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WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY MIERZĘCICE I JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM

17 czerwca odbyła się XVI Sesja 
Rady Gminy Mierzęcice, podczas 
której Wójt Grzegorz Podlejski 
przedstawił Raport o stanie Gmi-
ny za 2019 rok i otrzymał wotum 
zaufania od radnych.

Obowiązek przedstawienia Ra-
portu przez organ wykonawczy 
gminy został wprowadzony przez 
ustawodawcę dwa lata temu. Pre-
zentacja Raportu kończy się głoso-
waniem nad wotum zaufania dla 
wójta i jest połączona z debatą, w 
której oprócz Rady Gminy czynnie 
mogą uczestniczyć reprezentanci 
mieszkańców.  

Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski podczas sesji przedstawił 
najważniejsze elementy Raportu, 
który wcześniej w całości został 
przedstawiony Radnym i miesz-
kańcom w ustawowym terminie. 

Na temat Raportu odbyła się de- 
bata, w której zabierali głos  Radni.

W wyniku tej procedury Wójt Gmi-
ny  uzyskał wotum zaufania. 

Podczas tej samej sesji Radni Gmi-
ny Mierzęcice, jednogłośnie udzie-
lili Wójtowi absolutorium z tytułu  
wykonania budżetu za rok 2019. 

Udzielenie absolutorium jest jed-
noznaczne z wydaniem przez Rad-
nych pozytywnej oceny działań 
Wójta i podległych mu służb w za-
kresie realizacji wydatków i docho-
dów gminy w ubiegłym roku.

MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE – ETAP III

Rosnące wraz z rozwojem cywi-
lizacyjnym zapotrzebowanie na 
energię, przy wyczerpywaniu się 
jej tradycyjnych zasobów – głów-
nie paliw kopalnych oraz towa-
rzyszący ich zużyciu wzrost za-
nieczyszczenia środowiska natu-
ralnego, powodują coraz większe 
problemy energetyczne. 

Można je rozwiązać poprzez ra-
cjonalne gospodarowanie ener-
gią oraz pozyskiwanie jej ze źró-
deł odnawialnych.

Gmina Mierzęcice wychodząc na-
przeciw tym wyzwaniom już po 
raz kolejny,  pozyskała dla miesz-
kańców blisko 1,6 mln zł w kon-
kursie ogłoszonym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV 
Efektywność energetyczna, odna-
wialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, na zadanie obej-
mujące dostawę i montaż instala-
cji solarnych i fotowoltaicznych. 
 

W ramach tego zadania zaplano-
wano wykonanie 124 mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych oraz 22 in-
stalacji kolektorów słonecznych w  
budynkach mieszkalnych położo-
nych na terenie Gminy Mierzęcice.  

Wykonawcą zadania obejmujące-
go instalacje fotowoltaiczne jest  
firma HYMON ENERGY, Sp. z o.o.  

z Tarnowa, zaś instalacje solarne 
wykonuje firma Flexipower Group  
sp. z o. o. Sp. K. z Kudrowic. Koszt 
mieszkańca, w zależności od typu 
instalacji mieści się w przedziale 
od 2.100 zł  do 3.700 zł.

Przewidywany termin zakończe-
nia realizacji projektu to sierpień  
2020 r.  
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BUDOWA ULICY DWORSKIEJ, KOŚCIUSZKI I KOŚCIELNEJ 

Pomimo stanu epidemii w Polsce 
oraz wprowadzanych ograniczeń, 
w Gminie Mierzęcice trwają prace 
związane z realizacją wielu waż-
nych inwestycji.

Na finiszu są roboty budowlane 
związane z modernizacją drogi po- 

wiatowej 4756S - ulicy Dworskiej, 
Kościuszki i Kościelnej. Inwestycja 
ta obejmuje wykonanie nowej na-
wierzchni ulic na odcinku 2,2 km, 
przebudowę istniejących chod-
ników oraz poboczy ze zjazdami i 
odwodnienia.

Inwestycja ta prowadzona jest w 
ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych przy współpracy Gminy 
Mierzęcice i Starostwa Powiato-
wego w Będzinie. 

Gmina Mierzęcice udzieliła Powia-
towi Będzińskiemu pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej, 
w kwocie 1 038 171 zł na sfinan-
sowanie wkładu własnego dla tej 
inwestycji. 

BOISKA PRZY SZKOŁACH W BOGUCHWAŁOWICACH I TOPOROWICACH

Kolejną realizowaną inwestycją 
jest budowa dwóch wielofunk-
cyjnych boisk sportowych o na-
wierzchni poliuretanowej przy 
Szkołach Podstawowych w Bogu-
chwałowicach i Toporowicach. 

Wykonawca zadania, firma P.H.U. 
Grumix z Preczowa, zakończył już 
prace w Boguchwałowicach. Na 
półmetku są też prace przy budo-
wie boiska w Toporowicach. 

Oba obiekty sportowe wkrótce 

zostaną oddane do użytku, będą 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

Na budowę tych dwóch nowocze-
snych boisk do gier sportowych 
gmina pozyskała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu oraz Górno-
śląsko Zagłębiowskiej Metropolii. 
Koszt wykonania tych obiektów 
zamknął się sumą blisko pół milio-
na zł. 

Nowe, wielofunkcyjne boiska 
umożliwią mieszkańcom gminy 
aktywne, komfortowe i przede 
wszystkim bezpieczne uprawianie 
wielu dyscyplin sportowych, tre-
ningów i rekreacji.
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SALA GIMNASTYCZNA W PRZECZYCACH 

Wkrótce ruszą też prace przy bu-
dowie sali gimnastycznej w Prze-
czycach. 

W wyniku drugiego przetargu, któ-
ry odbył się w czerwcu br., została 
wybrana oferta firmy Rak Invest 
Tomasz Rak z Myszkowa. 

Zakończenie całej inwestycji prze-

widziane w umowie przypada na 
koniec września 2020 r.

Projekt obejmuje budowę sali 
gimnastycznej o wymiarach 13 
m x 25 m wraz z niezbędnym wy-
posażeniem. Cała powierzchnia 
zabudowy ma wynieść 340 m2. 
Sala zostanie dobudowana do ist-
niejącego budynku szkoły podsta-

wowej od strony zachodniej. Kon-
strukcja będzie dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych. Zadanie 
otrzymało dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu oraz Górnośląsko 
Zagłębiowskiej Metropolii.

Całkowity koszt tego przedsięwzię-
cia ma wynieść ok. 1 200 000zł

ZDALNA SZKOŁA

Gmina Mierzęcice  w ramach pro-
jektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 
Szkoła +” pozyskała łącznie  grant 
w wysokości 105 000zł na zakup 
sprzętu dla uczniów mierzęcickich 
szkół.

