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nowe GAZOCIĄGI NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE 
Inwestor – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na terenie Gminy Mierzęcice, planuje budowę gazociągów.

Jeden z gazociągów będzie zasilał Elektrownię Łagisza, która po części swój system produkcji energii elektrycznej zamienia na technologię opartą o gaz 
ziemny. (Na terenie Elektrowni Łagisza zostanie wybudowany nowy gazowo – parowy blok. Dotychczasowe trzy bloki węglowe zostaną zlikwidowane).

Drugi gazociąg, od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, stanowiący element Korytarza Gazowego Północ – Południe, będzie zwiększał bezpieczeństwo  
i niezawodność przesyłu gazu ziemnego. 

Oba gazociągi zostały objęte ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego  
w Świnoujściu - zwaną „Specustawą” i na jej podstawie będą budowane.

WAŻNE TELEFONY

ZINTEGROWANE CENTRUM 
RATOWNICTWA 112
(tylko dla posiadaczy telefonów 
komórkowych)
POLICJA 997
KPP BĘDZIN 32 368 02 00
KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU 
32 674 13 07
STRAŻ POŻARNA 998 
PSP BĘDZIN 32 267 50 11
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
BĘDZIN 32 267 36 10
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
BĘDZIN 32 267 66 29
POGOTOWIE GAZOWE 992
ZAWIERCIE 32 672 12 73
URZĄD GMINY 32 288 79 00
fax 32 288 70 55
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
32 287 75 19
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
WODNEJ I KOMUNALNEJ
32 288 70 53
NZOZ PROMED (Ośrodek Zdrowia) 
32 288 70 45
APTEKA Gallena 32 288 70 40
APTEKA Moje Zdrowie 32 700 37 53
GABINET WETERYNARYJNY 
„MEDI-VET” 32 284 02 23
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– centrala Mierzęcice 32 288 70 35
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
32 288 70 82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
32 288 70 56
BANK SPÓŁ. W MIERZĘCICACH 
32 288 70 39
POCZTA 32 288 70 15
SKOK Jowisz Mierzęcice 
32 391 01 00

Budowa gazociągu zasilającego Elektrownię Łagisza realizowana będzie na pograniczu sołectw- Toporowice  
i Przeczyce. Trasa gazociągu (ostatecznie niepotwierdzona przez Inwestora) przebiegać będzie według skory-
gowanego wariantu 1a., co pozwala na ominięcie istniejącej zabudowy wzdłuż ulic Mostowej oraz Dąbrowskiej 
w Toporowicach.

Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania. Dokumentację projektową, początkowo zleconą przez TAU-
RON Wytwarzanie S.A. opracowuje biuro projektowe ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Pełnomocnik 
Inwestora uzyskał już od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego zamierzenia. Stanowi ona załącznik do wniosku o decyzję lokalizacyjną (wydawaną przez 
Wojewodę), dzięki której zostanie zrealizowana inwestycja. Ponadto, na zlecenie w/w biura projektowego, na 
podstawie decyzji wydanej przez Starostę Będzińskiego (organ administracji geologicznej) firma GEOTEKO 
Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. przystąpiła do wykonywania robót geologicznych. 

Trasa gazociągu od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, realizowanego w ramach budowy gazociągu Herma-
nowice – Strachocina - Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego 
i wielkopolskiego, przebiegać będzie przez sołectwa: Nowa Wieś, Zawada, Sadowie, Mierzęcice, Toporowice  
i Przeczyce (prawie na całej długości w pobliżu istniejących gazociągów).

Opracowanie dokumentacji projektowej Inwestor powierzył firmie TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Wobec 
powyższego, na przełomie marca / kwietnia, firma Agro Trade Grzegorz Bujak z Kielc, z pełnomocnictwa Inwe-
stora, rozpoczęła prace terenowe obejmujące swym zakresem wykonanie wstępnych badań geotechniczych 
gruntów, niezbędnych do opracowania opinii geotechnicznej. 

Prowadzone są także wywiady branżowe, dotyczące istniejącego uzbrojenia terenu, m.in. z Gminnym  
Zakładem Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Z informacji uzyskanej od Inwestora wiadomo,  
iż planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2018 r.

Realizacja powyższych inwestycji, bez wątpienia będzie powodować uciążliwości zwłaszcza, że są nieru-
chomości, na których oba gazociągi zostały przewidziane do zrealizowania. Po wybudowaniu gazociągów 
w strefie kontrolowanej nie będzie można wznosić obiektów budowlanych. 

