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TAK ZMIENIAŁA SIĘ NASZA GMINA! INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2021 ROKU
Koniec roku to dobry czas na
podsumowanie ostatnich miesięcy, trzeba przyznać, że w Gminie
Mierzęcice były one intensywne,
głównie za sprawą ilości realizowanych inwestycji. W 2021 roku
zmiany zaszły na gminnych i powiatowych drogach, wiele zadań
zostało przeprowadzonych także
w obszarze oświaty. Nie zabrakło
również inwestycji związanych z
infrastrukturą rekreacyjno-sportową oraz tych stawiających na
ekologiczne rozwiązania. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w 2021 roku.

gowych na terenie Gminy Mierzęcice, w ramach której wymieniono
wodociąg w Przeczycach przy ul.
21 Stycznia oraz odcinek wodociągu stalowego zlokalizowanego w
Boguchwałowicach przy ul. Górnej, oraz zmodernizowano rozdzielnicę na ujęciu wody w Przeczycach i Sadowiu II, a także system diagnostyczny ograniczający
straty wody. Łączna wartość tych
robót to 663.371,24zł.
Drogi gminne i powiatowe

Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów
dla mierzęcickich władz, dlatego
Kanalizacja i sieć wodociągowa
każdego roku w gminie na różnych
odcinkach dróg można zauważyć
Jedną z kluczowych inwestycji prace remontowe. W tym roku
przeprowadzonych w tym roku w za kwotę 368.524,36 zł przepronaszej gminie była realizacja I eta- wadzona została modernizacja ul.
pu budowy kanalizacji sanitarnej Polnej w Przeczycach na odcinku
wraz z przepompowniami ścieków od skrzyżowania z ul. Cichą. Zakres
w części sołectw Mierzęcice II i prac obejmował między innymi:
Przeczyce. Gmina Mierzęcice po- przebudowę zjazdów do posesji,
zyskała na ten cel dofinansowanie wbudowanie krawężników, utwarw wysokości dwóch milionów zło- dzenie poboczy gruntowych oraz
tych w ramach Programu Rozwoju regulację istniejących studni rewiObszarów Wiejskich na lata 2014- zyjnych w jezdni i skrzynek zawo2020 z Urzędu Marszałkowskiego rowych.
Województwa Śląskiego. Prace
inwestycyjne ruszyły na początku Podobny zakres prac został wykomarca, za realizację zadania od- nany w ramach modernizacji ulicy
powiedzialna była firma ECO – IN- Białej w Boguchwałowicach. PraSTAL Paweł Pałasiński z Poraja.
ce remontowe były prowadzone
na odcinku od skrzyżowania z ul.
W ostatnich miesiącach przepro- Buczka do ulicy Nadbrzeżnej. Całwadzona została także moderniza- kowity koszt inwestycji wyniósł
cja istniejących już sieci wodocią- 388.349,29 zł.

Na wykonanie ulicy Polnej i Białej
gmina pozyskała dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 506.537 zł.
Nową nawierzchnię zyskała również ulica Bankowa w Mierzęcicach za kwotę 383.744,69 zł.
W trakcie bieżącego roku prace
modernizacyjne prowadzone były
także na drogach powiatowych.
Drogowcy wymienili nawierzchnię asfaltową między innymi na
ulicy Strażackiej i ul. Aleksandra
Zawadzkiego w Nowej Wsi. Modernizacja dróg powiatowych była
możliwa dzięki pomocy finansowej w kwocie 2.938.298 zł, jaką
Gmina Mierzęcice udzieliła Powiatowi Będzińskiemu. Środki na ten
cel Gmina pozyskała w ramach
pierwszego i drugiego naboru z
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. W ramach udzielonej
pomocy i współpracy samorządowców planowana jest modernizacja kolejnych dróg powiatowych
ul. Jana Pawła II w Boguchwałowicach, ul. Mostowa i ul. Dąbrowska
w Toporowicach.
Zamontowano również 7 szt. radarowych wyświetlaczy prędkości
w celu poprawy bezpieczeństwa
na drogach. Urządzenia te zostały
zainstalowane przy drogach powiatowych, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (w pobliżu
skrzyżowań oraz szkół). Wartości
zadania to 73.000,00 zł.
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Modernizacje placówek oświatowych
W bieżącym roku do użytku została oddana nowa sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Przeczycach. Inwestycja została zrealizowana za
kwotę 1.227.360,00 zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie
ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości
498.540,00 zł oraz z Ministerstwa
Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie 330.000,00
zł.
Nowa sala gimnastyczna została
połączona z budynkiem szkoły, jednak posiada też drugie niezależne
wejście. Na sali można uprawiać
różnorodne dyscypliny sportu.
Ponadto Gmina Mierzęcice otrzymała dofinansowanie z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości
123.864 zł, dzięki czemu możliwe
było przeprowadzenie remontów
i doposażenie stołówek szkolnych i
kuchni w Szkole Podstawowej nr 2
w Mierzęcicach i Szkole Podstawowej w Przeczycach.
Prace remontowe były prowadzone w okresie wakacyjnym i obejmowały doposażenie lub wymianę
sprzętów kuchennych, wymianę
stołów i krzeseł w stołówkach oraz
odświeżenie pomieszczeń. Całkowity koszt remontów to 154.830
zł, brakująca kwota stanowi wkład W Szkole Podstawowej nr 1 w Miewłasny Gminy Mierzęcice w reali- rzęcicach wymieniono piec wraz
zację powyższych zadań.
z podgrzewaczem wody za kwotę
46.218,48 zł.
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oraz zjeżdżalniami – wartość urządzeń to 40.995,00 zł. Z funduszu
opłacono także montaż systemu
monitoringu na budynku Szkoły
Podstawowej w Toporowicach za
kwotę 6.000 zł.

W Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi wymieniono świetliki dachowe za kwotę 20.000 zł oraz piec Warto dodać, że dzięki staraniom
CO za ponad 50 tys. zł.
władz Gminy Mierzęcice już w lutym 2022 roku utworzony zostanie
Poszerzono i utwardzono dojazd do Żłobek Gminny w BoguchwałowiPrzedszkola Publicznego „Radosny cach, w którym będzie czekać 12
Zakątek” w Mierzęcicach oraz wy- nowych miejsc opieki nad dziećmieniono ogrodzenie – koszt ogro- mi w wieku do lat 3. Inwestycja
dzenia wyniósł 25.483,15zł.
jest realizowana dzięki środkom
pozyskanym z budżetu państwa
W ramach Funduszu Sołeckiego w ramach resortowego prograplac zabaw przy Szkole Podstawo- mu rozwoju instytucji opieki nad
wej w Boguchwałowicach zyskał dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch
nowe urządzenia takie jak: lino- +” 2021. Całkowita wartość inwezjazd, nowoczesny zestaw zabawo- stycji wyniesie ponad 400.000zł, w
wy z trzema wieżyczkami i tunelem tym pozyskane dofinansowanie to
320.000 zł.
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Doposażenie placów zabaw
Aby po szkolnych obowiązkach
najmłodsi mieszkańcy gminy mogli przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas władze gminy zadbały o
modernizację istniejących placów
zabaw.
Dzięki środkom pozyskanym w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 r.
możliwe było doposażenie obiektów do zabaw w sołectwach Mierzęcice Osiedle oraz Mierzęcice II.
Wartość dofinansowania wyniosła
44.000,00 zł. Dzięki wykorzystaniu
funduszy plac zabaw w sołectwie
Mierzęcice Osiedle został przeniesiony w nowe bezpieczne miejsce,
cały obiekt został dodatkowo ogrodzony. Natomiast na placu zabaw
w sołectwie Mierzęcice II oprócz
nowych urządzeń do zabawy pojawiła się altana wyposażona w stół i
ławy, z których opiekunowie mogą
w spokoju obserwować swoje pociechy.
Dodatkowo w ramach środków z
Funduszu Sołeckiego doposażono
również place zabaw:
•
•
•
•

Modernizacja obiektów kultural- z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiownych i rekreacyjnych
skiej Metropolii.
W bieżącym roku zmiany zachodziły także w obiektach kulturalnych
i sportowych, część z nich miała
proekologiczny wymiar i była podyktowana troską o dobro naszej
planety.
W ramach inwestycji na terenie
rekreacyjno – sportowym i placu zabaw w sołectwie Mierzęcice Osiedle, zainstalowano 5 szt.
lamp solarnych. Na realizację tego
przedsięwzięcia Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie
38.981,00 zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W 2021 roku zmiany zaszły także w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury. W biurze GOK położona
została nowa podłoga, na ścianach
położono płyty karton-gips, pomieszczenia zostały wygipsowane
oraz pomalowane, wykonano także nową instalację elektryczną. Dodatkowo wykonany został remont
pokrycia dachowego budynku za
kwotę ponad 76tys. zł sfinansowany z budżetu gminy.

Do końca bieżącego roku planowana jest również wymiana pokrycia dachowego na budynku byłej
szkoły w sołectwie Mierzęcice II.
Natomiast w budynku filii biblio- Wykonawcą zadania wyłonionym
tecznej w sołectwie Mierzęcice w przetargu została firma P.P.H.U.
Osiedle wykonano instalację foto- „IZOCO” z Myszkowa.
woltaiczną o mocy 7,65 kW. Według szacunków ok 95% energii Mamy nadzieje, że wybudowana
elektrycznej zużywanej w biblio- i ulepszona infrastruktura będzie
tece będzie pochodzić z tego od- służyć naszym mieszkańcom, co
nawialnego źródła energii. Koszt stanowi nadrzędny cel działań satej inwestycji wyniósł 31.938,27 zł morządu Gminy Mierzęcice.
i został w całości sfinansowany
Urząd Gminy

w sołectwie Mierzęcice II - za
kwotę 29.997,95 zł
w sołectwie Mierzęcice Osiedle - za kwotę 25.000 zł
w sołectwie Zawada - za kwotę
10.393,50 zł
w sołectwie Najdziszów – za
kwotę 16.228,75 zł
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WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - PROCEDURA MOBILNA POWIAT BĘDZIŃSKI
Każdy obywatel polski (wnioskodawca), który nie może złożyć
osobiście w urzędzie wniosku o
wydanie dowodu osobistego z
powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i przebywa na
terenie Powiatu Będzińskiego powinien powiadomić Urząd Miejski w Będzinie.
Pracownik tut. urzędu po uprawdopodobnieniu przez wniosko-

dawcę zaistnienia jednego z ww.
przypadków zapewnia przyjęcie
wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Jeżeli okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku to odmawia się jego przyjęcia w miejscu
wskazanym przez wnioskodawcę
oraz poucza się o konieczności złożenia wniosku osobiście.

dowodach osobistych przez osoby
przebywające na obszarze Powiatu Będzińskiego proszę o kontakt:
•

z Urzędem Miejskim w
Będzinie, ul. 11 Listopada 20, pok. 23-24 (parter),
tel. 32 267 91 26, e-mail:
wso26@um.bedzin.pl lub

W przypadku potrzeby złożenia
wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie art. 26 ustawy o

•

bezpośrednio z urzędem gminy w miejscowości swojego
przebywania.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW?
Kradzież albo zgubienie dowodu
(tylko pod warunkiem, że osoosobistego, prawa jazdy, paszba zastrzegająca miała tam już
portu czy innego dokumentu tożwcześniej założone konto z wysamości to bardzo poważny prokorzystaniem danych z utracoblem, mogący doprowadzić do
nego dokumentu).
szeregu trudnych do wyjaśnienia
sytuacji związanych z wykorzysta- 2. Powiadomienie Policji – o ile
niem naszych danych do celów
dokumenty utracono w wyniprzestępczych.
ku przestępstwa.

KUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce
oraz szereg innych firm i instytucji.
Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest
jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w
bankach zastrzegać nie tylko osoUTRACONE DOKUMENTY NALEŻY 3. Zawiadomienie najbliższego by, które mają już konta bankowe,
NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU
organu gminy lub placówki ale również te, które z usług ban– to kilkanaście tysięcy placówek
konsularnej i wyrobienie no- kowych nigdy nie korzystały lub
w całym kraju (w wielu z nich nie
wego dokumentu - informacje już nie korzystają (lista banków
trzeba nawet mieć konta bankodotyczące konieczności zawia- zastrzegających dokumenty od
wego).
domienia organu gminy o utra- wszystkich osób).
cie dokumentu, znajdują się na
Poniżej przedstawiamy kolejne
stronie gov.pl.
Więcej informacji znajdziecie Pańkroki, które należy wykonać:
stwo na stronie: www.Dokumen1. Zastrzeżenie w Systemie DO- Podkreślamy, że w Systemie DO- tyZastrzezone.pl
KUMENTY ZASTRZEŻONE – w
swoim banku lub w dowolnym
banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest na www.
DokumentyZastrzezone.pl/
lista-bankow-zastrzegajacychdokumenty-od-wszystkichosob/). Wystarczy zgłosić
zastrzeżenie tylko w jednym
banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do
wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ. Najłatwiej
to zrobić osobiście w swoim
oddziale bankowym. Część
banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod
numerem +48 828 828 828
(tylko od własnych klientów,
po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można skorzystać z
konta na stronie www.bik.pl
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PODATKI LOKALNE NA 2022R.
Uchwałą nr XXX/250/2021 z dnia
24 listopada 2021 r. Rada Gminy
Mierzęcice uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2022r.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
użytkowej 11,80 zł

g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących
działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 3,75 zł

a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,98 zł

d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1
m² powierzchni użytkowej 5,20 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha
powierzchni 5,10 zł

h) pozostałych budynków lub ich
części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m² powierzchni użytkowej
5,60 zł

e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² 3) Od budowli - 2% ich wartopowierzchni użytkowej 8,68 zł
ści określonej na podstawie art.4
ust.1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy o pof) garaży od 1 m² powierzchni datkach i opłatach lokalnych.
użytkowej 5,50 zł

1) Od gruntów:

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”
od 1 m² powierzchni 0,18 zł

Uchwałą nr XXX/251/2021 z dnia 24 listopada 2021r. Rada Gminy
d) pozostałych, w tym zajętych na Mierzęcice uchwaliła stawki podatku od środków transportowych na
prowadzenie odpłatnej statutowej 2022r.
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz- 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
nego od 1 m² powierzchni 0,30 zł
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
e) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka (w zł)
mowa w ustawie z dnia 9 paździerod
do
nika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U.
z 2020r. poz. 802 z późniejszymi
powyżej 3,5 tony
5,5 tony włącznie
724,00
zmianami) i położonych na terepowyżej 5,5 tony
9 ton włącznie
1058,00
nach, dla których miejscowy plan
powyżej 9 ton
poniżej 12 ton
1336,00
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługob) równej lub wyższej niż 12 ton:
wą albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
Liczba osi
Osie z zawiesystemy
od dnia wejścia w życie tego planu
i dopuszczalna masa całkowita
szeniem pneu- Inne
zawieszenia
w odniesieniu do tych gruntów
matycznym lub
jezdnych
uznane za równo- osi (w
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
od
do
zł)
ważne (w zł)
nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego
DWIE OSIE
od 1 m² powierzchni 2,87 zł
12 ton
poniżej 15 ton
1390,00
1446,00
2) Od budynków lub ich części:
15 ton
1558,00
1648,00
TRZY OSIE
a) mieszkalnych od 1 m² po12 ton
poniżej 25 ton
2004,00
2058,00
wierzchni użytkowej 0,81 zł
25 ton
2392,00
2514,00
b) związanych z prowadzeniem
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
12 ton
poniżej 25 ton
2448,00
2560,00
części zajętych na prowadzenie
25 ton
2782,00
2994,00
działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 24 zł
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2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna
masa całkowita

Stawka (w zł)

od 3,5 tony – poniżej 12 ton

1336,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
Ciągnik siodłowy
+ naczepa
Ciągnik balastowy
+ naczepa
od

do

Osie
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznane
za równoważne
(w zł)

12 ton
powyżej
36 ton

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w zł)

12 ton
powyżej
36 ton

Stawka (w zł)

od 7 ton– poniżej 12 ton

1002,00

b) równą lub wyższa niż 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
Naczepa lub przyczepa
+ pojazd silnikowy
do

Osie z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznane
za równoważne
(w zł)

Inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w zł)