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdal-
na Szkoła+” były odpowiedzią na 
sytuację szkół funkcjonujących w 
warunkach pandemii i nauczania 
zdalnego. Środki zostały przyznane 
w ramach konkursu grantowego – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego, a pochodziły z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

W pierwszej edycji konkursu Gmina 
Mierzęcice otrzymała dofinanso- 

wanie w wysokości 60 000zł, za 
które zakupiła 21 laptopów i 1 ta-
blet. 

W drugiej edycji konkursu Gmina 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 45 000zł, za które zakupiła  
15 laptopów. Dodatkowo zakupio- 

no dostęp do internetu dla 5 
uczniów.

Zakupiony sprzęt umożliwił dzie-
ciom, które nie miały dotychczas 
takich możliwości, kontynuowanie 
realizacji podstawy programowej 
w warunkach domowych.

GŁOS NA MILLĘ

Mieszkanka naszej gminy, Kamila Dróżdż czyli „Milla”,

została wyróżniona w programie 

„Szlagierowa Lista” kanału TVS.

Jej najnowsza piosenka „Ach ten ślub” znajduje się 

w notowaniu listy przebojów telewizji TVS. 

Aby się utrzymała na „Szlagierowej Liście” 

potrzebne jest m. in. nasze wsparcie! 

Aby oddać swój głos na piosenkę „Ach ten ślub” 

należy wysyłać SMS o treści SL.120 

pod numer 72068 (2,46 zł z VAT)

lub wiąć udział w darmowym głosowaniu na

www.facebook.pl > Szlagierowa Lista - Głosowanie.
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UWAGA... NIE DAJMY SIĘ OKRAŚĆ „DOMOKRĄŻCOM”

Będzińscy policjanci ostrzegają 
przed oszustami - „domokrążca-
mi” podającymi się za urzędni-
ków, akwizytorów, sprzedawców, 
pracowników socjalnych, pracow-
ników banku, gazowni, czy wodo-
ciągów. 

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszego powiatu 
apelujemy o czujność i rozwagę, 
które mogą uchronić przed kon-
sekwencjami poważnych strat fi-
nansowych.

Pomysły i preteksty, jakie tworzą 
i wykorzystują złodzieje i oszuści 
bywają bardzo różne. Ich pomy-
słowość nie zna granic, a metody 
dokonywania oszustw są przez 
nich często modyfikowane. Jednak 
wspólnym elementem ich dzia-
łania jest typowanie na przyszłe 
ofiary osób starszych, najczęściej 
mieszkających samotnie. 

Złodzieje z reguły działają szybko, 
zdobywając chwilowe zaufanie i 
odwracając uwagę swoich ofiar. 
Bardzo często zdarza się właśnie, 
że chcąc uwiarygodnić swoją wi-
zytę w mieszkaniu powołują się na 
wykonywanie zawodu urzędnika, 
sprzedawcę czy akwizytora.

Nie tak dawno na terenie Będzina 

mężczyzna podający się za pra-
cownika firmy świadczącej usługi 
internetowe i telewizyjne zaata-
kował samotnego seniora. Będąc 
w mieszkaniu sprawca pod pretek-
stem kontroli urządzenia odbior-
czego wydał polecenie będzinia-
ninowi by pozostał sam w poko-
ju. Wykorzystując łatwowierność  
i chwilową nieuwagę, po splądro-
waniu mieszkania okradł swoją 
ofiarę. 

Pamiętajmy, aby ustrzec się prze-
stępstwu:

• nie wolno wpuszczać ani zapra-
szać do domu osób nieznanych 
i przypadkowo poznanych, 

• będąc w domu lub wychodząc 
z niego należy zamykać drzwi 
na zamki, 

• zanim otworzymy drzwi należy 
zobaczyć przez wizjer lub okno 
kto za nimi stoi, czy jest to oso-
ba znana, 

• w przypadku osób podających 
się za pracownika instytucji 
należy zażądać okazania legity-
macji lub identyfikatora, 

• jeśli musicie wpuścić do miesz-
kania osobę obcą, nie zosta-

wiajcie jej ani na chwilę sa-
mej!!! 

• nie przechowujcie w mieszka-
niu dużych ilości pieniędzy i 
przedmiotów wartościowych, 
przetrzymujcie je w banku, 
a  drobne kwoty trzymajcie w 
różnych miejscach, znanych 
tylko Wam, 

• nie informujcie nikogo kiedy 
pobieracie rentę czy emerytu-
rę i w jakiej kwocie jest świad-
czenie, 

• jeżeli musicie podpisać jaką-
kolwiek umowę, wcześniej 
sprawdzajcie wiarygodność 
osoby - zadzwońcie do danej 
instytucji lub powiedzcie, że 
zgłosicie się osobiście 

 
Pamiętajmy, że tylko nasza 
ostrożność, czujność i rozsą-
dek spowodują, iż nie stanie-
my się kolejną ofiarą oszustwa! 

O wszystkich próbach wyłudzenia 
pieniędzy, natychmiast informuj-
cie Państwo Policję korzystając z 
numeru alarmowego 112.
 

Źródło: 
Komenda Powiatowa Policji 

w Będzinie

ROZBUDOWA I WYPOSAŻENIE PSZOK 

30 czerwca została podpisana 
umowa z wykonawcą zadania, 
wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego,  na inwestycję 
obejmującą przebudowę i wy-
posażenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Mierzęcicach. 

Projekt ten jest możliwy do reali-
zacji dzięki środkom unijnym, któ- 

re Gmina Mierzęcice pozyskała w 
ramach konkursu 5.2.1 Gospodar-
ka odpadami – ZIT.

W ramach zadania planuje się 
utwardzenie terenu kostką bruko-
wą, wykonanie placu manewro-
wego, montaż kontenera socjalno 
– biurowego, zakup pojemników 
na odpady oraz zakup i montaż 

wagi samochodowej.  

Koszt inwestycji sięga 800 tys. zł. 
Realizacja tego przedsięwzięcia 
przyczyni się do intensyfikacji od-
zysku wszystkich frakcji odpadów, 
jakie zaplanowane są do przyjmo-
wania w PSZOK.

