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TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020!!!

Przypominamy, że od dnia 1 wrze-
śnia do dnia 30 listopada 2020 r., 
na terenie całego kraju odbywa 
się Powszechny Spis Rolny 2020, 
który jest obowiązkowy dla użyt-
kowników gospodarstw rolnych. 
Spis wykonywany jest według 
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Obowiązek udziału w Powszech-
nym Spisie Rolnym jest nałożony 
na każdego użytkownika gospo-
darstwa rolnego w Polsce. Może to 
być osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz jednostka organizacyjna nie-
mająca osobowości prawnej, fak-
tycznie użytkująca gospodarstwo 
rolne. Na obowiązek nie ma wpły-
wu fakt czy jest się właścicielem, 
dzierżawcą tego gospodarstwa czy 
też użytkuje się je z innego tytułu. 
Tak samo jak to, czy grunty wcho-
dzące w skład gospodarstwa rol-
nego są położone na terenie jed-
nej czy kilku gmin.

W przypadku gospodarstw rolnych 
osób fizycznych (gospodarstwa in-
dywidualne) spisem rolnym zosta-
ną objęte wszystkie gospodarstwa 
rolne o powierzchni 1 ha użytków 
rolnych i więcej, a także gospo-
darstwa o powierzchni poniżej 1 
ha użytków rolnych prowadzące 
działy specjalne produkcji rolnej 
lub produkcję rolną o następującej 
skali:
• 0,5 ha - dla plantacji drzew owo-
cowych;
• 0,5 ha - dla krzewów owocowych; 
• 0,5 ha - dla warzyw gruntowych;
• 0,5 ha - dla truskawek grunto-
wych;
• 0,5 ha - dla chmielu;
• 0,3 ha - dla szkółek sadowniczych; 
• 0,3 ha - dla szkółek ozdobnych;
• 0,1 ha - dla tytoniu;
• 5 sztuk - dla bydła ogółem;
• 20 sztuk - dla świń ogółem;
• 5 sztuk - dla loch;
• 20 sztuk - dla owiec ogółem;
• 20 sztuk - dla kóz ogółem;
• 100 sztuk - dla drobiu ogółem;
• 10 sztuk - dla zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fer-
mowych.
Ogrody działkowe nie spełniają 
powyższych kryteriów, więc nie 
będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przepro-
wadzony spis rolny? 
Podstawową metodą realizacji spi-
su powszechnego będzie samospis 
internetowy - każdy rolnik będzie 
mógł dokonać spisu we własnym 
domu, na własnym urządzeniu 
mającym połączenie z Internetem, 
za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej na stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego - www.spisrolny.gov.
pl/.

Drugą metodą udziału w spisie jest 
wywiad telefoniczny, który moż-
na przeprowadzić dzwoniąc na in-
folinię spisową pod numer 22 279 
99 99.

Ostatnią z metod realizacji spisu 
jest spis bezpośredni wykonywany 
za pomocą rachmistrzów tereno-
wych. Informacje dotyczące rach-
mistrzów znajdują się na stronie 
intrenetowej Urzędu Gminy.

Każdy rolnik, który udziela wy-
wiadu może sprawdzić czy osoba, 
która się z nim kontaktuje jest rze-
czywiście rachmistrzem z terenu 
naszej gminy. Można to zrobić pro-
sząc rachmistrza o numer identy-
fikatora oraz numer telefonu do 
Wojewódzkiego Biura Spisowego, 
pod którym można sprawdzić jego 
tożsamość, bądź przez stronę in-
ternetową: www.rachmistrz.stat.
gov.pl/formularz/ wpisując dane 
rachmistrza i identyfikator.

Spis rolny ważny dla nas wszyst-
kich. 
Spis rolny jest wydarzeniem o du-
żym znaczeniu, również dla osób 
nie mających z rolnictwem czy 
wsią wiele wspólnego. Epidemia 
koronawirusa przypomniała nam, 
jak ważne jest zapewnienie bez-
pieczeństwa żywnościowego. To 
przecież w głównej mierze rola 
rolnictwa. Warto więc wspierać 
spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy 
rolnikami i nie bierzemy udziału w 
spisie. Można to zrobić chociażby 
poprzez udostępnianie informa-
cji o Powszechnym Spisie Rolnym 
2020 na swoim profilu w mediach 
społecznościowych.

