlapa. Do dokumentacji konkursowej dołączono także
opinię Rady Rodziców, Samorządu

Uczniowskiego oraz ZNP Oddział
Psary.
W dniu 19 października 2022 r. w
Warszawie odbyła się uroczysta
gala finałowa konkursu. Galę wręczenia nagród poprowadzili: Małgorzata Pomianowska, redaktor
naczelna miesięcznika „Dyrektor
Szkoły” oraz redaktor Klaudiusz
Kulesza.
„W tym roku poziom merytoryczny był tak wysoki, że jury miało
spore trudności, by z kogoś zrezygnować. Jeżeli musieliśmy kogoś
pominąć, to z ogromnym żalem,
dlatego nominowaliśmy aż piętnaścioro kandydatów, czyli rekordową liczbę w historii konkursu
- mówiła w trakcie gali Małgorzata
Pomianowska, redaktor naczelna
miesięcznika „Dyrektor Szkoły”.
W konkursie wybór zwycięzcy prze-

biega dwustopniowo. Najpierw
jury złożone z członków kolegium
redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”
z uwagą analizuje wszystkie nadesłane zgłoszenia i wybiera grupę
nominowanych do tytułu Super
Dyrektor w dwóch kategoriach:
przedszkola i szkoły. Następnie do
obrad przystępuje Kapituła Konkursu, która wyłania zwycięzców.
Kapituła Konkursu obradowała w
składzie: prof. dr hab. Małgorzata
Żytko, Agnieszka Bałdyga, Elżbieta
Piotrowska -Albin, Małgorzata Pomianowska i Mirosław Sielatycki.
W tym roku do konkursu zostało
zgłoszonych bardzo dużo wniosków, byli to dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, liceów,
szkół technicznych, szkół prywatnych, ośrodków szkolno – wychowawczych.
Jury konkursu było zachwycone
kreatywnością, pomysłowością,
innowacyjnością
dyrektorów,
stwarzaniem doskonałych warunków dla procesu dydaktyczno
-wychowawczego, było w pełni
uznania dla pracy na rzecz szkoły i
środowiska lokalnego.
Miło nam poinformować, że wśród
nominowanych do tytułu „Super
Dyrektor Szkoły” znalazła się też
Pani Małgorzata Drzewiecka. To
nie tylko ogromne wyróżnienie
i wyraz uznania dla działalności
pani dyrektor, ale również promocja naszej lokalnej społeczności.
Przekazujemy najlepsze gratulacje
i życzymy dalszych wielu osiągnięć
w pracy zawodowej.
Sylwia Hatlapa
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PROGRAM ERASMUS+
W dniach od 17 do 21 października 2022 roku Szkoła Podstawowa
nr 1 w Mierzęcicach miała przyjemność gościć 44 uczestników z
4 krajów: Chorwacji, Północnej
Macedonii, Portugalii i Turcji, którzy odwiedzili Polskę w ramach
programu Erasmus+. Była to już
ostatnia wizyta w projekcie TAB „Together against bullying”, który
kończy się w lutym 2023.
33 uczniów oraz 11 nauczycieli
wzięło udział w różnorodnych zajęciach, poświęconych zapobieganiu agresji w szkole i w Internecie.
Projekt, do którego nasza szkoła
przystąpiła pod koniec 2020r., zakłada współpracę krajów partnerskich celem wymiany międzykulturowej, integracji społecznej, a
przede wszystkim ma na celu wyrobienie dobrych praktyk poprzez
wizyty w innych szkołach oraz poznanie strategii przeciwdziałania
przemocy w szkole oraz w Internecie.
Dni wizyty obfitowały w mnóstwo
ciekawych przedsięwzięć, podczas
których staraliśmy się jak najlepiej
zaprezentować kulturę, tradycje i
zwyczaje, którymi Polska może się
szczycić.

bolicznym chlebem i solą. Ceremonię powitania uświetniły panie
z Zespołu Śpiewaczego „Mierzęcanki” oraz panowie z Kapeli Regionalnej „Mierzęcice”. Lokalne
piosenki oraz powitanie zgodne
z polską tradycją zostały bardzo
ciepło przyjęte przez uczestników
uroczystości.
Nie mniejsze emocje wzbudziły
występy naszych uczniów, którzy
w specjalnie przygotowanym na tę
okoliczność programie artystycznym, zaprezentowali swoje talenty
zarówno wokalne, taneczne a także wykazali się ogromną sprawnością akrobatyczną.