Modernizacja PSZOK wpisuje się 
również w działania nakierowa-
ne na eliminację zjawiska tzw. 
dzikich wysypisk oraz pozwoli na 
sprawne funkcjonowanie syste-
mu gospodarowania odpadami. Z 
PSZOK korzystać będą mieszkańcy 
gospodarstw domowych z terenu 
gminy, objęci systemem opłat za 
gospadarowanie odpadami komu-
nalnymi.
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KUPUJ ŚWIADOMIE – PRODUKT POLSKI

Odnosząc się do treści pisma Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi in-
formujemy o trwającej kampanii 
informacyjnej pn. „Kupuj świado-
mie - PRODUKT POLSKI”, której 
celem jest zwiększenie wiedzy 
Polaków nt. znaczenia świado-
mych decyzji zakupowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wspólnie z Krajowym Ośrod-
kiem Wsparcia Rolnictwa apeluje 
o wybór polskich produktów żyw-
nościowych podczas codziennych 
zakupów, co będzie stanowiło 

wsparcie dla polskich rolników i 
przedsiębiorców.

Świadomy wybór polskich produk-
tów żywnościowych jest szczegól-
nie istotny w czasie pandemii wi-
rusa SARS-CoV-2, która w znaczący 
sposób wpływa na sytuację eko-
nomiczną i gospodarczą w naszym 
kraju. 

W ramach kampanii „Kupuj świa-
domie - PRODUKT POLSKI” resort 
rolnictwa rozpoczął szeroko zakro-
jone działania informacyjno-edu-

kacyjne związane z kształtowa-
niem postawy patriotyzmu kon-
sumenckiego. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi za pośrednictwem 
wspomnianego listu zwrócił się 
bezpośrednio do obywateli z proś-
bą o zaangażowanie się w prowa-
dzoną kampanię.

Zachęcamy Państwa do zapozna-
nia się z pełną treścią listu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wystosowanego do obywateli 
RP, który znajduje się na stronie: 
www.mierzecice.pl.

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w 
którym koła gospodyń wiejskich 
mogą ubiegać się w ARiMR o do-
tację na swoją działalność.  Nabór 
wniosków potrwa do 30 wrze-
śnia 2020 r., chyba że wcześniej 
wyczerpana zostanie tegoroczna 
pula środków przewidziana na 
ten cel, która wynosi 40 mln zł. O 
pomoc można ubiegać się w biu-
rach powiatowych Agencji.
 
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, 
które jest finansowane z budżetu 
państwa, koło musi być zarejestro-
wane w Krajowym Rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich. Teraz figu-
ruje w nim 9124 organizacji tego 
typu. Najwięcej w województwach 
wielkopolskim – 1380 kół, lubel-
skim - 1182 i mazowieckim - 1173. 

Wysokość pomocy dla koła uzależ-
niona jest od liczby jego członków. 
I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczą-
cego nie więcej niż 30 członków, 4 
tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 
członków i 5 tys. zł  – w przypadku, 
gdy koło tworzy ponad 75 osób. 

Koła gospodyń wiejskich, które 
chcą działać w oparciu o ustawę 
nadającą im osobowość prawną, 
umożliwiającą prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej i dostęp do 
państwowych dotacji.

–  Z roku na rok program wsparcia 
dla KGW cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, co potwierdza 
wzrost liczby kół, które wnioskują 
o pomoc.  

W 2018 r. ze wsparcia skorzysta-
ło ponad 4,8 tys. kół, które otrzy-
mały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok 
później pomoc w kwocie 29,7 
mln zł trafiła już do blisko 8,6 
tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR  
może współpracować z kołami go-
spodyń wiejskich, które odgrywają 
ważną rolę w aktywizowaniu lokal-
nych społeczności, integrowaniu 
mieszkańców, budowaniu wspól-
noty, jak i kultywowaniu polskich 
tradycji  – mówi Tomasz Nowa-
kowski, Prezes Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.   
 
Szczegółowe informacje można 
otrzymać w placówkach ARiMR, 
pod numerem bezpłatnej infolinii 
800 380 084 oraz na stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC

Harmonogram dyżurów Punktu 
Informacji Obywatelskiej (praw-
nik) na miesiąc lipiec 2020r.:
• 1.07.2020r. (środa) 
 godz. 10:00 - 13:00
• 20.07.2020r. (poniedziałek) 
 godz. 11:00 - 13:00

Harmonogram dyżurów psycho-
loga na miesiąc lipiec 2020r.:
• 02.07.2020r. (czwartek) 
 godz. 14:00 - 19:00 
• 07.07.2020r. (wtorek) 
 godz. 8:00 - 13:00

• 09.07.2020r. (czwartek) 
 godz. 14:00 - 19:00 
• 16.07.2020r. (czwartek) 
 godz. 14:00 - 19:00
• 21.07.2020r. (wtorek) 
 godz. 8:00 - 13:00
• 23.07.2020r. (czwartek) 
 godz. 14:00 - 19:00
• 28.07.2020r. (wtorek) 
 godz. 8:00 - 13:00
• 30.07.2020r. (czwartek) 
 godz. 14:00 - 19:00 

Porady prawne i psychologiczne 
odbywają się w nowym budynku 
filii bibliotecznej w sołectwie Mie-
rzęcice Osiedle.
Konsultacje realizowane są bez-
płatnie w ramach projektu pn. 
„Wzmacnianie potencjału społecz-
ności lokalnej na terenie Gminy 
Mierzęcice”, dofinansowanego ze 
środków unijnych, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Społecz-
ny).

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRAWNIKA I PSYCHOLOGA 



Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 3/2020 - strona 7

GZM CHCE ZAUTOMATYZOWAĆ PROCES LICZENIA PASAŻERÓW

ZTM PROWADZI CZĘSTSZE KONTROLE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia przygotowuje się do za-
kupu automatycznego systemu 
liczącego pasażerów komunikacji 
miejskiej. Obecnie prowadzony 
jest dialog techniczny, który ma 
na celu m.in. zweryfikowanie 
możliwości technicznych dostęp-
nych na rynku automatycznych 
systemów zliczania osób, korzy-
stających z komunikacji miejskiej.
 
Automatyczny system liczenia pa-
sażerów ma mieć realny wpływ 
na lepszą organizację komunikacji 
oraz na przejrzystość rozliczeń przy 
jej finansowaniu. Dzięki temu moż-
liwe będzie m.in. dostosowanie 
rozkładu jazdy oraz wielkości po-
jazdów na poszczególnych trasach 

do realnych potrzeb pasażerów. 
Obecnie w kilkuset pojazdach po-
ruszających się po metropolii za-
instalowane są specjalne bramki, 
które rejestrują wejścia i wyjścia, 
jednak w zależności od operatora, 
dane zbierane są w różny sposób. 