Do aktywnego wspierania pro-

mocji spisu rolnego zachęcamy 
zwłaszcza te osoby, które są za-
angażowane w życie naszej spo-
łeczności lokalnej i udzielają się 
w organizacjach, kołach i grupach 
działających w naszej gminie. 
Dzięki swojej aktywności i bogatej 
siatce kontaktów mogą docierać 
z najważniejszymi informacjami o 
spisie rolnym do naszych rolników 
i ich rodzin. 

Organizacja prac spisowych w 
gminie. 

W celu zapewnienia prawidłowe-
go i sprawnego wykonywania prac 
związanych z przygotowaniem, 
zorganizowaniem i przeprowadze-
niem na terenie Gminy Mierzęcice 
powszechnego spisu rolnego w 
2020 r., Wójt Gminy Mierzęcice, 
jako Gminny Komisarz Spisowy 
Zarządzeniem Nr 0050.295.2020  
z  dnia  2 czerwca 2020r. powołał 
Gminne Biuro Spisowe (GBS) z sie-
dzibą w Urzędzie Gminy Mierzęci-
ce.

Aby skontaktować się z Gminnym 
Biurem Spisowym prosimy o te-
lefon na numery (32) 288 79 00, 
(32) 288 78 72 lub (32) 381 15 00 

Spiszmy się już teraz. 

Szanowni mieszkańcy, apeluje-
my, aby nie odkładać obowiązku 
spisowego „na ostatnią chwilę”. 
Obecnie obserwujemy niewielkie 
zainteresowanie Powszechnym 
Spisem Rolnym. Konsekwencją 
niewielkiego zainteresowania spi-
sem na późniejszym etapie będzie 
zwiększone obciążenie i spowol-
nienie systemu teleinformatycz-
nego, trudności z połączeniem na 
numer infolinii spisowej oraz duże 
obłożenie rachmistrzów tereno-
wych. Utrudni to wywiązanie się z 
obowiązku spisowego, a na pew-
no wydłuży czas, który będziecie 
musieli Państwo poświęcić na wy-
konanie spisu. Dlatego jeszcze raz 
apelujemy - Nie czekajmy do koń-
ca, spiszmy się już teraz!

Pamiętajmy - Powszechny 
Spis Rolny jest obowiązkowy!

Spiszmy się jak na rolników 
przystało!
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SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Na konferencji prasowej, któ-
ra została zorganizowana 23 
października, poinformowano  
o uruchomieniu programu Soli-
darnościowego Korpusu Wspar-
cia Seniorów, którego koordyna-
torem będzie Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej.

Głównym założeniem programu 
jest pomoc seniorom w okresie 
pandemii koronawirusa poprzez 
sprawne objęcie ich wszelkimi 
działaniami podejmowanymi w 
tym zakresie przez rząd, samorzą-
dy, ośrodki pomocy społecznej i 
wolontariuszy.

W ramach Korpusu urucho-
miona została specjalna, bez-
płatna infolinia (22 505 11 11),  
za której pośrednictwem osoby 
starsze mogą poprosić o pomoc 
w czynnościach, które wymagają 
wyjścia z domu, a które utrudnio-
ne są przez pandemię.

Dane kontaktowe seniora, który 
zgłosił się po pomoc, będą prze-
kazywane do właściwego teryto-
rialnie ośrodka pomocy społecz-
nej, który będzie kontaktować się 
z osobą zainteresowaną w celu 
ustalenia zakresu pomocy.

Jak podkreśla rząd, w działania 
mające na celi wsparcie seniorów 
będą zaangażowani m.in. wolonta-
riusze i organizacje pozarządowe, 
a także Ochotnicza Straż Pożarna, 

Wojska Obrony Terytorialnej i har-
cerze.

Taka forma pomocy skierowana 
jest do osób powyżej 70. roku ży-
cia. 

W szczególnych przypadkach 
wsparcie otrzymają też młodsi se-
niorzy. 

Realizacja usługi obejmująca do-
starczenia zakupów nie będzie 
przysługiwać osobie, która korzy-
sta z usług opiekuńczych, bądź 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych.