JEDNA OŚ
12 ton

25 ton
włącznie

powyżej
25 ton

822,00

946,00

834,00

1056,00

DWIE OSIE
12 ton

1880,00

2014,00

2280,00

2304,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
36 ton
włącznie

Dopuszczalna
masa całkowita

od

DWIE OSIE
36 ton
włącznie

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

powyżej
36 ton

2258,00

2514,00

2948,00

1502,00

1446,00

2014,00

2148,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton

2136,00

36 ton
włącznie

36 ton
włącznie

powyżej
36 ton

1168,00

1336,00

1558,00

1670,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem siedzenia, poza kierowcą:
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoLiczba miejsc
Stawka (w zł)
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
mniejszej niż 22 miejsca
1246,00
rolnego:
równej lub wyższej
1970,00
niż 22 miejsca
		

DEKLARACJE PODATKOWE

Z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. oraz z dnia
03 czerwca 2019 r. dotyczące określenia ogólnokrajowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych (tj.
informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach).
Informacje na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości można składać papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy złożenia tych dokumentów należy do podatników.
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BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
W związku z okresem grzewczym
przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy
ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w
piecach domowych oraz na terenie nieruchomości (ogniskach).
Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z
troską o zdrowie i życie mieszkańców.
Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe
substancje:

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze
zm.): „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady
poza spalarniami odpadów lub
współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Gdy dym z komina wzbudzi podejrzenia sąsiadów, mogą oni poinformować Policję lub tut. Urząd.
Funkcjonariusze mają prawo wejść
na prywatną posesję i skontrolować, jakie materiały są używane
do palenia w piecu.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:
• pyły, które odkładają się w
glebie,
powodują
szkodli- • dioksyny i furany powstające w
we dla zdrowia człowieka
czasie spalania śmieci, nieodzanieczyszczenie metalami ciężwracalnie niszczą zdrowie
kimi,
• tlenek węgla – trujący dla ludzi
i zwierząt,
• tlenek azotu – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
Dym zawiera, także dwutlenek
siarki, chlorowodór, cyjanowodór,
a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Ponadto palenie śmieci w piecu, niszczy
przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w
kominach, co może być przyczyną
pożaru budynku.
NIE WOLNO SPALAĆ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plastikowych pojemników i butelek po napojach,
zużytych opon,
przedmiotów
z
tworzyw
sztucznych,
elementów drewnianych pokrytych lakierem,
opakowań po rozpuszczalnikach, czy środkach ochrony
roślin,
opakowań po farbach i lakierach,
pozostałości farb i lakierów,
plastikowych toreb z polietylenu,
papieru bielonego związkami
chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach
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• powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i
strukturę kodu genetycznego
oraz mają działanie alergiczne,
• związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość
– ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu
rozmnażających się komórek w
organizmach żywych.
Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo
zwiększa się ryzyko zapalenia się
przewodów kominowych, a przez
to i całego domu.
Urząd Gminy

• zgnieć kartony i pudełka
aby zmniejszyć objętość
segregowanych odpadów.

Pamiętaj zanim wrzucisz usuń:
• zszywki i metalowe części
• plastikowe okładki i grzbiety

• ręczników papierowych,
• zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
• tapet, pieluch jednorazowych i
podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych,
• ubrań.

Pamiętaj zanim wrzucisz
opróżnij zawartość, wyrzuć
nakrętkę do odpowiedniego
worka lub pojemnika, nie tłucz
opakowań szklanych!

• ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu,
• kryształów, szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek, reflektorów,
• opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• luster, szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek.

NIE WRZUCAMY:

• butelki szklane i szklane
opakowania po napojach i
żywności,
• słoiki (puste bez nakrętek, zacisków i uszczelek gumowych),
• szklane opakowania po kosmetykach.

• opakowania z papieru,
• karton, tekturę, katalogi, ulotki,
prospekty, gazety, czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
• zadrukowane kartki, zeszyty i
książki,
• papier pakowy, torby i worki
papierowe.

NIE WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

SZKŁO

WRZUCAMY:

PAPIER

Pamiętaj: przed wrzuceniem
opróżnij zawartość.

• butelek i pojemników z zawartością, styropianu,
• opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po
farbach i lakierach,
• opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

NIE WRZUCAMY:

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania
po produktach spożywczych
(np. po jogurtach),
• kartony po mleku i sokach,
opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• puszki po napojach i sokach,
puszki po napojach i konserwach,
• folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle,
• zakrętki od słoików.

WRZUCAMY:

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

• resztek mięsa i kości zwierząt,
• pozostałości z ryb, oleju jadalnego,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• odpadów higienicznych.

NIE WRZUCAMY:

• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.), fusy po
herbacie i kawie,
• gałęzie drzew i krzewów, liście,
kwiaty, skoszoną trawę, trociny
i korę drzew.

WRZUCAMY:

Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie
poprzez kompostowanie, które
jest doskonałym sposobem
zagospodarowania tych odpadów. W przypadku braku
możliwości kompostowania we
własnym zakresie bioodpady
należy wrzucać do worków lub
pojemników koloru brązowego
z napisem „BIO”.

BIO

ODPADY
ZMIESZANE

• opakowań po farbach, olejach
silnikowych, chemikaliach,
• leków,
• baterii,
• akumulatorów,
• sprzętu AGD,
• zużytych opon,
• papy,
• azbestu.

NIE WRZUCAMY:

odpady, których nie można
zakwalifikować do żadnej innej
frakcji zbieranej selektywnie np.:
• popiół,
• odpady higieniczne (waciki,
podpaski, pieluchy),
• porcelana,
• lustra.