W pierwszym etapie GZM chce 
wykorzystać istniejącą już infra-
strukturę oraz zakupić oprogramo-
wanie, które umożliwi pozyskanie 
ujednoliconych danych oraz zgru-
powanie ich we wspólnej bazie. 
W kolejnym etapie system ma zo-
stać zainstalowany w pozostałych 
pojazdach. Pozyskiwanie danych 
dotyczących liczby pasażerów w 
komunikacji miejskiej są bardzo 
potrzebne z punktu widzenia roz-

liczeń finansowych. Organizacja 
transportu publicznego utrzymy-
wana jest ze składki zmiennej, któ-
rą co roku wpłacają gminy. Rzetel-
ne informacje o liczbie pasażerów 
będą mogły zostać wykorzystywa-
ne do bardziej precyzyjnego ob-
liczania składki zmiennej dla po-
szczególnych gmin.

Kolejnym atutem wprowadzenia 
systemu liczenia pasażerów będzie 
transparentność w obszarze orga-
nizacji publicznego transportu. 
Dzięki automatycznemu systemo-
wi możliwy będzie szybki dostęp 
do pozyskiwanych danych w trybie 
online oraz możliwość przekazy-
wania na bieżąco informacji m.in. 
dla włodarzy miast i gmin.

Zarząd Transportu Metropolitar-
nego rozpoczął intensywniejsze 
kontrole biletów w swoich pojaz-
dach. Co ciekawe do rąk kontro-
lerów biletów z ZTM trafiły nowe 
urządzenia, które umożliwiają 
m.in. zbliżeniowe uiszczanie opła-
ty za brak biletu.
 
Obecnie do użytku kontrolerzy 
mają 18 nowych urządzeń, pro-
jekt zakłada, że do końca tego 
roku nowych kontrolerek będzie 
170 i wyposażeni zostaną w nie 
wszyscy kontrolerzy biletów ZTM.
Dzięki nowym urządzeniom możli-
we jest nie tylko opłacenie „man-
datu” zbliżeniowo – co jest istotne 
z perspektywy pasażera, ale rów-

nież ułatwienie i przyspieszenie 
dotychczasowej pracy kontrolują-
cych bilety. Kontroler będzie mógł 
drukować protokoły opłat dodat-
kowych, kontrolować legitymacje 
osób niepełnosprawnych poprzez 
odczyt QR kodów i sprawdzać in-
formacje o biletach oczekujących 
na zakodowanie.

Jakie kary finansowe grożą „ga-
powiczom”? 

Brak ważnego biletu lub odpo-
wiedniego dokumentu przewozu 
może nas kosztować 170 złotych, 
w przypadku gdy opłaty dokona-
my w terminie do 7 dni od daty 
wystawienia wezwania, zapłacimy 

130 złotych. Jeśli opłatę uiścimy u 
kontrolera gotówką w dniu kon-
troli, zapłacimy 100 złotych. Przy 
okazji wprowadzenia do użytku 
nowych urządzeń ZTM przypomi-
na, że „jazda na gapę” wiąże się z 
surowymi konsekwencjami.

– Od stycznia 2019 roku do koń-
ca kwietnia tego roku skierowa-
nych do windykacji zostało 260 
tys. mandatów. Wysłaliśmy 20 345 
ostrzeżeń o możliwości wpisu do 
Krajowego Rejestru Długów, do są-
dów trafiło ponad 4 tys. pozwów, 
a komornicy wszczęli niemal 3 tys. 
egzekucji – wylicza naczelnik Wy-
działu Windykacji ZTM Tomasz 
Żyła.

HARMONOGRAM URZĘDOWANIA W FILIACH GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Godziny otwarcia obowiązują do 
31 sierpnia 2020 r.

Czytelników, którzy wypożyczyli 
książki z filii w Boguchwałowicach 
prosimy o ich zwrot w centrali 
Biblioteki w Mierzęcicach, nato-
miast czytelnicy, którzy wypoży-
czyli książki w filii w Nowej Wsi 
prosimy o zwrot w filii w Mierzę-
cicach Osiedlu.

W  placówkach bibliotecznych 
nie wykonuje się ksero, wydruku 
z komputera, skanowania doku-
mentów. Nie ma możliwości sko-

rzystania z faksu oraz komputera.
Obsługa  czytelników jest prowa-
dzona w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi. Obowiąz-
kowa jest dezynfekcja rąk, masecz-
ka na twarzy oraz zachowanie dy-
stansu przestrzennego 2 m.

Centrala biblioteki 
w Mierzęcicach

Wtorek i środa - 12:00 – 18;00 
Czwartek i piątek - 8:00 – 14:00
Poniedziałek – nieczynne

Filia biblioteczna nr 1 
w Przeczycach

Wtorek, środa, czwartek, piątek - 
15:30 – 18:30 
Poniedziałek - nieczynne

Filia biblioteczna 
nr 3 w Toporowicach

Poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek - 15:00 – 17:30 
Wtorek - nieczynne

Filia biblioteczna 
nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu

Poniedziałek, czwartek - 
12:00 – 18:00 
Wtorek, Środa - 8:00 – 14:00 
Piątek - nieczynne
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OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Jak co roku, na terenie Gminy 
Mierzęcice planowana jest objaz-
dowa zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

Zazwyczaj odbiór tego typu od-
padów odbywał się w I półroczu, 
jednak ze względu na pandemię w 
tym roku zbiórka odbędzie się we-
dług  harmonogramu ustalonego z 
firmą Remondis Tarnowskie Góry 
Sp. zo.o., w następujących termi-
nach:

• w dniu 4 września 2020 r. (pią-
tek) - Przeczyce;
• w dniu 5 września 2020 r. (sobo-
ta) – Boguchwałowice;
• w dniu 12 października 2020 r. 
(poniedziałek) - Nowa Wieś
• w dniu 13 października 2020 r. 
(wtorek) –  Zawada, Sadowie I (ul. 
Dworska i Zjazdowa), Targoszyce
• w dniu 14 października 2020 r. 
(środa) – Najdziszów, Sadowie II 
(ul. Daleka i Krótka)
• w dniu 15 października 2020 r. 
(czwartek) – Toporowice 
• w dniu 16 października 2020 r. 
(piątek) - Mierzęcice I,  Mierzęcice 
II, Mierzęcice Osiedle

Odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny należy wystawić przed po-
sesję najpóźniej do godziny 6.00 w 
dniu odbioru.

W sołectwie Mierzęcice Osiedle 
odpady należy wystawić przed al-
tankami śmietnikowymi. 

W sołectwie Boguchwałowice (te-
reny letniskowe) odpady należy 
wystawić przy ul. Nadbrzeżnej, ul. 
Białej, ul. Sokołów, ul. Parkowej. 