W trosce o dobro i bezpieczeństwo 

najstarszych osób z terenu Gminy 
Mierzęcice przed zakażeniem ko-
ronawirusem SARS-CoV-2, Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Mierzę-
cicach przystąpił do Programu Mi-
nisterstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Martyna Daczkowska
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Obecne opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi po-
noszone przez gminę są niewy-
starczające, by pokryć koszty od-
bioru i zagospodarowania wszyst-
kich odpadów komunalnych wy-
tworzonych przez mieszkańców, 
dlatego od listopada 2020 roku 
wzrosną stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w Gminie Mierzęcice. 

Opłata za selektywną zbiórkę od-
padów komunalnych wyniesie 31 
złotych od osoby zamieszkującej 
nieruchomość. Osoby kompostu-
jące odpady mogą liczyć na zniżkę 
w opłacie za śmieci w wysokości 
2 zł od osoby. Dużo więcej przyj-
dzie zapłacić mieszkańcom, którzy 
nie segregują odpadów. W takim 
przypadku stawka opłaty podwyż-
szonej wyniesie 62 zł miesięcznie 
od osoby.

Przyczyn stale rosnących cen za 
wywóz odpadów jest kilka. 

1) Zgodnie z zapisami znowelizo-
wanej ustawy z dnia, utrzymanie 
czystości i porządku na terenie 
gminy należy do zadań własnych 
gminy. Ponadto ustawodawca tak 
skonstruował system gospodaro-
wania odpadami, by ten sam się 
finansował, co oznacza, że koszty 
muszą być pokryte z opłat pobie-
ranych od właścicieli nieruchomo-
ści, czyli mieszkańców gminy.

2) Wpływ na opłaty za wywóz 
śmieci ma ilość odbieranych od-
padów. Gmina płaci firmie odbie-
rającej odpady wynagrodzenie ob-
liczone wg ilości odebranych od-
padów i stawki za 1 Mg. Im więcej 
odpadów jest odbieranych, tym 
większe wynagrodzenie gmina jest 
zobowiązana zapłacić.

3) Kolejną z przyczyn wzrostu cen 
za wywóz śmieci jest także brak 
konkurencji na rynku odbioru od-
padów komunalnych i stale rosną-
ce stawki za przetwarzanie i skła-
dowanie odpadów. Wybór przed-
siębiorcy realizującego usługę  
odbioru i unieszkodliwienia odpa-
dów należy do gminy. W drodze 
przetargu gmina wybiera jeden  

podmiot świadczący usługi na jej 
terenie. Prowadzone postępowa-
nia przetargowe w ostatnich la-
tach pokazują, że gmina zmuszona 
jest do wyboru Wykonawcy, który 
jako jedyny składa coraz to droższą 
ofertę.

Zgodnie z zawartą umową z fir-
mą Remondis Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o. ceny za usługi odbioru, 
transportu i zagospodarowania w 
Gminie Mierzęcice na przełomie 
dwóch ostatnich lat przedstawiają 
się następująco:

WZROŚNIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzaj odpadów
Cena jednostkowa w złotych za 1Mg

2019 rok 2020 rok
zmieszane odpady 

komunalne 411,00 769,79

segregowane odpady 
komunalne 300,00 804,70

odpady remontowo-
budowlane 110,00 210,60

Ceny i ilość odebranych odpadów Ceny i ilość odebranych odpadów 
komunalnych wpływają na wzrost komunalnych wpływają na wzrost 
kosztów wynagrodzenia dla firmy kosztów wynagrodzenia dla firmy 
zajmującej się odbiorem i uniesz-zajmującej się odbiorem i uniesz-
kodliwieniem odpadów z terenu kodliwieniem odpadów z terenu 
gminy.  gminy.  

W poniższej tabeli zaprezentowa-W poniższej tabeli zaprezentowa-
ne zostały dane dotyczące kształ-ne zostały dane dotyczące kształ-
towania się wynagrodzenie za od-towania się wynagrodzenie za od-
biór odpadów w 2019 i 2020 r. dla biór odpadów w 2019 i 2020 r. dla 
firmy Remondis Tarnowskie Góry firmy Remondis Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o.Sp. z o.o.

Miesiąc
Wynagrodzenie

2019 rok 2020 rok
styczeń 93.889,18 221.492,49

luty 83.630,48 174.006,06
marzec 100.932,06 191.055,46

kwiecień 122.299,58 232.511,35
maj 137.644,94 254.068,83

czerwiec 125.721,59 259.000,52
lipiec 100.568,90 259.172,00

sierpień 96.511,07 232.972,22
wrzesień 94.432,44

październik 113.240,82
listopad 89.266,76
grudzień 88.029,88
Razem 1.246.167,70 1.824.278,93

Razem do sierpnia 861.197,80 1.824.278,93
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Nowe zasady bezpieczeństwa w 
całym kraju

Od soboty 24 października ob-
ostrzenia dotyczące strefy czerwo-
nej obowiązują w całym kraju. 