W przygotowanie wizyty zaangażowana była cała społeczność
szkolna oraz przyjaciele szkoły.
Cztery uczennice tureckie mieszkały w polskich rodzinach, za co
serdecznie dziękujemy rodzicom:
Jadzi, Henia, Magdy i Wiktorii.
Nieodzownym elementem takich
wizyt jest poznanie kuchni odwiedzanego kraju. Nasze panie
kucharki stanęły na wysokości
zadania i wspaniale ugościły zagranicznych partnerów. Pomocą
jak zawsze służyły panie z Zespołu Śpiewaczego „Toporowianki”,
które w czwartek poprowadziły
warsztaty kulinarne, przybliżając
gościom tajniki przygotowywania
pierogów. By wyczerpać już temat
kulinariów, należy też wspomnieć,
iż szeroki wybór polskich wypieków dostarczyli uczniowie i ich rodzice.

Pierwszego dnia gospodarze zorganizowali dla gości polowanie na
QR kody, dzięki któremu uczniowie
Zatem aby tradycji stało się zadość, poznali naszą szkołę, a placówka
po serdecznym przyjęciu przez Pa- może pochwalić się doskonałym
nią Dyrektor Paulinę Niegowską, zapleczem dydaktyczno-sportonaszych gości przywitaliśmy sym- wym.
Niewątpliwą atrakcją, przełamującą wszelkie bariery językowe,
były liczne warsztaty zorganizowane pierwszego i czwartego dnia.
Goście bawili się i integrowali w
zajęciach artystycznych, sportowych, tanecznych i filmowych.
Popularnością cieszyły się zajęcia
zorganizowane przez p. Gryczkę,
na których uczniowie tworzyli filmy poklatkowe. Nauczyciele w
tym czasie, pod opieką p. M.Śliż,
omawiali zadania projektowe, pracowali nad dokumentacją przebiegu współpracy. Nauczyciele także
doskonalili swoje umiejętności
podczas dwóch warsztatów, które
z ramienia polskiej szkoły prowadziła p. J. Kacperczyk a ze strony
portugalskiej p. R. Santos.
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Ważnym elementem programu
jest zdobywanie szerokiej wiedzy
na temat krajów partnerskich,
toteż realizując jedno z takich założeń, uczestnicy projektu brali
udział w wycieczkach do Krakowa,
Wieliczki, Oświęcimia. Ogromnych
emocji i wzruszeń dostarczyła naszym gościom wycieczka do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dzięki
współpracy z Międzynarodowym
Centrum Edukacji o Auschwitz i
Holokauście nasi goście w przystępny sposób zdobyli wiedzę na
temat obozu. Warsztaty zostały
przeprowadzone w taki sposób,
by dostosować sposób przekazu do wieku uczestników, a przy
okazji podnieść takie kwestie jak:
tolerancja, wzajemny szacunek i
pokój. Warto nadmienić, iż warsztaty i zwiedzanie muzeum było
bezpłatne dla naszych gości, dzięki
uprzejmości Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i
Holokauście.