Dlatego też zainteresowani wszelkie uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia winni kierować do Inwestora – Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. oddział  w Świerklanach (44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 
54) lub do biur projektowych:
• ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. - 02-823 Warszawa ul. Osmańska 12
• TRACTEBEL ENGINEERING S.A. - 40-833 Katowice ul. Dulęby 5

Mapy ze wstępnymi przebiegami gazociągów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy  
Mierzęcice (www.mierzecice.pl). 

Kinga Piróg
Inspektor ds. planowania przestrzennego
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AkTYwIZACjA Osób bEZRObOTNYCh w wIEku 30+

GłOsujMY NA plAC ZAbAw w MIERZĘCICACh

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Będzinie (II) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny 
rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe 
(dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób  
w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Będzinie. 
Wartość projektu: 2.845.430,80 złotych, w tym 2.418.616,20 wkład 
EFS

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 212 osób powyżej 
30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zakwalifikowanych do  
I lub II profilu pomocy, należących co najmniej do jednej z wymienionych 
grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- długotrwale bezrobotne,
- o niskich kwalifikacjach;

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1) Staże – 120 osób, w tym 10 objętych również refundacją kosztów opie-
ki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku 
życia lub osobami zależnymi;
2) Prace interwencyjne – 10 osób;

3) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodar-
czej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanych z podjęciem tej działalności – 37 osób;
4) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
– 45 osób;

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 33% osób niepełno-
sprawnych, 30% osób długotrwale bezrobotnych, 38% osób o niskich 
kwalifikacjach, 33% osób w wieku 50 lat i więcej oraz 39% kobiet podej-
mie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym 
zakończyli udział   w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powia-
towego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod 
numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 203

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców  
do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza,  
iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia tj. osoby od dnia ukoń-
czenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Gmina Mierzęcice przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym można wygrać wyjątkowe rodzinne miejsce zabaw.

Na lokalizację placu zabaw wskazano teren obok Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, który został już częściowo zagospodarowany w obiekty 
małej architektury i urządzenia siłowni plenerowej.

Jak głosować?

Codziennie od 5 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. każdy mieszkaniec ma możliwość 
oddania jednego głosu za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony internetowej  
http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016 na plac zabaw zlokalizowany  
w Mierzęcicach przy ul. Wolności 102a.

Wygrana w konkursie zależy od wspólnego zaangażowania i aktywnego głoso-
wania, do czego mocno Państwa zachęcamy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach informuje, iż na terenie powiatu będzińskiego będzie realizowany projekt pt. ”Centrum  
Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie” współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt, którego organizatorem jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” oraz Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodar-
czego „KLUCZ” skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie będzińskim, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach (pokój nr 2,   
tel. 32 288-70-56).

INfORMACjA
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REMONT I ADApTACjA sTRAŻACkICh REMIZ
Powoli dobiegają końca prace związane z remontem i adaptacją strażackich remiz w sołectwie Mierzęcice II i Nowej Wsi.

Dzięki wsparciu finansowemu od Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Na-
dzieja” w Mierzęcicach, uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem 
i przepisami budowlanymi zezwoleń i ekspertyz oraz wyłonieniu  
w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy w remizie OSP 
w Mierzęcicach II wykonano wylewki, tynki wewnętrzne, instalację 
wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania oraz za-
montowano w całym budynku nową stolarkę okienną. We wszyst-
kich pomieszczeniach na parterze budynku ułożono nowe podłogi  
z płytek ceramicznych, zamontowano drzwi, wykonano gładzie  
i sufity podwieszane. Pomalowano ściany, zamontowano kabiny na-
tryskowe i sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Obecnie prowadzone są prace na piętrze budynku. Remizę czeka 
także wymiana poszycia dachowego.

Z przeprowadzonego remontu cieszą się także mieszkańcy sołectwa 
Nowa Wieś. Tu dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu od Wspól-
noty Leśno-Gruntowej Wsi Nowa Wieś w remizie OSP wymieniono 
instalację elektryczną, odgromową i wodno-kanalizacyjną. Wykona-
no nową konstrukcję i poszycie dachu oraz  wymieniono rynny i rury 
spustowe. Remiza zyskała nową instalację centralnego ogrzewania  
z energooszczędnymi grzejnikami i wysokowydajnym kotłem gazowym, 
centralę wentylacyjnych nawiewów oraz klimatyzatory. W całym bu-
dynku wymieniono okna i drzwi, wykonano wylewki, tynki wewnętrzne  
i sufity podwieszane. Położono płytki, gładzie gipsowe i pomalowano 
ściany. Wyremontowano łazienki oraz zaplecze kuchenne. Strażnicę 
czeka jeszcze przebudowa wejścia głównego, termomodernizacja 
oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku. 

Red.
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Mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Targoszycach rozpoczęły się we wtorek obchody Święta Kon-
stytucji 3 Maja połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystej eucharystii przewodniczył ksiądz kanonik Janusz Rakoczy- kapelan 
strażaków powiatu będzińskiego.