Dodatkowo rząd zdecydował się 
na wprowadzenie nowych zasad 
bezpieczeństwa w zakresie edu-
kacji, branży gastronomicznej oraz 
sfery życia społecznego:

• Uczniowie klas 4-8 szkół podsta-
wowych zostali objęci nauczaniem 
zdalnym. 

• W godzinach 8:00-16:00 dzieci 
do 16. roku życia zobowiązane są 
do przemieszczania się pod opieką 
rodzica lub opiekuna.

• Zawieszona zostaje działalność 
sanatoriów z możliwością dokoń-
czenia już rozpoczętych turnusów.

• Zawieszona zostaje stacjonarna 
działalności lokali gastronomicz-
nych i restauracji. 

Możliwe jest wyłącznie prowadze-
nie działalności w zakresie dowozu 
lub na wynos.

• W wydarzeniach, spotkaniach, 
zebraniach w przestrzeni publicz-
nej oraz w zgromadzeniach w 
rozumieniu ustawy o zgromadze-
niach publicznych może uczestni-
czyć max. 5 osób spoza wspólnego 
gospodarstwa domowego.

• Zaleca się ograniczenie prze-
mieszczenia się osób powyżej 70. 
roku życia – z wyłączeniem wyko-
nywania czynności zawodowych 
oraz zaspokajania niezbędnych 
potrzeb związanych z bieżącymi 
sprawami życia codziennego.  

Rząd poinformował również o 

utworzeniu Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów, któ-
rego koordynatorem będzie Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Korpus to forma pomocy 
skierowana do osób powyżej 70. 
roku życia. Jednak w szczególnych 
przypadkach wsparcie otrzymają 
również młodsi seniorzy.

Pamiętajmy, że niezmiennie w ca-
łej Polsce obowiązują wcześniej 
ustalone limity i ograniczenia dla 
strefy czerwonej, w tym m. in. 
obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Skala rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa zależy od nas samych. 
Dlatego ważne jest przestrzeganie 
ustalonych obostrzeń i reżimów 
sanitarnych.

Martyna Daczkowska

CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE

Analizując kwoty zaprezentowa-
ne w tabeli umieszczonej na po-
przedniej stronie, możemy zauwa-
żyć, że do sierpnia bieżącego roku 
Gmina Mierzęcice zapłaciła za 
wywóz śmieci kwotę w wysokości 
1 824 278,93 zł, w analogicznym 
okresie w roku ubiegłym, kwota ta 
była o blisko 1 mln złotych niższa  
i wyniosła 861 197,80 zł. 

Koszt wywozu odpadów wzrósł 
ponad dwukrotnie, co nieste-
ty przekłada się na kwoty, jakie 
mieszkańcy są zobowiązani uisz-
czać za wywóz śmieci. 

Liczba mieszkańców w Gminie 
Mierzęcice (na dzień 31.12.2019 
r.) wynosiła 7 624.

Dotychczasowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wynosi 24zł, a w przy-
padku kompostowania odpadów 
22zł, a zatem średnie miesięcz-
ne wpływy do budżetu gminy  
z tego tytułu wynoszą: 7 624 * 24 
zł = 182 976,00zł. 

Są to środki niewystarczające na 
zbilansowanie się systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi.

Należy także pamiętać, że system 
gospodarki odpadami komunal-
nymi to nie tylko wynagrodzenie 
firmy zajmującej się odbiorem 
odpadów, ale również koszty ad-
ministracyjne - obsługa PSZOK-u, 
opłaty pocztowe, zakup materia-

łów biurowych, wydruk ulotek, 
blankietów dowodów opłat itp.

Przy określaniu stawki obowiązu-
jącej od listopada br. wzięto pod 
uwagę dane dotyczące ilości ode-
branych odpadów w 2019r. i kosz-
ty administracyjne również ponie-
sione w 2019 r. Kolejne zwiększe-
nia ilości odbieranych odpadów 
w 2020 r. najprawdopodobniej 
doprowadzą do tego, iż w 2020 r. 
po raz pierwszy uzyskane środki z 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi nie wystarczą 
na pokrycie wydatków.