Podczas wizyty w Polsce partnerzy
odwiedzili również Kopalnię Soli w
Wieliczce. Ponadto ogromnych i
nie zapomnianych wrażeń dostarczyła im wizyta w Krakowie oraz w
Osikowej Dolinie. Atutem pobytu
w Osikowej Dolinie było to, iż jest
to miejsce nastawione i na edukację i na zabawę, a przede wszystkim miejsce przyjazne dziecku.
Partnerzy byli także pod wielkim
wrażeniem pięknie urządzonych
wnętrz w Osikowej Dolinie, gdzie
odbywały się warsztaty rękodzieła.
Wszystko w zgodzie z tradycją i naturą. Urokliwa wizyta w Osikowej
Dolinie zakończyła się wspólnym
ogniskiem, w otoczeniu pięknej
polskiej, jesiennej scenerii.
Warto pamiętać, że Erasmus+ to
nie tylko świetna zabawa i ciekawe
wycieczki, ale również poważna
praca nad zadaniami, które wcześniej wyznaczono.
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Wizyta ta była doskonałą okazją do
zapoznania się ze specyfiką pracy
polskiej szkoły, wymiany doświadczeń, rozwijania umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz podniesienia świadomości europejskiej i wzmocnienia
więzi europejskich, co ma niewątpliwy wpływ na podnoszenie jakości edukacji we wszystkich szkołach partnerskich. Nasi goście wyjechali pełni pozytywnych emocji,
byli zachwyceni polską kuchnią,
pięknem folkloru i kultury polskiej,
urokami, krajobrazu, architektury
oraz bogatą i wzruszająca historią.
Przede wszystkim byli oczarowani
polską życzliwością, otwartością i
gościnnością.
Joanna Wołowiec

ODBYŁY SIĘ ĆWICZENIA GMINNE JEDNOSTEK OSP
W dn. 1 października 2022 r. odbyły się ćwiczenia gminne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mierzęcice.
Założeniem przewodnim tegorocznych ćwiczeń były podstawy ratownictwa technicznego
ze szczególnym uwzględnieniem
działań ratowniczo – gaśniczych
prowadzonych w trakcie wypadków komunikacyjnych.

z kierowaniem działaniami ratowniczym. Omówiono postępowanie przy zdarzeniach, w których
uczestniczą samochody elektryczne i hybrydowe. Przybliżono procedury związane z użyciem sprzętu hydraulicznego oraz omówiono
techniki wykonywania dostępu
do poszkodowanych zakleszczonych w pojazdach uczestniczących
w zdarzeniach drogowych.

Ćwiczenia zostały zorganizowane z inicjatywy Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Mierzęcicach. Szkolenie zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Będzinie: starszego aspiranta Mateusza Dyragę,
aspiranta Damiana Dyragę oraz
starszego ogniomistrza Marcina
Lisa.

Część praktyczna ćwiczeń odbyła
się na złomowisku w Mierzęcicach, na którym druhowie mogli
doskonalić swoje umiejętności
korzystając z udostępnionych wraków samochodów osobowych. Do
ćwiczeń wykorzystano samochody
ratowniczo-gaśnicze oraz potencjał sprzętowy, którym dysponują
strażacy z terenu gminy Mierzęcice. Na kilku zorganizowanych stanowiskach strażacy ćwiczyli m.in.
wykonanie dostępu do osoby
uwięzionej w samochodzie oraz
postępowanie przy zdarzeniach,
w których pojazd leży na dachu
lub na boku. Ćwiczono również
ewakuację osoby poszkodowanej
z wnętrza pojazdu za pomocą deski ortopedycznej.