W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy, młodzież szkolna, 
władze samorządowe gminy Mierzęcice; Wójt Gminy Grzegorz 
Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Jolanta Kyrcz, radni gminy, sołtysi, poczty sztan-
darowe oraz delegacje Kół Gospodyń Wiejskich i druhów straża-
ków OSP z terenu gminy.

W homilii ksiądz kanonik Janusz Rakoczy przypomniał historię 
majowego święta i jego wymiar Maryjny, przybliżył postać świę-
tego Floriana- patrona Strażaków oraz podkreślił wyjątkowy cha-
rakter strażackiej służby. 

Po nabożeństwie przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej 
im. Władysława Juszczyka, w asyście pocztów sztandarowych, 
delegacji kół Gospodyń Wiejskich i straży pożarnych, uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali pod pomnik Niepodległości przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Kolejna część obchodów odbyła się w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury. W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy Mierzęcice Grze-
gorz Podlejski podkreślił ogromną wagę Konstytucji dla polskiej tożsamo-
ści narodowej „Konstytucja 3 Maja zajmuje jedno z ważniejszych miejsc. 
To nasza przeszłość, a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Obo-
wiązkiem nas wszystkich i starszych i młodszych jest codzienne pielęgno-
wanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tam-
tych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach 
Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości”. Kończąc wy-
stąpienie podziękował wszystkim mieszkańcom za wspólne upamiętnienie 
święta Konstytucji 3 Maja, wywieszenie flag narodowych, które podkreśliły 
rangę tej szczególnej uroczystości oraz złożył najlepsze życzenia druhom 
strażakom z okazji ich święta. 

W dalszej części spotkania uhonorowano najaktywniejszych druhów  
i druhny Ochotniczych Straży Pożarnych. Dekoracji dokonali Prezes Za-
rządu Gminnego OSP RP Stanisław Paks oraz Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa śląskiego 
Uchwałą nr 2/I/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. wyróżniło medalami za zasługi 

dla pożarnictwa następujących druhów:

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Druh Gwóźdź 
Adam, Druh Gwóźdź Tomasz.

Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Druh Banaś 
Czesław, Druh Duda Józef, Druh Kańtoch Jarosław, Druh Kocot Mariusz, 
Druh Kuczera Emilian, Druh Morzycki Zbigniew, Druh Pasamonik Piotr, 
Druh Serweciński Henryk, Druh Wacławczyk Zbigniew.

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymała Druhna Kocyba 
Wioleta.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Duhna Feliszewska Marlena, Druh 
Buchta Sebastian, Druh Kańtoch Damian, Druh Kuczera Norbert, Druh 
Król Bartosz.

Majowe obchody zakończył występ artystyczny w wykonaniu młodzieży  
z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach.

Red.



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 3/2016 - strona 7

Gminny konkurs Ortograficzny 
„supermistrz ortografii”

sukces na IV ponadregionalnym 
konkursie piosenki

29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Przeczycach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów 
klas III pod patronatem Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice  
Jolanty Kyrcz.

Celem konkursu było podniesienie kompetencji ortograficznych na 
szczeblu nauczania zintegrowanego, opanowanie poprawnej pisowni 
wybranych grup wyrazów, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem oraz kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej 
pracy uczniów.

Podczas konkursu, który składał się z dwóch etapów- dyktanda i testu 
ortograficznego, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością za-
sad ortografii oraz doskonałą umiejętnością cichego czytania ze zrozu-
mieniem.

Tytuł „Supermistrza ortografii” zdobyli: 

Oliwia Cieplińska, Zuzanna Hatlapa ze Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Przeczycach (opiekun Anna Jaskólska), Kinga Walencik ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach (opiekun Ewa Serwa ), Daniel 
Sikorski ze Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach (opiekun Beata 
Gewald), Oliver Łopian ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach 
(opiekun Agnieszka Plutecka).

Tytuł „Mistrza ortografii” zdobyli 

Miłosz Tomiński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach oraz Kamil 
Mrozek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Przewodniczącej 
Rady Gminy Jolanty Kyrcz pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Gratula-
cje i wyrazy uznania przekazała uczniom również dyrektor szkoły Małgo-
rzata Drzewiecka oraz koordynator konkursu Sylwia Hatlapa.

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Kultury w Bobrownikach 
odbył się Ponadregionalny Konkurs Piosenki dla dzieci i młodzieży 
pn. ”Szanujmy wspomnienia”. 