Urząd Gminy Mierzęcice
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W Powiatowym Zespole Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Cze-
ladzi i Będzinie działają mobilne 
punkty pobrań, w których pa-
cjenci z podejrzeniem zakażenia 
koronawirusem mogą wykonać 
wymaz w systemie drive thru. 
Jak podkreśla starosta będziński 
Sebastian Szaleniec, badanie wy-
konane w takiej formie jest bez-
pieczniejsze, a czas oczekiwania 
na wynik skrócony.

Z mobilnego punktu pobrań wy-
mazów mogą skorzystać osoby, 
które otrzymały skierowanie od 
lekarza POZ na test w kierunku 
SARS-CoV-2. Testy wykonywane są 
7 dni w tygodniu (pon-wt, czw-sob  
7:15-12:15 oraz w śr i nd 7:15-
12:15 i 16:45-18:45) w jednym z 
dwóch punktów działających w 
Powiatowym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej:
- w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40
- w Będzinie przy ul. Małachow-
skiego 12

Kontakt telefoniczny do mobilne-
go punktu pobrań: 510-693-591
Ważne! W związku rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z 8 paź-
dziernika 2020 r. lekarz podsta-
wowej opieki zdrowotnej w sy-
tuacjach uzasadnionych stanem 
zdrowia pacjenta może wystawić 
skierowanie na pobranie wymazu.  
 
Pacjent skierowany na badanie w 
dniu wykonania testu powinien 
posiadać:
• dokument ze zdjęciem i swoim 
nr PESEL,
• numer identyfikacyjny, pod 
którym zarejestrowano zlecenie 
(otrzymasz go od lekarza POZ)

Podejrzewasz, u siebie koronawi-
rusa, sprawdź jak powinieneś po-
stępować:

1. Pacjent kontaktuje się z POZ, 
aby ustalić termin porady osobi-
stej lub teleporady. W przypadku 
dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze 
formę osobistą.  
2. Lekarz podstawowej opieki zle-
ca test za pośrednictwem aplikacji 
gabinet.gov.pl oraz przekazuje pa-
cjentowi informację o mobilnych 
punktach pobrań tzw. drive thru, 

w których można wykonać bada-
nie (lekarz informuje pacjenta o 
konieczności unikania transportu 
publicznego). 
3. Lekarz POZ zgłasza do Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej pacjenta z podejrzeniem 
zakażenia SARS-CoV-2, wypełnia-
jąc odpowiedni formularz w syste-
mie gabinetowym lub w aplikacji 
gabinet.gov.pl. 
4. Jeśli umożliwia to stan pacjen-
ta, wtedy samodzielnie, samocho-
dem udaje się on do punktu drive 
thru, by wykonać badanie.
5. Gdy pacjent samodzielnie nie 
może udać się do drive thru, lekarz 
POZ kontaktuje się telefonicznie z 
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną (WSSE), która wy-
stawia zlecenie wykonania testu 
i wysyła do pacjenta karetkę „wy-
mazówkę”.

Co oznacza wynik  testu?
• negatywny  – wynik ujemny testu 
oznacza, że nie masz koronawiru-
sa, zachowaj jednak dotychczaso-
we środki ostrożności  i  higieny. 

•  pozytywny  – wynik dodatni 
testu oznacza, że potwierdzono 
obecność koronawirusa, Ty i oso-
by, które miały z Tobą bliski kon-
takt, powinny zastosować się do  
zasad  kwarantanny. 
• niediagnostyczny  – to oznacza, 
że próbka jest niezdatna do bada-
nia, należy pobrać kolejną próbkę 
od pacjenta i jak najszybciej prze-
kazać  do  badania.   
• nierozstrzygający  – to znaczy, że 
wynik jest na granicy analitycznej 
czułości testu, wymaga zbadania 
kolejnej próbki pobranej od pa-
cjenta  po  24-48h. 

Po uzyskaniu dodatniego wyniku 
testu lekarz podstawowej opie-
ki zdrowotnej kieruje pacjenta 
do odbycia izolacji albo izolacji w 
warunkach domowych lub kieruje 
pacjenta do szpitala, w przypadku 
konieczności leczenia szpitalnego.

Wykonanie testu na zlecenie leka-
rza jest bezpłatne. 