W ramach zbiórki odbierane będą 
następujące odpady wielkoga-
barytowe: meble domowe (stoły, 
szafy, krzesła, wersalki, fotele itp.), 
elementy wyposażenia mieszkań 
(dywany, wykładziny, materace, 
kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, 
torby podróżne, lampy i żyrando-
le bez żarówek, obudowy sprzętu 
elektronicznego itp.), ramy okien-
ne bez szyb, meble ogrodowe  

(drewniane i z tworzyw sztucz-
nych), sprzęt sportowy (rowery 
bez opon, narty, sanki, sprzęt do 
ćwiczeń itp.), wózki i chodziki dzie-
cięce, 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 opakowa-
nia po tych odpadach), odpady 
ogrodowe (gałęzie, liście, trawa 
itp.), odpady remontowe (gruz bu-
dowlany, wata szklana, papa, sty-
ropian itp.), części samochodowe 
(zderzaki, lusterka samochodowe, 
kołpaki itp.), zużyte opony.

Rolnicy, którzy mają w swoim go-
spodarstwie grunty słabszej ja-
kości i chcą posadzić na nich las, 
mogą uzyskać na ten cel wsparcie 
z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w ramach 
PROW 2014-2020. Wnioski o taką 
pomoc można składać w biurach 
powiatowych ARiMR do 31 lipca 
2020 r.
 
„Wsparcie na zalesianie i tworze-
nie terenów zalesionych” skiero-
wane jest do rolników (osób fizycz-
nych lub prawnych, jak i grup ta-
kich osób), którzy są właścicielami 
lub współwłaścicielami gruntów 
przeznaczonych do zalesienia lub 

grunty te stanowią własność mał-
żonka. 

O pomoc może wnioskować rol-
nik, któremu został nadany numer 
identyfikacyjny w trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. 
Beneficjentem mogą być również 
jednostki samorządu terytorialne-
go i jednostki organizacyjne gmin, 
powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posa-
dzony las, musi mieć co najmniej 
0,1 ha i minimum 20 m szerokości, 

chyba że graniczy ona z lasem – 
wtedy nie ma znaczenia szerokość 
gruntu. Do zalesienia nie można 
przeznaczyć więcej niż 20 ha.

W przypadku gruntów z sukcesją 
naturalną średni wiek drzew lub 
krzewów wyrosłych w wyniku za-
przestania użytkowania rolniczego 
nie może przekroczyć 20 lat. 

Aby takie grunty można było zale-
sić, wymóg posadzenia lasu musi 
wynikać z planu zalesienia sporzą-
dzonego przez Nadleśniczego La-
sów Państwowych. To dokument, 
który należy dołączyć do wniosku 
o dotację.

WEŹ PIENIĄDZE NA POSADZENIE LASU
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Wsparcie na zalesienie to jedno-
razowa, zryczałtowana płatność, 
która ma zrekompensować kosz-
ty wykonania zalesienia oraz jego 
ochronę. Jej wysokość wynosi 
od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w 
zależności od grupy gatunków 
drzew użytych do zalesienia (igla-
ste i liściaste), gruntu, nachylenia 
terenu, wyboru sposobu zabez-
pieczenia uprawy leśnej. Rolnik 
może uzyskać pieniądze również 
za ogrodzenie zalesionego terenu 
w wysokości 8,82 zł/mb lub za za-
bezpieczenie drzewek 3 palikami  
w wysokości 1132 zł/ha. 

Ponadto do zalesionych gruntów 
rolnik może otrzymać premię pie-
lęgnacyjną. Wypłacana jest ona 
przez 5 lat od zalesienia w wy-
sokości od 794 zł/ha do 1628 zł/
ha. A także premię zalesieniową, 
która stanowi zryczałtowaną płat-
ność z tytułu pokrycia kosztów 
utraconych dochodów z działalno-
ści rolniczej. Wypłacana jest ona 
w wysokości 1215 zł/ha, corocz-
nie przez 12 lat od zalesienia. Do 
otrzymania premii pielęgnacyjnej 
i zalesieniowej nie są uprawnione 
jednostki samorządu terytorialne-
go i jednostki organizacyjne gmin, 

powiatów oraz województw.

Wnioski przyjmują biura powia-
towe ARiMR właściwe ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę wnioskodawcy. Można je 
przekazywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP, przesłać na 
elektroniczną skrzynkę podawczą 
lub wysłać rejestrowaną przesył-
ką pocztową. Dokumenty można 
także dostarczyć do specjalnych 
wrzutni, które ustawione są w pla-
cówkach terenowych Agencji lub 
osobiście.

11 lipca już po raz piąty odbędzie 
się Silesian Highland Marathon, 
czyli Maraton Wyżyny Śląskiej. 
Uczestnicy wydarzenia pobiegną 
ścieżkami leśnymi, polnymi oraz 
w niewielkiej części drogami as-
faltowymi na terenie trzech gmin: 
Mierzęcice, Psary oraz Bobrowni-
ki. Centrum imprezy, jak co roku, 
będzie się znajdowało w Nowej 
Wsi w gminie Mierzęcice.

Ze względu na pandemię COVID-19 
tegoroczna edycja będzie się nieco 
różnić od poprzednich. Organiza-
torzy musieli dostosować przebieg 
wydarzenia do obostrzeń wprowa-
dzonych przez Rząd. Ograniczone 
zostaną m.in. punkty odżywcze na 
trasie, dekoracja zwycięzców, pod-
czas całej imprezy będzie obowią-
zywał dystans społeczny, a limity 
uczestników na poszczególnych 
dystansach będą zredukowane do 
150 osób. 

Najważniejszy atut SHM pozosta-
je jednak niezmienny. Jest nim 
Wyżyna Śląska – kraina, która jak 
większość obszarów atrakcyjnych 
turystycznie w wyniku pandemii 
w mniejszym stopniu odczuwa 
ludzką eksploatację. Organizatorzy 
liczą na to, że krajobraz będzie w 
tym roku jeszcze bardziej wyjątko-
wy.

W poprzednich latach wielu lokal-
nych biegaczy wyrażało opinie, że 
choć mieszkają na tym terenie od 
wielu lat, nie zdawali sobie sprawy 
z istnienia tak licznych ciekawych 
miejsc w swoim sąsiedztwie. 

Przebiegnięcie maratonu, czy 
choćby półmaratonu, zmienia 
spojrzenie na walory miejscowego 
krajobrazu, pozwala także odczuć 
jego „górski charakter”. Limity cza-
sowe zostały wyznaczone w ten 
sposób, aby swobodnie dało się 
pokonać dany dystans częściowo 
maszerując. Można zatem powie-
dzieć, że impreza ma również cel 
krajoznawczy.