Głównym celem konkursu było przypomnienie twórczości artystycznej 
nieżyjących już wokalistów polskiej sceny muzycznej, którzy pozostawi-
li po sobie ogromną spuściznę dorobku muzycznego, przyczyniając się 
tym samym do rozwoju kultury polskiej.

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przeczycach reprezen-
towali- Julia Gajewska, która zaśpiewała utwór pt.: „Biedroneczki są  
w kropeczki” oraz Tomasz Wiśniewski, który wykonał piosenkę pt.: „Au-
tostop”. Obydwie aranżacje utworów były bardzo ciekawe, jednak jury  
i publiczność zachwyciło wykonanie Julii Gajewskiej, która zdobyła tytuł 
laureatki konkursu. W nagrodę mała wokalistka wystąpiła podczas uro-
czystej gali, która odbyła się 29 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bobrownikach. 

Serdecznie gratulujemy !
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VII Gminny festiwal piosenki polskiej 
Dnia 22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich odbył się siódmy Gminny Festiwal Piosenki Polskiej. W muzycznej 
rywalizacji wzięli udział najlepsi wokaliści ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy Mierzęcice.

Wybór zwycięzców jak zawsze był bardzo trudny ponieważ młodzi wy-
konawcy prezentowali bardzo wysoki poziom zarówno pod względem 
muzycznym, jak i językowym. Po wysłuchaniu wszystkich wokalnych 
prezentacji jury przyznało następujące nagrody: 

Grand Prix zdobyła Natalia Lebiocka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach

Kategoria wiekowa– przedszkola

I miejsce – Zuzanna Łopuszańska – Oddział Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Toporowicach 
II miejsce – Paulina Jarczak – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach
III miejsce – Dominik Sikorski – Oddział Przedszkolny w Szkole Podsta-
wowej w Boguchwałowicach
Wyróżnienie – Emilia Duś – Przedszkole w Mierzęcicach

Kategoria wiekowa – Klasy I-III

II miejsce – Magdalena Lazar – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników 
Polskich w Mierzęcicach
III miejsce – Nina Gajewska – Szkoła Podstawowa w Toporowicach
Wyróżnienie – Martyna Krzykawska – Szkoła Podstawowa w Boguchwa-
łowicach
Wyróżnienie – Julia Gajewska – Szkoła Podstawowa w Przeczycach

Kategoria wiekowa – Klasy IV-VI

I miejsce – Julia Kłys – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich 
w Mierzęcicach
II miejsce – Patrycja Krzykawska – Szkoła Podstawowa w Przeczycach
III miejsce – Zuzanna Cichoń – Szkoła Podstawowa w Toporowicach
Wyróżnienie – Karolina Cembrzyńska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach

Kategoria wiekowa – gimnazja

Wyróżnienie – Karolina Filipczyk – Zespół Szkolno – Przedszkolny w No-
wej Wsi
Wyróżnienie – Damian Nowak – Gimnazjum im. Czesława Miłosza  
w Mierzęcicach

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznym Festiwa-
lu, a w szczególności nauczycielom oraz instruktorom za przygotowanie 
uczniów do udziału w konkursie.
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powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju bRD 

sukces uczniów szkoły podstawowej nr 2 w konkursie 
„piękne są nasze barwy ojczyste”

28 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego turnieju BRD.

Zawody zostały rozegrane na sali mierzęcickiego gimnazjum. W turnieju 
uczestniczyli zawodnicy wyłonieni we wcześniejszych etapach – gmin-
nych i miejskich. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali przed-
stawiciele policji z Będzina i Katowic. Drużynę Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Mierzęcicach reprezentowali: Karolina Cembrzyńska, Jakub Bu-
daj, Magdalena Lebiocka i Igor Kozieł, którzy okazali się najlepsi w kate-
gorii szkół podstawowych, wyprzedzając kolegów z Czeladzi i Będzina. 

W kategorii indywidualnej najlepsza okazała się Magdalena Lebiocka. 
Na drugim miejscu uplasował się Jakub Budaj, a na trzecim Karolina 

Cembrzyńska. Debiutujący w zawodach Igor Kozieł rywalizację zakoń-
czył na wysokim 7 miejscu.

Absolutnie bezkonkurencyjna na torze przeszkód okazała się Karolina 
Cembrzyńska, która jako jedyna wśród wszystkich uczestników, zarówno 
w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjalnych, bezbłędnie pokona-
ła rowerowy tor przeszkód. 
Mierzęcicka drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy, a najlepsi puchary 
i medale.

Już po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie zorganizowało konkurs fotograficzny propagujący Święto 
Flagi, którego motywem przewodnim były polskie barwy narodowe.

W konkursie udział wzięli przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów Powiatu Będzińskiego. Wśród laureatów konkursu w katego-
rii szkoły podstawowe klasy IV – VI znaleźli się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach. Miejsce II zajął Wiktor 
Somski, miejsce III – Alicja Latosińska. 