WRZUCAMY:

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA O PROWADZENIU „AKCJI ZIMA” NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE
W związku z trwającym okresem
zimowym przekazujemy Państwu
informację o prowadzeniu „Akcji
Zima” na terenie Gminy.
Drogi krajowe:
•

odcinek drogi krajowej nr 78
położony w granicach administracyjnych gminy Mierzęcice
(ul. Wolności w Mierzęcicach,
ul. 21 Stycznia w Przeczycach
oraz ul. Niepodległości w Boguchwałowicach),
287 75 19, (32) 287 78 72 (całą
dobę).
• odcinek drogi ekspresowej S1
położony w granicach admini- Drogi gminne i wewnętrzne:
stracyjnych gminy Mierzęcice
(Pyrzowice Lotnisko - Podwar- • Boguchwałowice: ul. Sokołów,
pie).
Nadbrzeżna, Biała, Parkowa,
Poprzeczna, Górna, Jastrzębia,
Jednostką odpowiedzialną za ziNasturcjowa, Krokusów, Bratmowe utrzymanie tych dróg jest
ków, Tulipanów, droga przez
GDDKiA - Obwód Drogowy w Wojmałą tamę, Wakacyjna,
kowicach Kościelnych, nr tel. (32) • Mierzęcice: ul. Sosnowa, Bocz67 41 050.
na, Bankowa, Walentego Kuczery, prof. Tomasza StrzemboInterwencje kierować można rówsza,
nież do Rejonu GDDKiA w Zawier- • Mierzęcice Osiedle: droga
ciu z siedzibą w Ożarowicach, nr
główna przez Osiedle do drogi
tel. (32) 67 09 310.
powiatowej koło Szkoły Podstawowej nr 2, ulice boczne:
Drogi powiatowe:
blok nr 29; 30; 31 i droga dookoła bloku Nr 171, blok nr 83
• Boguchwałowice: ul. Buczka,
i 89 oraz drogi dojazdowe do
Jana Pawła II, Biwakowa,
zespołów garaży,
• Mierzęcice: ul. Gminna, Wspól- • Przeczyce: ul. Polna, Spokojna,
na, Leśna, Kolejowa, Szkolna,
Młyńska, Stawowa, Zielona,
Widokowa, Głowackiego, Ko- • Sadowie I: ul. Zjazdowa,
ściuszki,
• Sadowie II: ul. Daleka (od
• Najdziszów: ul. Topolowa,
skrzyżowania z ul. Krótką),
• Nowa Wieś: ul. Aleksandra Za- • Targoszyce: ul. Kościelna, Księwadzkiego, Wojska Polskiego,
dza Władysława Zasadzina,
• Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycz- • Toporowice: ul. Łąkowa, bocznia, Targowa, Zarzeczna, Podna od Mostowej,
górna, Tysiąclecia,
• Zawada: ul. Nowowiejska,
• Sadowie I: ul. Dworska,
• Najdziszów: ul. Tylna, ul. Zaci• Sadowie II: ul. Daleka, Krótka,
sze.
• Targoszyce: ul. Kościelna,
• Toporowice: ul. Czerwonego Interwencje w sprawie złych waZagłębia, Źródlana, Mostowa, runków drogowych panujących
Dąbrowska,
na drogach gminnych należy
• Zawada: ul. Nowowiejska.
zgłaszać do koordynatorów akcji
zima:
Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie tych dróg jest • Pani Iwona Pańta - ZastępPowiatowy Zarząd Dróg w Będzica Wójta Gminy Mierzęcice
nie z siedzibą w Rogoźniku.
- w godzinach pracy Urzędu
Gminy Mierzęcice tel. (32) 288
Wszelkie uwagi zgłaszać można
79 00, po godzinach pracy tel.
pod numerami telefonów: (32)
504 264 260.
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•

Pan Sebastian Siudyka - Pracownik Urzędu Gminy Mierzęcice - w godzinach pracy
Urzędu Gminy Mierzęcice,tel.
(32) 288 79 00 wew. 215, po
godzinach pracy tel. 504 264
260.

Obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu przed posesją:
Przypominamy, iż zgodnie z §6
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Mierzęcice właściciele nieruchomości
zobowiązani są do niezwłocznego
usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż
nieruchomości poprzez ich odgarnięcie.
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości
należy gromadzić poza terenem
nieruchomości służącej do użytku
publicznego, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nieutrudniający
ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, niezagrażający istniejącej
roślinności oraz umożliwiający
swobodny odpływ wody do kanalizacji deszczowej.
Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów
śniegu z dachów i parapetów, które mogą stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Czynność tą należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się ww.
zagrożeń.
Urząd Gminy

„UCHWAŁA ANTYSMOGOWA” – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
Od 1 września 2017 r. na terenie
województwa śląskiego obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje
spalanie paliw, zwana „uchwałą

antysmogową”.
Zgodnie z jej zapisami instalacje
niespełniające wymagań, których
eksploatacja rozpoczęła się przed
1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie z terminami wskazanymi w uchwale antysmogowej.
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Podmioty posiadające instalacje
dostarczające ciepło do systemu
centralnego ogrzewania (kocioł)
powinny rozpocząć klasyfikację od
sprawdzenia wieku kotła na dzień
1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej, według poniższego
schematu:

NOWE WŁADZE GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W MIERZĘCICACH
Z końcem listopada upłynęła pięcioletnia kadencja Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mierzęcicach.
Podsumowanie minionej kadencji,
a także wybranie nowych władz
związku odbyło się 27 listopada w
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach podczas zjazdu druhen i druhów reprezentujących wszystkie jednostki strażackie
z terenu naszej gminy. Spotkanie
było równocześnie okazją do podziękowania ustępującemu Zarządowi za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Mierzęcic.
Obrady otworzył Prezes Zarządu
dh Stanisław Paks, który powitał
zaproszonych gości i w obszernym
sprawozdaniu podsumował ostatnie pięć lat działalności związku
przedstawiając zebranym zrealizowane przedsięwzięcia. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium
dla ustępującego Zarządu przystąpiono do wyboru władz związku.