Dla osób, które nie uprawiają tak 
regularnie aktywności fizycznej 
lub po prostu wolą krótszy dy-
stans, przewidziany został bieg na 
11 kilometrów. Aby zmieścić się w 
limicie czasowym wystarczy trucht 
połączyć z marszem – satysfakcja 
z ukończenia biegu na pewno bę-
dzie duża.

Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców gmin-gospodarzy do wzięcia 
udziału w wydarzeniu, szczególnie 
dlatego, że dzięki zaangażowaniu 
lokalnej społeczności, udział każ-
dego z mieszkańców gminy Mie-
rzęcice oraz Psary pozostaje od 
kilku lat zupełnie darmowy. Wy-
starczy zapisać się na bieg zanim 
wyczerpane zostaną limity uczest-
ników.

 

Poniżej przedstawiamy krótki 
program wydarzenia:

Piątek, 10 lipca 2020 r. 

18:00 – 20:00 – odbiór pakietów 
uczestników Silesian Highland Ma-
rathon

Sobota, 11 lipca
7:00 – 7:50 – odbiór pakietów 
uczestników półmaratonu

8:00 – 11:30 – półmaraton na dy-
stansie 22 kilometrów

8:10 – 8:50 – odbiór pakietów 
uczestników maratonu

9:00 – 16:00 – maraton na dystan-
sie 44 kilometrów

16:10 – 16:50 – odbiór pakietów 
uczestników biegu na 11 kilome-
trów

17:00 – 19:00 – bieg na 11 kilome-
trów

Strona internetowa: 
www.silesianhighland.com
Facebook: 
Silesian Highland Marathon

V SILESIAN HIGHLAND MARATHON
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LATO W GMINIE MIERZĘCICE

Gminny Ośrodek Kultury w Mie-
rzęcicach, jak co roku organizuje 
akcję „LATO W GMINIE MIERZĘCI-
CE”. Niestety, ze względu na trwa-
jącą pandemię koronawirusa CO-
VID-19 i wprowadzone obostrze-
nia sanitarno-epidemiologiczne, 
letnie aktywności odbywają się 
w innej formie, aniżeli we wcze-
śniejszych latach. 

W ramach trwającej akcji zachę-
camy dzieci do udziału w „KRE-
ATYWNYCH WTORKACH”. Od 7 
lipca do 25 sierpnia 2020r. w każ-
dy wakacyjny wtorek odbywają 
się kreatywne zajęcia dla dzieci w 
różnym wieku na terenie Plene-
rowego Centrum Kulturalno - Re-
kreacyjnego. Maksymalna liczba 
uczestników w każdych zajęciach 
wynosi 14 osób, decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Informujemy, że w 
przypadku złych warunków atmos-
feryczny zajęcia zostaną przełożo-
ne na inny termin.

Informujemy zainteresowanych, 
że rodzice/opiekunowie praw-
ni dzieci uczestniczących w zaję-
ciach, mają obowiązek dostarcze-
nia oświadczenia o świadomości 
ryzyka, zgody rodzica oraz zgody 

osoby odbierającej dziecko do-
stępnych do pobrania na stronie 
www.mierzecice.pl oraz na FB 
GOK Mierzęcice. 

Apelujemy o przestrzeganie zale-
ceń sanitarnych oraz dostosowa-
nie się uczestników do obowiązu-
jących obostrzeń oraz regulaminu 
zajęć.

Ale to nie koniec wakacyjnych 
atrakcji dla dzieci przygotowanych 
przez  GOK. Z pewnością sympaty-
ków jazdy na rolkach, hulajnodze i 
deskorolce ucieszy fakt, że w każ-
dy poniedziałek od 6 lipca 2020r. 
do 31 sierpnia 2020r., w godzinach 
od 16.00 do 19.00, w mierzęcic-
kim skateparku odbywają się za-
jęcia, podczas których pod okiem 
profesjonalnych instruktorów 
można nabyć umiejętność jazdy 
na powyższym sprzęcie. Co istotne 
- bezpieczny pod względem sani-
tarnym sprzęt do jazdy zapewniają 
instruktorzy. 

Każdy z uczestników zajęć powi-
nien wcześniej dokonać zgłosze-
nia do udziału w zajęciach pod nr. 
tel. 536 357 707 (Extreme City). 
Uczestnicy winni także zadeklaro-

wać poziom swoich umiejętności, 
gdyż od tego właśnie będzie za-
leżała przynależność do różnych 
grup zaawansowania. Maksymal-
na liczba uczestników w każdych 
zajęciach wynosi 14 osób. Zatem o 
uczestnictwie w sportowej rozryw-
ce decyduje kolejność zgłoszeń. 
Rodzice proszeni są o dostarczenie 
oświadczenia o świadomości ryzy-
ka, zgody rodzica oraz zgody osoby 
odbierającej dziecko dostępnych 
do pobrania na stronie www.mie-
rzecice.pl oraz na FB GOK Mierzę-
cice. 

Apelujemy o przestrzeganie zale-
ceń sanitarnych oraz dostosowa-
nie się uczestników do obowiązu-
jących obostrzeń oraz regulaminu 
zajęć.
 
Podczas wakacji planowane są 
także spektakle teatralne dla dzie-
ci, zaś szczegółowe informacje na 
ten temat przekazywane będą na 
bieżąco na profilu facebookowym 
mierzęcickiego GOK-u. Zachęcamy 
do regularnego śledzenia naszego 
profilu.

Do zobaczenia!
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KWARANTANNOWE AKTYWNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

Od 12 marca 2020 r. decyzją Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, w związku z pandemią 
koronawirusa COVID-19, w Polsce 
zostały czasowo zamknięte insty-
tucje kultury. Nie oznacza to jed-
nak, że Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach,  całkowicie za-
wiesił swoją działalność na rzecz 
mieszkańców. 