Serdecznie gratulujemy !
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Zwycięstwo gimnazjalistów w powiatowym Turnieju bRD

Święto patrona szkoły

I powiatowy konkurs 
piosenki Amerykańskiej

W dniu 28 kwietnia br. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym wzięły udział drużyny z gimnazjum  
z Będzina, Czeladzi, Siemoni i Mierzęcic.

Rywalizacja podzielona była na trzy konkurencje: teoretyczną – test wie-
dzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz  praktyczną – jazda rowe-
rem i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po zaciętej rywalizacji drużyna z mierzęcickiego gimnazjum w składzie: 
Weronika Hudecka, Bartłomiej Małota i Dawid Trefon zajęła I miejsce. 
Gimnazjaliści wykazali się dużymi umiejętnościami zarówno w pokony-
waniu rowerowego toru przeszkód, a także przy udzielaniu pierwszej po-
mocy przedmedycznej.
W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Bartłomiej Małota, który najle-
piej napisał test z przepisów o ruchu drogowym.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie okręgowym!

W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły, uczniowie mierzęcickiego Gimnazjum zwiedzili miasto, w którym Czesław Miłosz spędził 
ostatnie lata swojego życia czyli Kraków.

Wyjazd podzielony został na dwie części. Podczas pierwszej uczniowie 
zwiedzili kościół św. Stanisława na Skałce- miejsce pochówku Czesława 
Miłosza, ulicę Bogusławskiego - krakowski adres Miłosza, Planty – gdzie 
stoi literacka ławeczka poety, ulicę św. Tomasza – gdzie mieściło się 
pierwsze krakowskie mieszkanie poety, restaurację „Pod Baranem” oraz 
kawiarnię „Nowa Prowincja”.

W drugiej części wycieczki gimnazjaliści odbyli spacer „Drogą Królew-
ską”, poznając zabytki Krakowa m.in.: Wawel, Collegium Maius, Stary 
Rynek, ul. Floriańską, Kanoniczą i Grodzką.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Będzinie odbył się I Powiatowy Konkurs Pio-
senki Amerykańskiej „Rock The World With Wyspian”. Honorowy Pa-
tronat nad wydarzeniem objął Starosta Będziński Arkadiusz Watoła.

Dwa spośród trzech miejsc na podium przypadły uczennicom Gimna-
zjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi. Wiktoria Czapla zajęła II, 
natomiast Karolina Filipczyk III miejsce.

Gratulujemy sukcesu.

NASZE GIMNAZJUM JEST:

Genialne - zdobywamy wiedzę i rozwijamy pasje i zainteresowania

Inne niż wszystkie – jesteśmy otwarci na nowe pomysły

Magiczne - najważniejszy jest uczeń

Niesamowite - tak dużo się dzieje – zobacz na www.zsp.mierzecice.pl

Absolutnie wyjątkowe - bo my jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni

Znane z wielu sukcesów - laureaci wielu konkursów i zawodów sportowych

Jasne, że super - pomimo wymagających nauczycieli

Unikatowe - nauczyciele nie tylko uczą, oni  inspirują

Mega fajne - bezpieczne, przyjazne, życzliwe, kameralne

ZAPRASZAMY! 

Drzwi naszej szkoły  otwarte są dla Was codziennie od 8:00 do 15:00.
Regulamin naboru wraz z harmonogramem oraz  dokumenty do pobra-
nia dostępne są na naszej stronie internetowej www.zsp.mierzecice.pl

Dyrektor Zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej 
wsi ogłasza nabór uczniów do klasy I Gimnazjum 

im. janusza kusocińskiego w Nowej wsi
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kOlEjNY pROTEsT MIEsZkAńCów MIERZĘCIC

pODZIĘkOwANIE 
Z kANADY 

9 maja minął rok od kiedy mieszkańcy gminy Mierzęcice walczą z narastającym ruchem samochodów ciężarowych i osobowych na drodze 
krajowej DK78. 

Natężenie ruchu, hałas spaliny, drgania uniemożliwiają codzienną egzy-
stencję. W poniedziałek 9 maja od godz. 16.00 mieszkańcy gminy po raz 
dwunasty blokowali drogę na wysokości Urzędu Gminy.

Problem pojawił się kilka lat temu, kiedy droga S1 została objęta płatnym 
systemem viaTOLL. Od tego momentu kierowcy tirów chcąc zaoszczę-
dzić, zaczęli jeździć bezpłatną drogą DK78 przez Mierzęcice. Jak pod-
kreślają protestujący, GDDKiA w Katowicach, ani Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska w Katowicach nie dostrzegają dramatycznej 
sytuacji w Mierzęcicach. 