W skład Komisji Rewizyjnej weNowy Zarząd Oddziału Gminnego szli:
Związku OSP RP w Mierzęcicach • Przewodniczący - dh Zbigniew
ukonstytuował się w następująMokrzycki,
cym składzie:
• Wiceprzewodniczący - dh Piotr
Pasamonik,
• Prezes - dh Grzegorz Podlejski,
• Sekretarz - dh Marian Nowak.
• Wiceprezes – dh Stanisław Paks,
• Wiceprezes – dh Sławomir Li- Po wyborze nowego Zarządu przypiński,
szedł czas podziękowań składanych
• Komendant Gminny - dh Łukasz na ręce ustępujących władz związSalamon,
ku. Zaproszeni goście nie szczędzili
• Sekretarz - dh Iwona Dyraga,
słów uznania dla dokonań Zarządu
• Skarbnik - dh Marcin Dobrowol- minionej kadencji, podkreślając
ski,
znakomitą współpracę wszystkich
• Członek Prezydium - ks. kapelan jednostek z organami gminy oraz
Janusz Rakoczy,
zaangażowanie druhów w sprawy
• oraz Członkowie Zarządu – dh lokalnej społeczności.
Marcin Engelhardt, dh Mieczysław Filipek, dh Marcin Jędrusik, Podczas spotkania uhonorowano
dh Krzysztof Kajdas, dh Marek również osoby wspierające OchotKańtoch, dh Adrian Krzykowski, nicze Straże Pożarne. Podziękowadh Mariusz Kubik, dh Andrzej nia otrzymali: Pani Agnieszka FrąKyrcz, dh Michał Paszewski, dh czek - skarbnik Gminy Mierzęcice,
Adam Płaczek, dh Henryk Ser- ksiądz kanonik Janusz Rakoczy,
weciński, dh Leszek Skrzypiec, przewodnicząca Rady Gminy - Modh Grzegorz Swoboda, dh Jerzy nika Dyraga. Pamiątkowe podzięTyrała, dh Zbigniew Wacław- kowania przygotowano również
czyk, dh Jacek Warmuz, dh Łu- dla nieobecnych na zjeździe Pańkasz Wojdas.
stwa Ewy i Jacka Barów, Wiesławy
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i Ireneusza Dymarskich oraz Pana
Witolda Gaika.
Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Mierzęcicach nie był jedyną okazją
do uhonorowania przedstawicieli
gminnych OSP. W ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowanych w Gminnym Ośrodku
Kultury z rąk wójta Grzegorza Podlejskiego ustępujący prezesi OSP
otrzymali okolicznościowe grawertony.
Podziękowania za wzorową
współpracę z gminą i pełną oddania służbę otrzymali:
•
•
•
•

Jerzy Sabatowicz - prezes OSP
Toporowice,
Renata Szczęsny - prezes OSP
Nowa Wieś,
Zdzisław Janas - prezes OSP
Nowa Wieś,
Mieczysław Filipek - komendant gminnego związku OSP
RP w Mierzęcicach.
Urząd Gminy

ZA NAMI 5. EDYCJA KONKURSU „AKTYWNY SENIOR”
Pani Czesława Wojdas w zaszczytnym gronie 12. nominowanych
w konkursie na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim.

seniorkę w województwie śląskim
nie miała łatwego zadania, gdyż do
konkursu zgłoszonych zostało 97
seniorek i seniorów, z wszystkich
zakątków województwa śląskiego.
W zaszczytnym gronie 12 nominoKonkurs na najaktywniejszą se- wanych w konkursie znalazła się
niorkę i najaktywniejszego seniora Pani Czesława Wojdas.
w województwie śląskim skierowany jest do wszystkich miesz- Cieszymy się, że kapituła konkursu
kańców regionu, którzy ukończyli doceniła mieszkankę naszej gminy
60 lat i wyróżniają się działaniem
na rzecz osób starszych oraz integracją międzypokoleniową, w co
niewątpliwie wpisuje się swą działalnością i postawą Pani Czesława
Wojdas. Do konkursu została zgłoszona przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego.

i jej aktywne działania na rzecz
życia kulturalnego nie tylko Gminy
Mierzęcice, ale i całego regionu –
45 lat Pani Czesława pełniła funkcję kierownika „Mierzęcanek”.
Gratulujemy Pani Czesławie Wojdas i dziękujemy za zaangażowanie w życie naszej gminy, jednocześnie życzymy dużo zdrowia na
kolejne lata.
Aldona Węgrzynowicz

Kapituła konkursu na najaktywniejszego seniora i najaktywniejszą

NASZA GMINNA TOŻSAMOŚĆ
łego wówczas województwa widniał złoty orzeł na kobaltowym tle.
Symbole Gminy Mierzęcice nawiązują więc do historycznego herbu
Piastów górnośląskich Księstwa
opolsko-raciborskiego. Co istotne
kobaltowa barwa po dziś dzień
jest symbolem Śląska.
Błękit i czerwień to barwy znajdujące się na fladze i herbie Gminy
Mierzęcice. Na gminnych insygniach poza barwami nawiązującymi do Śląska i samej gminy
widnieją także kłosy zboża symbolizujące rolnicze tradycje i sylwetka gryfa, który ma odzwierciedlenie w historii naszej gminy.
W tym roku obchodzimy 20 - rocznicę ustanowienia gminnych insygniów, dlatego chcielibyśmy przybliżyć Państwu znaczenie symboli
i barw zdobiących nasze godło i
flagę.