Część teoretyczna ćwiczeń została
przeprowadzona w remizie OSP
Toporowice. W jej trakcie omówiono zasady BHP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Zgromadzonym
przypomniano
zasady dysponowania, zabezpieczenie miejsca prowadzonych
działań oraz procedury związane
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Wizytacji ćwiczeń, które trwały
kilka godzin dokonał Komendant
Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie młodszy brygadier Arkadiusz Spera, który podziękował uczestnikom za udział
i podnoszenie swoich umiejętności, które są niezbędne podczas
prowadzonych akcji ratowniczo –
gaśniczych.
Strażacy uczestniczący w ćwiczeniach jednogłośnie stwierdzili, iż
ćwiczenia należy przeprowadzać
cyklicznie, gdyż podnoszą one
zdolności bojowe jednostek OSP
i wpływają pozytywnie na poziom
wiedzy i wyszkolenia pożarniczego.
Na zakończenie Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego – dh Grzegorz
Podlejski podziękował, druhom
OSP Toporowice za udostępnienie remizy, funkcjonariuszom KP
PSP w Będzinie za przeprowadzenie szkolenia oraz firmie Skup
Złomu Megatrans Mierzęcice za
udostępnienie
zezłomowanych
pojazdów, niezbędnych do praktycznego wykonania ćwiczeń.
Urząd Gminy Mierzęcice

„ZABIEGANY POWIAT” TYM RAZEM WYSTARTOWAŁ W MIERZĘCICACH
W ramach obchodów 155- lecia
Powiatu Będzińskiego, kolejno w
każdej z gmin powiatu spotykają się miłośnicy biegania i nordic
walking, by w uroczej scenerii aktywnie spędzać czas.
1 października „Zabiegany Powiat”
wystartował w Mierzęcicach. Co
istotne, nawet niesprzyjająca aura
nie zniechęciła amatorów biegania i aktywnego trybu życia, którzy licznie stawili się na terenie
Plenerowego Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Mierzęcicach,
by wziąć udział w tym cyklicznym
wydarzeniu sportowym.
Uczestników powitał Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz
Podlejski. Niepisaną tradycją tej
imprezy sportowej jest bowiem
to, że jej uczestnicy każdorazowo
witani są przez Starostę Będzińskiego oraz gospodarza gminy, w Mimo chłodnej aury atmosfera
której akurat odbywa się rywaliza- imprezy była gorąca! Dziękujemy
cja sportowa.
za liczne uczestnictwo i zaprasza
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my na kolejne wydarzenia (zwłaszcza te sportowe) organizowane na terenie gminy Mierzęcice.
GOK Mierzęcice

GMINNE OBCHODY DNIA SENIORA
„Każda minuta życia nosi w sobie
własna ranę cudu i oblicze młodości wiekuistej”.
/Albert Camus/

licznie zgromadzeni seniorzy.

Wydarzenie rozpoczęło się od
okolicznościowego przemówienia
Wójta Gminy, w którym nie za28 października 2022 r. w sali brakło serdecznych życzeń skieroGminnego Ośrodka Kultury w wanych w stronę seniorów, słów
Mierzęcicach świętowano Dzień uznania dla ich wkładu w wychoSeniora. W uroczystości udział wanie kolejnych pokoleń, kultywowzięli: wójt Gminy Mierzęcice wanie tradycji i życia rodzinnego.
Grzegorz Podlejski, zastępca wójta Iwona Pańta, radni, sołtysi oraz Kolejnym etapem wspólnego

świętowania były występy gminnych Zespołów Śpiewaczych: Mierzęcanki, Toporowianki oraz Jezioranki, a także Kapeli Regionalnej.
Tuż po nich seniorzy aktywnie
uczestniczyli w zabawie tanecznej
prowadzonej przez Grzegorza Zimnika.

JÓZEF KOTUŁA WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSU „AKTYWNY SENIOR”
27 października br. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła
się szósta edycja konkursu „Aktywny Senior”, organizowanego
przez działającą przy Wojewodzie Śląskim Radę ds. Rodziny.
Do konkursu zgłoszonych zostało prawie 80 osób, z których kapituła Konkursowa wybrała 14
laureatów. Wśród nich znalazł się
mieszkaniec naszej gminy, aktywny senior Józef Kotuła, który do
konkursu zgłoszony został przez
Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego.
Serdecznie dziękujemy Panu Józefowi Kotule za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji. Gratulujemy wyróżnienia oraz życzymy dużo zdrowia
i nieustającej energii.
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GOK Mierzęcice