Wyniki pomiarów prowadzonych przez WIOŚ na ulicy Wolności  
i 21 Stycznia wykazały przekroczenie hałasu w dzień o 10 db a w nocy  
o 15 db.  Zamiast wybudować planowaną od lat obwodnicę Mierzęcic, 
planowana jest budowana kolejnej drogi z węzła w Mierzęcicach do ter-
minala Cargo przy lotnisku, która spowoduje zwiększenie i tak już ogrom-
nego ruchu na drodze krajowej 78. 

-Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wybudowa-
nia kolejnej problematycznej drogi. Oprócz zwiększenia ruchu, droga 
oddzieliłaby też dwa sołectwa, co utrudniłoby poruszanie się ludziom. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby odstąpienie od planów budowy kosz-
townej i źle zaplanowanej drogi do cargo, a zainwestowanie w obwod-
nicę Mierzęcic, która powinna być przedłużeniem obwodnicy Siewierza  
i tak ją zaprojektować, by skomunikowała bezpośrednio DK78 z nowym 
lotniskowym terminalem cargo. W tej sprawie zebraliśmy blisko 400 pod-
pisów deklaracji poparcia dla naszych protestów, jako ostatecznej formy 
sprzeciwu- podkreślają mieszkańcy gminy. 

Red.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II oraz Pan Czesław 
Banaś z Mierzęcic otrzymali z Ontario w Kanadzie Dyplomy Uznania 
za uczestnictwo w edukacyjnym projekcie.

Dyplom Uznania dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła 
II i dla Pana Czesława Banasia został przyznany za uczestnictwo  
w polsko - kanadyjskim projekcie edukacyjnym pn. „Pamięć i Cześć 
Bohaterom Błękitnej Armii Generała J. Hallera”. Projekt ma na celu 
ocalić od zapomnienia żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczy-
zny, zachowując prawdę o historii Polski dla kolejnych pokoleń Pola-
ków mieszkających na całym świecie.

Zaangażowanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Pana Czesława 
Banasia w kultywowanie pamięci o żołnierzach Generała J. Hallera 
doceniła Koordynator  projektu Pani Ewa Elżbieta Deoniziak.

Dyplomy uznania zostały przesłane pocztą elektroniczną. Natomiast 
koordynator projektu zobowiązała się je osobiście wręczyć podczas 
przyszłorocznej wizyty w Polsce.

Dyr. Grażyna Czapla
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MODERNIZACjA ZbIORNIkA w pRZECZYCACh

Zabezpiecza przed powodziami tereny położone w dolinie rzeki Przemszy, magazynuje wodę na wypadek jej niedoborów w czasie suszy, 
korzystają z niego wędkarze i turyści – zbiornik wodny Przeczyce, bo o nim mowa, po 53 latach eksploatacji zostanie zmodernizowany.

Zbiornik w Przeczycach, administrowany przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, oddano do użytku w 1963 r. Od tego 
czasu przechodził jedynie niezbędne prace remontowo-konserwacyj-
ne. Ma powierzchnię bliską 5 km² i pojemność 21 mln m3, co zapewnia 
rezerwę powodziową 10 mln m3. Jednak nadszarpnięte zębem czasu 
poszczególne elementy zbiornika nie pozwalały na pełne wykorzystanie 
jego możliwości retencyjnych. Będzie to możliwe dzięki realizacji projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, 
Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpo-
wodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczy-
ce”. W ramach prac modernizacyjnych, które rozpoczęły się w kwietniu  
br. i potrwają do wiosny 2017 r., wyremontowane zostaną m.in. ekran 
zapory, upusty denne, budynek wieży spustów, przelew powierzchniowy 
oraz inne elementy zbiornika.- Kluczowym dla uzyskania pełnej zdolno-
ści piętrzenia zbiornika, a tym samym zminimalizowania ryzyka powodzi 
w dolinie rzeki Przemszy i zgromadzenie jej zapasu na wypadek suszy, 

jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac w obrębie zapory prze-
czyckiego rezerwuaru. Konieczne jest m.in. ponowne wyprofilowanie płyt 
odwodnych zbiornika oraz remont spustów dennych. By możliwe było ich 
prawidłowe przeprowadzenie musimy obniżyć poziom zwierciadła wody 
w zbiorniku o 1,3 m (do rzędnej 285,7 m n.p.m) – podkreśla Stanisław 
Gruszczyński, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach ds. Utrzymania Wód. Niższy poziom zwierciadła 
wody będzie utrzymywany do zakończenia głównych prac moderniza-
cyjnych, co nastąpi w marcu 2017 r. Taki stan rzeczy może wiązać się 
z niedogodnościami i być odczuwalny głównie w sezonie letnim. Koszt 
realizacji zadania to ponad 15,6 mln zł. 