Czerwień to barwa gminna, będąca w heraldyce symbolem męstwa
i odwagi, nawiązuje ona także do
barw herbu rodu Gryfitów, historycznie związanego z Mierzęcicami.

Gminne insygnia są zatem nie tylko odzwierciedleniem historii Mierzęcic i kultywowanych tu tradycji,
nawiązują one także do regionu, w
którym położona jest nasza gmina
oraz do cnót takich jak odwaga i
męstwo.
Notka historyczna:

Uchwała o ustanowieniu symboli
gminy została podjęta 29 października 2001 roku. Prezentacja herbu
i flagi odbyła się w asyście pocztów sztandarowych i pocztu flagowego. Przekazania Aktu nadania
Widniejący na gminnym herbie i herbu i flagi na ręce Stanisława
fladze gryf ma swoje odzwiercie- Paksa, ówczesnego Wójta Gminy
dlenie w historii naszej gminy. W Mierzęcice dokonała Przewodnidawnych czasach Mierzęcice były cząca Rady Gminy Bogusława Zasiedzibą Gryfitów, średniowiecz- lewska. Uroczystość miała miejsce
nego rodu rycerskiego, którego podczas 83. rocznicy odzyskania
przedstawiciele w XVII i XVIII wie- przez Polskę niepodległości. Ustaku zajmowali dominującą pozycję nowienie gminnego herbu i flagi
wśród możnowładztwa. Ród Gryfi- jest zasługą radnych kadencji Rady
tów pieczętował się właśnie sym- Gminy 1998-2002.
Gminne symbole:
bolem gryfa. Co ważne członkowie
tego rodu osiedlili się w Mierzęci- Słowniczek:
Błękitna barwa widoczna na insy- cach i przyjęli nazwisko Mirzowscy. Heraldyka: jedna z nauk pomocgniach Gminy Mierzęcice to ukłon
niczych historii, która zajmuje się
w stronę Śląska. W latach 1920- Kłos w heraldyce jest symbolem badaniem poczatków, rozwoju,
1939 województwo śląskie było obfitości, bogactwa i oszczędno- znaczenia prawnego oraz zasad
jedyną autonomiczną jednost- ści. Na gminnych insygniach złote kształtowania herbów.
ką administracyjną w ramach II kłosy to także nawiązanie do rolniRzeczpospolitej. W herbie powsta- czych tradycji naszej gminy.
Urząd Gminy
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MIERZĘCICKIE SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM
Grudzień jest miesiącem, gdzie w
różnych miejscach na świecie spotkać można uwielbianego przez
wszystkich (a zwłaszcza przez
dzieci) zawsze uśmiechniętego
staruszka z długą, siwą brodą,
w charakterystycznej czerwonej
czapce. W tym roku, podobnie jak
w latach ubiegłych, św. Mikołaj
nie zapomniał także o najmłodszych mieszkańcach gminy Mierzęcice. 4 grudnia br. na terenie
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Mierzęcicach zorganizowane
zostało obfitujące w atrakcje spotkanie ze św. Mikołajem.
Tego dnia dzieci spędzić mogły
urocze popołudnie nie tylko w towarzystwie św. Mikołaja, ale także…Pani Mikołajowej, elfów i Pani
Choinki. Ogromną radość sprawiło
uczestnikom imprezy rozbijanie
piniat z cukierkami. Na rodziców
czekał świąteczny poczęstunek w
postaci świątecznej herbaty z pomarańczą i goździkami, kawy oraz
pierniczków. Specjalnie na tą okazję altana, w której odbywało się
przedświąteczne spotkanie, prze-

kształciła się w wioskę św. Mikołaja. Nie zabrakło żywych choinek z
lampkami, balonowych dekoracji
w kształcie gwiazdek, bombek, reniferów, domku z piernika czy pingwinów.

dzieci tworzyły np. długi łańcuch i
ozdabiały Panią Choinkę, czy przygotowywały się na przyjście Mikołaja.

Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko
przez cały rok najmłodsi mieszkańWszystkie dzieci uczestniczące w cy naszej gminy będą grzeczni, z
wydarzeniu zostały obdarowane pewnością w przyszłym roku św.
przez św. Mikołaja świątecznymi Mikołaj także ich odwiedzi nie zaksiążeczkami oraz mikołajkowymi pominając przy tym o prezentach.
czapkami. Każdy z uczestników Może nawet pogoda będzie sprzymógł sobie zrobić pamiątkowe jała, by przyjechał na swoich chazdjęcie ze św. Mikołajem. Zapew- rakterystycznych saniach, w towane na długo w pamięci najmłod- rzystwie reniferów…
szych zapiszą się także zabawy
Aldona Węgrzynowicz
z animatorami, podczas których

NIEZAPOMNIANA, MAGICZNA ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA NAJMŁODSZYCH JUŻ ZA NAMI
26 listopada br w Filii Bibliotecznej nr 5 w sołectwie Mierzęcice
Osiedle zorganizowana została
ZABAWA ANDRZEJKOWA dla najmłodszych mieszkańców gminy
Mierzęcice.
Przygotowane na tę okoliczność
specjalne dekoracje skradły serca
dzieci już od wejścia na salę. To
były ANDRZEJKI pełne wrażeń, do-

brej zabawy oraz mnóstwa atrakcji! Animatorzy przygotowali dla
wszystkich szereg niespodzianek
- były tańce, zaczarowane eliksiry,
zamykanie w bańce oraz wróżby
andrzejkowe. Uczestnicy zachwycali się fluorescencyjną pajęczyną,
konstruowali budowle z fluorescencyjnych słomek oraz chętnie
brali udział w zabawach z użyciem
tradycyjnej chusty animacyjnej.
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Każdy z uczestników mógł wylosować również ciasteczko ze specjalną, okolicznościową wróżbą.
Roześmiane buzie uczestników
i pytania, czy podobne wydarzenie odbędzie się w przyszłym roku
tylko uświadomiło organizatorom,
jak udana była zabawa andrzejkowa.
Aldona Węgrzynowicz