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAJĘCIA I WARSZTATY ORGANIZOWANE W ODDZIALE GOK W TOPOROWICACH
Z początkiem października ruszyły
zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które odbywają się w oddziale GOK w Toporowicach.
Nowe pracownie z pewnością
ułatwią sprawniejszą organizację
zajęć i wpłyną pozytywnie na komfort osób w nich uczestniczących.
W budynku od niedawna oddana
została do użytku m.in. pracownia
rękodzieła, pracownia plastyczna,
sala kulinarna oraz sale taneczne. Warto także dodać, że swoją
siedzibę ma tutaj również Zespół
Śpiewaczy „Toporowianki”.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w twórczych aktywnościach zarówno tych, które
odbywają się cyklicznie, zgodnie
z harmonogramem, jak i tych, które organizowane są jednorazowo.
Cały czas pracujemy nad poszerzeniem oferty zajęć. Informacje
o wszystkich nowych propozycjach
znaleźć można na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym GOK.
GOK Mierzęcice

WYJAZD NA SPEKTAKL PT. „WSZYSTKO W RODZINIE”
Mieszkańcy gminy Mierzęcice,
którzy zdecydowali się wziąć
udział w piątkowym wyjeździe
do Teatru Miejskiego w Gliwicach, ani przez chwilę nie żałowali swojego wyboru. Spektakl pt.
„Wszystko w rodzinie” dostarczył
im ogromnej porcji dobrego humoru, a wyśmienita atmosfera,
jaka panowała w podróży niezbicie świadczyła o tym, że wyjazd
zaliczony został do udanych.

Tego wszystkiego Państwu nie cję dobrego humoru, rewelacyjną
zdradzimy, ale zapewniamy, że grę aktorską i ciekawą scenograwarto go zobaczyć. Trzeba tylko fię...
przygotować się na ogromną porGOK Mierzęcice

Tym, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć spektaklu serdecznie
go polecamy! Jego akcja rozgrywa się w słynnym szpitalu św. Andrzeja w Londynie, gdzie personel
przygotowuje się do wystawienia
świątecznego przedstawienia dla
pacjentów. Czy spektakl się odbędzie? Co wydarzy się przed jego
wystawieniem? Jak potoczą się
losy bohaterów?
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z EWĄ PIRCE
12 października warto było zarezerwować czas na spotkanie autorskie z panią Ewą Pirce. Uroczystość rozpoczęliśmy dziękując za
przybycie autorce oraz wszystkim
gościom zwłaszcza czytelnikom
należącym do Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego zarówno
przy centrali biblioteki jak i filii nr
5.
Spotkanie to odbyło się w ramach
realizacji projektu „Dyskusyjne
Kluby Książki w województwie
śląskim 2022”. DKK są inicjatywą
Instytutu Książki, pod honorowym
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a w województwie śląskim koordynowane przez Bibliotekę
Śląską. Z tego miejsca pragniemy podziękować Bibliotece Śląskiej za dofinansowanie spotkania z panią Pirce, zwłaszcza,
że tylko kilka klubów otrzymało
taką możliwość ze stu działających
w województwie śląskim.

Ewa Pirce przygodę z pisarstwem
rozpoczęła od publikowania swoich tekstów na blogu, a później na
platformie Wattpad. W 2017 roku
wydała swoją debiutancką książkę