Co prawda, placówka GOK w Mie-
rzęcicach, zgodnie z wprowadzo-
nymi obostrzeniami pozostała 
zamknięta, ale pracownicy GOK 
w czasie kwarantanny oprócz re-
montu, który samodzielnie prze-
prowadzili we wnętrzach budyn-
ku GOK, codziennie proponowali 
mieszkańcom Gminy Mierzęcice, 
za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych, kwarantannowe 
aktywności. Intencją pomysło-
dawców była aktywizacja miesz-
kańców, którzy musieli pozostać w 
domu. Przez okres trzech miesię-
cy, codziennie mieszkańcy mogli 
skorzystać z pomysłów międzypo-
koleniowego wykorzystania czasu 
kwarantanny na: pieczenie, goto-
wanie, wspólne zabawy ruchowe i 
edukacyjne, ćwiczenia fizyczne dla 
seniorów oraz realizację różnego 
rodzaju prac plastycznych i tech-
nicznych. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach zachęcali 
także mieszkańców naszej gminnej 
społeczności do wirtualnego zwie-
dzania wystaw ( w tym wystawy 
prac Pana Józefa Kotuły, odbywa-
jącej się w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Jana Pawła II w Mierzę-
cicach), do oglądania najlepszych 
spektakli teatralnych,  udziału w 
warsztatach dziennikarskich „on 
line” czy wysłuchania koncertów 
muzycznych. Popularnością cieszy-
ły się także konkursy, do udziału w 
których zapraszani byli mieszkańcy 
Gminy Mierzęcice. 

Pierwszy z konkursów GOK zorga-
nizował już 16 marca 2020r. Jego 
przedmiotem było przedstawienie 
za pomocą fotografii kreatywnego
sposobu spędzania wolnego cza-
su w domu oraz publikacja zdjęcia 
konkursowego na profilu facebo-
okowym mierzęcickiego GOK. Na- 

grodą w konkursie były rodzinne 
zestawy gier planszowych. Kon-
kurs trwał do 26 marca 2020 r.  W 
konkursie tym jury nagrodziło fo-
tografie: Joanny Dzierżanowskiej, 
Darii Pasamonik oraz Katarzyny 
Bukarz.

Kolejny z konkursów ogłoszony 
został 1 kwietnia 2020r. (i nie był 
to żart Prima Aprilisowy). Tym ra-
zem mierzęcicki GOK zapraszał do 
udziału w konkursie plastycznym 
pn. „Zostań w domu i odkryj w 
sobie artystę”. Aby wziąć udział w 
konkursie należało wydrukować 
i pokolorować dowolną techniką 
jeden z szablonów konkursowych 
przygotowanych przez Pana Jó-
zefa Kotułę, a następnie wykonać 
zdjęcie swojej pracy i umieścić je 
na profilu facebookowym Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mierzę-
cicach. W tej twórczej rywalizacji, 
uczestników konkursu podzielono 
na 3 kategorie wiekowe. W pierw-
szej kategorii ( dzieci od 3 do 6 lat)  
zwyciężyła Zuzanna Śliwińska. W 
drugiej kategorii ( od 7 do 10 lat)  
I miejsce zdobyła Alicja Goździew-
ska, II miejsce przypadło w udziale

Nataszy Skupień, zaś wyróżnie-
nie trafiło do rąk Wiktorii i Pawła 
Błaszczyków. W trzeciej kategorii 
(od 11-do 15 lat) I miejsce zdobyła 
Julia Szafran, II- Oliwia Antkiewicz, 
zaś III miejsce zajęła Justyna Goź-
dziewska.

Trzeci z konkursów pt. „Ziemia w 
naszych rękach”  ogłoszony został 
22 kwietnia 2020r., w związku z 
obchodzonym 22 kwietnia 2020r. 
Światowym Dniem Ziemi. Przed-
miotem konkursu był wybór foto-
grafii, która w najciekawszy spo-
sób przedstawiała, jak dba się o 
środowisko naturalne w obrębie 
swojego domu, wraz z opisem za-
mieszczonym przez uczestników 
konkursu na profilu facebooko-
wym mierzęcickiego GOK. W tym 
konkursie jury nagrodziło: Nikode-
ma Głodkowskiego, Justynę Goź-
dziewską oraz Alicję Goździewską. 
Nikodem i Alicja  uhonorowani zo-
stali przez organizatora konkursu 
budką do hodowli motyli, zaś Ju-
styna otrzymała w nagrodę zestaw 
do tworzenia kompozycji kwiato-
wych. 

Zdjęcia konkursowe
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1 czerwca 2020r. mierzęcicki GOK 
z okazji Dnia Dziecka zorganizował 
kolejny konkurs pn. „Wesoły Dzień 
Dziecka”. 

W tym przypadku przedmiotem 
konkursu był wybór fotografii, któ-
ra przedstawiałaby uśmiech dziec-
ka podczas obchodów Dnia Dziec-
ka. Jury konkursu postanowiło w 
tej rywalizacji nagrodzić wszystkich 
uczestników konkursu, dlatego na-
grody trafiły do rąk następujących 
użytkowników facebooka: Madzi 
Magdaleny, Nowej Moniki Nowak, 
Katarzyny Bukarz, Magdy Habrzyk, 
Karoliny Zgajewskiej, Aleksandry 
Frączek, Dominiki Bysko oraz Pau-
liny Kubik. Nie dało się ukryć, że 
wszystkie dzieci, których fotogra-
fie zostały zgłoszone do konkursu 
radośnie przeżywały swoje święto.

Z ogromną radością pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach przyjęli informację o tym, 
że 2 czerwca 2020r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Dąbrowie Górniczej zaakceptował 
przygotowane przez mierzęcicki 
GOK procedury dotyczące wzno-
wienia działalności, zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom 
oraz użytkownikom oraz proce-
dury zapobiegawcze w przypadku 
podejrzenia koronawirusem użyt-
kownika GOK. Oznacza to bowiem, 
że wreszcie możemy wznowić na-
szą działalność, choć funkcjonowa-

nie GOK obwarowane jest licznymi 
obostrzeniami i rygorami sanitar-
nymi. Dołożymy jednak wszelkich 
starań, by wszystkie przepisy były 
skrupulatnie przestrzegane, w tro-
sce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców i pracowników mie-
rzęcickiego GOK oraz całej naszej 
lokalnej społeczności. 

RODZINA PRZESTRZENIĄ SPOTKANIA

Zachęcamy mieszkańców do 
udziału w Metropolitarnym Kon-
kursie Literackim pod hasłem 
„Rodzina przestrzenią spotkania”. 

W dniach od 23 maja do 7 czerw-
ca 2020 r. trwało XIII Metropoli-
tarne Święto Rodziny, które z racji 
pandemii nie mogło przebiegać w 
tradycyjny sposób. Organizatorzy 
w miejsce imprez kulturalnych i 
sportowych postanowili zapropo-
nować wycieczkę w przeszłość, or-
ganizując Metropolitalny Konkurs 
Literacki pod hasłem „Rodzina 
przestrzenią spotkania”.
 