Całość realizowanych robót została sfinansowana ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: www.gliwice.rzgw.gov.p

ZjAZD ODDZIAłu GMINNEGO ZOsp Rp w MIERZĘCICACh
W dniu 14 maja 2016r. w remizie OSP Przeczyce odbył się IV Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
w Mierzęcicach. 

W zjeździe udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlej-
ski, Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego, Związku OSP w Katowicach, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego w Będzinie Zdzisław Banaś oraz przedstawiciel Komendy 
Państwowej Straży Pozarnej w Będzinie kpt. Zbigniew Gnacik.

W trakcie spotkania podsumowano pięcioletnią działalność zarządu, do-
konano wyboru władz gminnych oraz powołano nowych członków i dele-
gatów władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dele-
gatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego w Mierzęcicach ZOSP RP:
• Stanisław Paks – Prezes
• Grzegorz Podlejski – Wiceprezes
• Sławomir Lipiński – Wiceprezes
• Iwona Dyraga – Sekretarz
• Krzysztof Hyla – Skarbnik
• Ks. kanonik Janusz Rakoczy- kapelan powiatowy

Członkowie Prezydium: Zdzisław Banaś, Piotr Asman, Marcin Engel-

hard, Zdzisław Janas, Krzysztof Kajdas, Marek Kańtoch, Bartosz Król, 
Emilian Kuczera, Andrzej Madejski, Jerzy Sabatowicz, Henryk Serweciń-
ski, Kamil Skręt, Jerzy Tyrała, Zbigniew Wacławczyk.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
• Zbigniew Morzycki – Przewodniczący
• Marian Nowak – Wiceprzewodniczący
• Zbigniew Kyrcz - Sekretarz

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
• Stanisław Paks – Prezes ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach
• Zdzisław Banaś – Prezes ZOP ZOSP RP w Będzinie
• Grzegorz Podlejski – Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach
• Henryk Serweciński – Członek ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach
• Jerzy Tyrała - Członek ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach
• Łukasz Hyla – Delegat
 
Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
• Stanisław Paks – Prezes ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach
• Zdzisław Banaś – Prezes ZOP ZOSP RP w Będzinie
• Grzegorz Podlejski – Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach
• Sławomir Lipiński – Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach
• Marek Kańtoch – Członek ZOG  ZOSP RP w Mierzęcicach
• Krzysztof Kajdas - Członek ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach

Red.
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RODZINA 500+ w GMINIE MIERZĘCICE
Od dnia 1 kwietnia 2016r. rozpoczęto realizację rządowego programu 
Rodzina 500+. W gminie Mierzęcice zadania z tego zakresu realizuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej. W miesiącu kwietniu i pierwszych dniach 
maja wpłynęło ponad 400 wniosków o ustalenie prawa do pobierania 
tego świadczenia. Dotychczas wydano  220 decyzji o przyznaniu świad-
czenia, i wypłacono już 256.500 zł.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji i odpowiedzi na najczę-
ściej pojawiające się pytania:

• Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek – przez Internet, osobiście w Ośrodku Pomocy 
Społecznej lub przesłać za pośrednictwem poczty. Osoby ubiegające się 
o wsparcie na pierwsze dziecko, muszą dołączyć do wniosku oświad-
czenie o dochodach. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na 
konto wskazane przez rodzica lub zostanie wypłacone w kasie Banku 
Spółdzielczego w Mierzęcicach.

• Gdzie należy złożyć wniosek - w miejscu zamieszkania cz zameldowania?
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ 
właściwy, którym zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy jest wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadcze-
nie wychowawcze.

•Komu należy się świadczenie? Czy należy się osobom, które mają 
jedno dziecko nie pracują, a uczą się
Jedynym kryterium, które należy spełniać aby otrzymać świadczenie na 
pierwsze dziecko jest posiadanie dochodu w wysokości nieprzekracza-
jącej 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeżeli w składzie rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne. W przypadku drugiego i kolejnego dziec-
ka kryterium dochodowe nie obowiązuje. Aby otrzymać świadczenie nie 
trzeba pracować, mogą je otrzymać także osoby uczące się w szkołach 
średnich lub studiujące. Podstawa prawna: art. 4 ust. 2 ustawy  z  dnia 
11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 
poz. 195): „Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opie-
kunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.”, na-
tomiast art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy stwierdza, że: „3. Świadczenie wy-
chowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa  
w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekra-
cza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnospraw-
ne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom,  
o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.”.

•Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpo-
średnio dla rodziny.

•Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?
Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu  
o wskaźniki wzrostu inflacji.

•Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy 
pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
Dziecko do 25 roku życia, które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględ-
niane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego 
młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód 
na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego).

•Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny ro-
dziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są  
w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający  
w nieformalnych związkach. 

•Czy rodziny mieszkające za granicą mogą pobierać świadczenie?
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną prak-
tyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona 
ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby 
mieszkające za granicą. Ustawa stanowi, że w przypadku gdy osoba 
lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje 
wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa, który usta-
la czy mają zastosowanie w/w przepisy. Rodzice składający wniosek  
o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej 
zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również 
o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym pań-
stwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ 
informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś 
przekazuje te informacje do właściwej gminy.

•Ile czasu ma Ośrodek Pomocy Społecznej na wydanie decyzji  
w okresie pierwszych trzech miesięcy od startu programu?
Jeżeli wnioskodawca złoży dokumenty w terminie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy to świadczenie wychowawcze zostanie przy-
znane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie 
ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r Natomiast w przypadku złożenia wnio-
sku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prawo 
do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca,  
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

•Kiedy zostanie wydana decyzja i wypłata świadczenia?
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, 
że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca 
włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego mie-
siąca.Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja  
i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrów-
naniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

•Kto ma prawo pobrać pieniądze jeżeli rodzice sprawują opiekę nad 
dzieckiem w ramach opieki naprzemiennej? Czy są one dzielone?
Jeżeli rodzice sprawują zgodnie z planem wychowawczym orzeczonym 
przez sąd opiekę naprzemienną nad dzieckiem, wówczas świadczenie 
przysługuje proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki.

•Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem za-
mieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Osoby zainteresowane programem zapraszamy do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mierzęcicach ul. Wolności 95, pokój nr 5 i 11 (w poniedział-
ki, wtorki, czwartki, piątki od godziny 7.30 do godz. 15.30, w środy od 
godziny 9.00 do godz. 17.00). 

OPS Mierzęcice
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INfORMACjA
 O ZbIóRCE ODpADów wIElkOGAbARYTOwYCh
 ORAZ ZuŻYTEGO spRZĘTu ElEkTRYCZNEGO I 

ElEkTRONICZNEGO 

OgłOszenie
Zatrudnimy w nowo otwartym Centrum Opieki Długoterminowej  

JOANNA w Mierzęcicach ul. Osiedle76 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.

OGłOSZENIE PłATNE

Na terenie Gminy Mierzęcice odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego                       
i elektronicznego:
- w dniu 28 maja 2016 r. (sobota) w sołectwach – Boguchwałowice, Przeczyce 
- w dniu 03 czerwca 2016 roku (piątek) w sołectwach - Mierzęcice, Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle, Nowa Wieś, Zawada, Najdziszów;
- w dniu 04 czerwca 2016 r. (sobota) w sołectwach – Toporowice, Sadowie, Targoszyce.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wystawić przed posesję                        
najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru.

W sołectwie Mierzęcice Osiedle odpady należy wystawić przed altankami śmietnikowymi. 
W sołectwie Boguchwałowice (tereny letniskowe) odpady należy wystawić przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Białej, ul. Sokołów,                                
ul. Parkowej. 

W ramach zbiórki odbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe:
meble domowe (stoły, szafy, krzesła, wersalki, fotele itp.), elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, 
pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego itp.), ramy okienne bez 
szyb, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery bez opon, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń itp.), 
wózki   i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka itp.).

Ze zbiórki wyłączone są odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opako-
wania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa itp.), 
części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki itp.), zużyte opony.
Odbiorcą odpadów jest firma: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
/-/mgr Andrzej Cembrzyński

NOwE GODZINY OTwARCIA fIlI NR 2 GMINNEj bIblIOTEkI publICZNEj

Informujemy, że od dnia 1 maja br. uległy zmianie godziny otwarcia Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.

Biblioteka w Nowej Wsi będzie czynna według niżej podanego harmonogramu:

Poniedziałek w godzinach: 14:00 - 17:00
Wtorek w godzinach: 11:00 - 14:00 
Środa w godzinach: 15:00 - 19:00  



OGłOSZENIA PłATNE



 

 

 

 

SPRAWDŻ – TO NIC NIE kOsZTujE !!! 

  Zapisy do 30 kwietnia w siedzibie Koła w czwartki od godz. 16:00 – 17:30                                                                     
Od maja do grudnia w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17:00 – 18:30.                                         

W pozostałe dni poprzez kontakt telefoniczny 792 830 845  

Zapisy od maja do grudnia w pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie Koła 
od godziny 17:00 do 17:30

W pozostałe dni poprzez kontakt telefoniczny 792-830-845