pt. Córka pedofila, która przyniosła jej dużą popularność wśród
czytelników. Potem sukcesywnie
od 2018 roku wydawała swoje kolejne powieści: Obietnicę, Zapisane w pamięci, Odkupienie, Tu i Teraz, Debeściarę oraz wiele innych.
Podczas spotkania autorka, prezentowała swoje książki, opowiadając o swych bohaterach, ich
przeżyciach. W swych książkach
porusza sprawy trudne, takie o
których może na co dzień nie
lubi się mówić, a z taką często
rzeczywistością jej bohaterowie
musza się zmierzyć. Autorka odpowiadała również na liczne pytania dotyczące jej twórczości.
Dowiedzieliśmy się jakie książki
lubi czytać, jakiej muzyki słucha,
skąd czerpie pomysły ma książki i
co jest źródłem inspiracji. Po spotkaniu czytelnicy mieli możliwość
zakupienia książek wraz z dedykacją autora. Pani Ewa nie przyjechała do nas z pustymi rękami
i przywiozła ze sobą książki, które
podarowała naszej bibliotece.
Dziękujemy pani Ewie i Wydawnictwo Plectrum za wzbogacenia
naszego księgozbioru. Serdecznie dziękujemy pani Ewie Pirce za
przyjęcie naszego zaproszenia, życzymy dalszych sukcesów w twórczości literackiej i radości w życiu
osobistym.
Dyrektor GBP
Magdalena Bijak
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UCZNIOWIE KLAS I GOŚCILI W BIBLIOTECE
„Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do
wielu różnych światów”
– Amo Jones

Chcąc przekonać o tym najmłodszych, zaprosiliśmy do bibliotek
uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach oraz

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Mierzęcicach – Osiedlu wraz z wychowawcami.
Była to ich pierwsza wspólna wyprawa do biblioteki, podczas której dowiedzieli się czym jest biblioteka, co trzeba zrobić, aby zostać
czytelnikiem.
Wędrując między półkami pani
Bibliotekarka zapoznała wszystkich z zasadami panującymi
w bibliotece, pokazała księgozbiór,
zachęcając do odwiedzin i wypożyczania. Pierwszoklasiści wysłuchali
opowiadania o „Franklinie i książce z biblioteki”, a na koniec spotkania samodzielnie mogli wybierać i
wypożyczyć książki, tak jak zrobił
to tytułowy Franklin.
Bardzo serdecznie dziękujemy
za odwiedziny, dla wielu była to
pierwsza, ale na pewno nie ostatnia wizyta w bibliotece.
Dyrektor GBP
Magdalena Bijak

HUMOREM I (U)ŚMIECHEM
W Filii bibliotecznej nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu przez cały październik można było oglądać wystawę karykatur Szymona Teluka,
na którą składały się karykatury
postaci, które znajdziemy w książce Szymona J. Wróbla „Humorem
i (u)śmiechem”.

o karykaturze jako sposobie przed- stały się ilustracjami tworzącymi
stawienia postaci. Po książkę Szy- oprawę książki zapraszamy do bimona J. Wróbla „Humorem i (u) blioteki.
śmiechem”, w której to karykatury
Grażyna Nowak

Na wystawie można więc było
zobaczyć karykatury m.in. Anny
Dymnej, Jana Miodka, Krzysztofa
Wielickiego, Andrzeja Mleczko i
wielu innych.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród czytelników odwiedzających naszą placówkę. Ekspozycja szczególnie spodobała się
uczniom Szkoły Podstawowej nr 2
w Mierzęcicach. Dzieci i młodzież
z klas IV – VIII wraz z nauczycielami chętnie odwiedzali bibliotekę
i korzystali z możliwości obcowania ze sztuką. W trakcie zwiedzania wystawy uczniowie starali się
sami rozpoznawać osoby z portretów, a także zdobyć wiedzę
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BON NA ZASIEDLENIE
 o to jest bon na zasiedlenie dla
C
bezrobotnego do 30 roku życia?