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”
słane prace zachwycały pomysłowością wykonania, starannością,
kreatywnością oraz niewątpliwym
talentem ich twórców. Ostatecznie
jury konkursu wybrało zwycięskie
prace, w czterech kategoriach wiekowych.
W kategorii wiekowej dzieci do
3. roku życia zwycięską pracę wy6 grudnia br., jury Gminnego konała Łucja Pieprzyk, II miejsce
Konkursu Plastycznego na „Naj- przypadło w udziale Wojciechowi
piękniejszą Kartkę Bożonarodze- Swobodzie, zaś III-Tomaszowi Paniową” dokonało wyboru zwycię- jorowi.
skich prac.
W kategorii dzieci w wieku przedOrganizatorem tej twórczej rywa- szkolnych zwycięstwo przypadło w
lizacji, która odnosiła się do staro- udziale Amelii Sobocie, II miejsce
polskiej tradycji własnoręcznego zdobyła Gaja Kania, zaś III miejwykonywania kartek świątecznych sce – Nadia Dróżdż. W tej kategorii
był Gminny Ośrodek Kultury w wiekowej jury postanowiło także
Mierzęcicach. Konkurs cieszył się przyznać wyróżnienia Lenie Kozieł
dużym zainteresowaniem, a nade- oraz Ani Fryczek.

W kategorii uczniów klas I- III szkół
podstawowych zwyciężyła praca
Zofii Kyrcz, II miejsce wywalczył
wykonaną pracą Wiktor Szczerba,
zaś III miejsce zdobyła Nina Dolińska. Także i w tej kategorii wiekowej jury konkursu przyznało dwa
wyróżnienia: Lilianie Kosińskiej
oraz Alicji Deka.
W kategorii uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych I miejsce
przypadło w udziale Adriannie
Hyli, II miejsce zdobyła Alicja Goździewska, a III- Julia Hyla. Wyróżnienia przyznano Zofii Gwóźdź i
Amelii Kot.
Gratulujemy wszystkim laureatom
i dziękujemy za tak liczny udział w
konkursie.
Aldona Węgrzynowicz

REDAKCJA I DRUKARNIA „OD KUCHNI”
Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) to
wieloletni, wspólny projekt Instytutu Książki w Krakowie i bibliotek wojewódzkich. Działalność
klubów w województwie śląskim Celem klubów jest także zachęcanie
koordynuje Biblioteka Śląska do kreowania mody na czytanie.
w Katowicach.
Moderatorami spotkań klubowych
są głównie bibliotekarze, choć zdaJuż od kilku lat w Gminnej Bibliote- rza się także, że rolę osoby prowace Publicznej w Mierzęcicach dzia- dzącej dyskusję przejmują sami
ła Dyskusyjny Klub Książki. Skupia klubowicze.
on pasjonatów literatury i osoby
zainteresowane dyskusją o litera- Spotkania odbywają się średnio
turze. W trakcie spotkań można raz w miesiącu w sali biblioteki
porozmawiać o wspólnie czyta- w Mierzęcicach. Czas pandemii
nych książkach, można się również trochę ograniczył spotkania „na
przekonać, że nie trzeba być kry- żywo”, ale obecnie wracamy potykiem, by czerpać przyjemność woli do wspólnej dyskusji o literaz dyskutowania o literaturze.
turze.

Od stycznia 2022 r. planowane jest
powołanie drugiej grupy czytelników zainteresowanych udziałem w
Dyskusyjnym Klubie Książki. Spotkania będą się odbywały w filii
biblioteki w Mierzęcicach Osiedlu.
Wszystkich chętnych zapraszamy
13 stycznia 2022 r. o godz. 17.00
do biblioteki w Mierzęcicach Osiedlu na spotkanie organizacyjne.
Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 32 288 70 35 lub 32 380
10 50.
Dominika Latos

GRY PLANSZOWE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w
Mierzęcicach wprowadziła od 1
grudnia 2021 r. nową usługę dla
mieszkańców. W filii bibliotecznej
w Mierzęcicach Osiedlu można
bezpłatnie wypożyczać gry planszowe.

że ta nowa forma udostępniania
zbiorów będzie się cieszyć dużą
popularnością i będzie ciekawą
formą spędzania wolnego czasu.
13 gier na kwotę 950 zł. zostało
zakupionych z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mierzęcice Osiedle, a
pozostałe z dochodów wypracoDo dyspozycji użytkowników przy- wanych przez Bibliotekę. Dziękugotowano 46 gier dla dzieci, mło- jemy Pani Sołtys Annie Jabłońskiej
dzieży i dorosłych. Mamy nadzieję, i Radzie Sołeckiej za wsparcie tej

inicjatywy. Krótki opis gier można
znaleźć w katalogu bibliotecznym
na stronie www.mierzecice-gbp.
sowwwa.pl wpisując w wyszukiwarkę „Gry planszowe”.
Serdecznie zapraszamy.
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Dyrektor GBP
Grażyna Czapla

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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