Celem konkursu, przygotowanego 
przez Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolię wraz z Biblioteką Ślą-
ską w Katowicach oraz Miejską Bi-

blioteką Publiczną w Zabrzu, jest 
pobudzenie wrażliwości literackiej 
i zainteresowania historią lokal-
nych społeczności oraz rozwijanie 
wyobraźni i wrażliwości estetycz-
nej inspirowanej zagadnieniami 
rodziny.
I Metropolitalny Konkurs Literacki 
zostanie przeprowadzony w 2 ka-
tegoriach wiekowych:

• I kategoria – osoby do 18. roku 
życia,
• II kategoria – osoby powyżej 18. 
roku życia.

W ramach konkursu uczestnik po-
winien napisać jeden tekst o ob-
jętości nie większej niż 10 stron 
maszynopisu, który musi spełniać 
wymagania sprecyzowane przez 

organizatorów. Prace można nad-
syłać do 31 sierpnia. Zachęcamy 
do zapoznania się z regulaminem 
konkursu oraz formularzem zgło-
szeniowym zamieszczonym na 
www.biblioteka.zabrze.pl.

Idea Metropolitarnego Święta 
Rodziny zrodziła się w 2007 roku 
podczas śląskiej pielgrzymki samo-
rządowców i parlamentarzystów 
do Rzymu w 750-lecie śmierci św. 
Jacka, patrona Śląska. Co roku do 
współpracy w organizacji przed-
sięwzięcia zapraszane są władze 
samorządowe śląskich miast na 
czele z przedstawicielami Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
parafie, stowarzyszenia, organi-
zacje społeczne, osoby prywatne 
oraz całe rodziny.

Zdjęcia konkursowe
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PROMOCJA UCZNIA ZDOLNEGO 2020

Każdego roku, w czerwcu w Gmi-
nie Mierzęcice organizowana jest 
uroczysta gala pn: „Promocja 
Ucznia Zdolnego”, podczas której 
Wójt Gminy Grzegorz Podlejski 
wręcza najzdolniejszym uczniom 
pamiątkowe wyróżnienia, nagro-
dy oraz listy gratulacyjne dla ro-
dziców.

Niestety, w tym roku w związku z 
epidemią koronawiusa, to wyjąt-
kowe święto uczniów, którzy osią-
gnęli najlepsze wyniki w nauce nie 
mogło się odbyć. Wyróżnienia  za 
wybitne osiągnięcia w roku szkol-
nym 2019/2020 oraz listy gratula-
cyjne dla rodziców zostały przeka-
zane bezpośrednio do rąk nagro-
dzonych osób za pośrednictwem 
wychowawców klas.

W roku szkolnym 2019/2020 naj-
wyższą średnią spośród uczniów 
szkół podstawowych zdobyli:

Spośród uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki  w Mierzęcicach:

Klasa V a
    1. Góralczyk Magdalena – 5,54  
    2. Kamiński Oliwier – 5,46    
    3. Bystrzycki Jakub – 5,31    
    4. Ziob Maja – 5,23  

Klasa V b
    1. Chabrzyk Wiktoria – 5,23   
    2. Hudecka Zuzanna – 5,46   
    3. Pływacz Emilia – 5,23 
    4. Smolarska Zuzanna – 5,23    
    5. Trefon Julia – 5,31 
    6. Zarychta Wiktoria – 5,46      
    7. Knop Szymon – 5,77      
    8. Paszewski Bartosz – 5,69 

Klasa V c
    1. Polaniecka Hanna – 5,38  

Klasa VI  a
    1. Jabłońska Zuzanna – 5,38    
    2. Szafran Julia – 5,54   

Klasa VI b
    1. Sobczyk Karolina – 5,46 
    2. Kołodziej Marcel – 5,46  
    3. Bijak Paulina – 5,23    

Klasa VII a
    1. Kozieł Karolina – 5,50   
    2. Zarychta Klaudia – 5,29    
    3. Sikorski Daniel – 5,21

Klasa VII b
    1. Lebiocka Natalia – 5,43   
    2. Dróżdż Dominika  - 5,21 

Klasa VIII b
    1. Czapla Martyna – 5,29   
    2. Zowada Jagoda – 5,29  
    3.  Złocka Kaja – 5,21  

Spośród uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Lotników Polskich 
w Mierzęcicach:

Klasa IV
1. Czapla Kacper – 5,20
2. Frączek Martyna – 5,80

Klasa Va
1. Zok Aleksandra – 5,80

Klasa Vb
1. Majewska Katarzyna – 5,40
2. Sygut Karol – 5,85
3. Tyrała Zuzanna – 5,40

Klasa VI 
1. Szywińska Oliwia – 5,40
2. Tokarska Zuzanna – 5,40
3. Wdowik Oliwia – 5,40

Klasa VII
1. Gawron Paulina – 5,64

Spośród uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w 
Przeczycach:

Klasa VI
1. Wiśniewski Tomasz - 5,77   
2. Badiura Weronika - 5,46     
3. Jaroń Karolina  -  5,23 

Klasa VIII
1. Krzykawski Łukasz -  5,36 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 zakoń-
czył się w piątek 26 czerwca, ale 
szkoły  nie tylko na terenie Gminy 
Mierzęcice, lecz w całym kraju, ze 
względu na sytuację epidemio-
logiczną, nie zorganizowały tego 
dnia tradycyjnego zakończenia 
roku szkolnego i uroczystego wrę-
czania świadectw i nagród. 

Uczniowie odbierali świadectwa 
z zachowaniem bezpieczeństwa 
sanitarnego. O terminie i formie 
odebrania przez uczniów doku-
mentu potwierdzającego całorocz-
ne wyniki w nauce- decydowali dy-
rektorzy placówek edukacyjnych. 

Miniony rok szkolny nie był łatwy 
zarówno dla uczniów, jak i  nauczy-
cieli,  czy rodziców i opiekunów. 
Wielokrotnie doskwierał wszyst-

kim brak typowych relacji między-
ludzkich, możliwości osobistego 
spotykania się.

 Mamy nadzieję, że po wakacjach 
sytuacja epidemiologiczna spowo-
dowana pandemią koronawirusa 
umożliwi uczniom powrót do na-
uki w szkole.

Życzymy Uczniom, Nauczycielom, 
Rodzicom i Pracownikom Oświaty  

z okazji nadejścia upragnionych 
wakacji, słonecznego i bezpiecz-
nego wypoczynku pełnego nieza-
pomnianych pozytywnych wrażeń, 
zdrowia oraz dużo zabawy i dobre-
go humoru.
Niech ten letni czas sprzyja po-
znawaniu ciekawych miejsc, ludzi 
i zdobywaniu  nowych doświad-
czeń.

Do zobaczenia we wrześniu!



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.facebook.com/gokmierzecice

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE
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