zarobkowej lub działalności
gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu
do tej miejscowości i powrotu
do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza
łącznie co najmniej 3 godziny
dziennie;
będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej
lub prowadził działalność przez
okres co najmniej 6 miesięcy.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do
30 roku życia to możesz ubiegać
się o bon na zasiedlenie, który
stanowi gwarancję przyznania
środków finansowych na pokrycie
kosztów zamieszkania w związku •
z podjęciem zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Bon na zasiedlenie zostanie przyJakie są warunki przyznania bez- znany w wysokości określonej w
robotnemu bonu na zasiedlenie? umowie, nie wyższej jednak niż
200% przeciętnego wynagrodzeStarosta może przyznać Ci bon na nia.
zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczaso- Jakie są obowiązki wynikające z
wego zamieszkania, zatrudnienia, otrzymanego bonu?
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie,
zobowiązany zostaniesz:
• za ich wykonywanie będziesz • do 30 dni od dnia otrzymania
osiągał wynagrodzenie lub
bonu dostarczyć do powiatoprzychód w wysokości co
wego urzędu pracy dokument
najmniej minimalnego wypotwierdzający podjęcie zanagrodzenia za pracę brutto
trudnienia, innej pracy zarobmiesięcznie oraz z tego tytułu
kowej lub działalności gospopodlegał ubezpieczeniom spodarczej i oświadczenie o spełłecznym;
nieniu warunku dotyczącego
• odległość od miejsca dotychodległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do
czasowego zamieszkania do
miejscowości, w której zamiejsca wykonywania pracy;
mieszkasz w związku z podję- • do 7 dni, odpowiednio od dnia
ciem zatrudnienia, innej pracy
utraty zatrudnienia, innej pra-

•

cy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi
pracy oświadczenie o utracie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu
wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie
o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca
dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania
pracy;
do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować
pozostawanie w zatrudnieniu,
posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres
6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się
z powyższych obowiązków będziesz zobowiązany do określonej
w przepisach prawa zwrotu kwoty
bonu w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty.

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ!

Kampania społeczna
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”
organizowana jest przez
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy
pod Honorowym Patronatem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
Związku Rzemiosła Polskiego,
TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich
kampanii społecznych
„Czyszczone kominy to mniejszy smog”
oraz „Zaproś kominiarza”.
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źródło:
www.bedzin.praca.gov.pl

PAMIĘĆ O BŁĘKITNEJ ARMII WCIĄŻ ŻYWA
Mieszkaniec naszej gminy, Czesław Banaś na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
oraz Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków
6 sierpnia br. wziął udział w sesji
popularno-naukowej ‘Gen. Józef
Haller i Gen. Stanisław Haller w
wojnie polsko – bolszewickiej w
1920 roku’. W czasie uroczystości
p. Banaś zaprezentował archiwalne materiały filmowe o pobycie
gen. Józefa Hallera w Zagłębiu
Dąbrowskim.
28 sierpnia 2022 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się XXIV Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych. Uroczystości wraz z polową
mszą św. odbyły się przy IV stacji
Wniebowzięcia o godzinie 12.00.
Uroczystość została zorganizowana przez Małopolski Klub Rekreacji
i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Krakowie
we współpracy z Towarzystwem
Pamięci Generała Józefa Hallera i
Hallerczyków z Jurczyc.

Po mszy świętej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i odznaczeń.
Wśród odznaczonych był Czesław
Banaś, który za kultywowanie
i krzewienie tradycji ‘Błękitnej
Armii’, pamięć o Generale Broni

Józefie Hallerze i jego działaniach
dla Niepodległej Rzeczypospolitej
oraz hallerczyków otrzymał Honorową Odznakę Pamięci Generała
Broni Józefa Hallera.
Teresa Banaś
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OGŁOSZENIA PŁATNE

SZYBKI MONTAŻ

POMPY CIEPŁA
FOTOWOLTAIKA
KLIMATYZACJA

RÓŻNE MARKI W NIŻSZEJ CENIE
ŁUKASZ GAJOS TEL. 504 836 131
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE
ZATRUDNIMY
w Centrum Opieki
Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76)
pielęgniarki i opiekunów medycznych
na dodatkowe dyżury
w formie
umowy - zlecenia
lub umowy o pracę
szczegółowe informacje pod
numerem telefonu:
605 995 250
lub 32 733 63 34
Zapraszamy do współpracy

www.gokmierzecice.pl
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