Martyna Daczkowska

MOBILNE PUNKTY POBRAŃ WYMAZÓW W SZPITALU POWIATOWYM 
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GRUPY WSPARCIA ONLINE

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRAWNIKA I PSYCHOLOGA

Fundacja ADRA Polska i należący 
do niej portal Grupawsparcia.pl 
serdecznie zapraszają mieszkań-
ców województwa śląskiego do 
udziału w grupach wsparcia on-
line w celu zadbania o kondycję 
psychiczną i ogólne samopoczu-
cie. Możliwe jest również prze-
prowadzenie indywidualnego 
poradnictwa i konsultacji psycho-
logicznych.
 
Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udzia-
łu w których zaprasza Fundacja 
ADRA Polska i portal GrupaWspar-
cia.pl,  są prowadzone przez eks-
pertów. Nabór do grupy wsparcia 
jest ciągły. 

Więcej informacji o naborze moż-
na znaleźć na www.grupawspar-

cia.pl/portal/grupy/9/wojewodz-
two-slaskie/72
 
Darmowe poradnictwo psycholo-
giczne

W ramach uczestnictwa w grupie 
wsparcia istnieje możliwość prze-
prowadzenia indywidualnych roz-
mów psychologicznych z użytkow-
nikami z województwa śląskiego, 
którzy zgłoszą takie zapotrzebo-
wanie. 
Program poradnictwa indywidual-
nego obejmuje zagadnienia doty-
czące radzenia sobie ze stresem i 
przezwyciężania problemów ży-
ciowych związanych z pandemią, 
wzmocnienie zdrowia psychiczne-
go i poczucia własnej wartości.
 
Promocja dla lokalnych grup 
wsparcia

Ponadto zachęcamy wszystkie lo-
kalne grupy wsparcia działające 
w formie bezpośredniego kontak-
tu uczestników na terenie  woje-
wództwa śląskiego do informowa-
nia lokalnej społeczności o swojej 
działalności za pośrednictwem 
darmowej reklamy na portalu  
GrupaWsparcia.pl
Projekt realizowany jest w ramach 
dofinansowania z Samorządu Wo-
jewództwa Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego pod nazwą 

„Promocja Zdrowia Psychicznego 
i zapobieganie zaburzeniom psy-
chicznym”.

Celem projektu jest promocja 
zdrowia psychicznego i zapobie-
ganie zaburzeniom psychicznym 
mieszkańców województwa ślą-
skiego, jak również zapewnienie 
osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi wielostronnej opieki ade-
kwatnej do ich potrzeb, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem minima-
lizacji skutków epidemii związanej 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2.

Więcej informacji można otrzymać 
za pośrednictwem e-maila: 
kontakt@grupawsparcia.pl
 
Osoba do kontaktu:
Jakub Juszczyk
ADRA Polska 
690 890 690 
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Kontakt dla mediów:
Urszula Hajn
ADRA Polska 
790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Źródło: Fundacja ADRA Polska

W filii bibliotecznej w sołectwie 
Mierzęcice Osiedle można skorzy-
stać z porad prawnika i psycholo-
ga.

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 Punktu In-
formacji Obywatelskiej (prawnik) 
na miesiąc listopad 2020r.:
03.11.2020r. (wtorek) godz. 9-13
24.11.2020r. (wtorek) godz. 9-12

Harmonogram dyżurów psycholo-
ga na miesiąc listopad 2020r.:

05.11.2020r. (czwartek) 
godz. 16-19

09.11.2020r.(poniedziałek) 
godz. 16-19 

16.11.2020r.(poniedziałek) 
godz. 16-19

19.11.2020r.(czwartek) 
godz. 16-19 

23.11.2020r.(poniedziałek) 
godz. 16-19

26.11.2020r.(czwartek) 
godz. 16-19

Porady prawne i psychologiczne 
odbywają się w nowym budynku 
filii bibliotecznej w sołectwie Mie-
rzęcice Osiedle.

Urząd Gminy Mierzęcice
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INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA W TWOJEJ KOMÓRCE (RSO) 

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

Szanowni Państwo. Przypomina-
my, że Regionalny System Ostrze-
gania, czyli usługa powiadamiania 
obywateli o lokalnych zagroże-
niach, w tym o jakości powietrza, 

jest dostępna również w wersji na 
telefon komórkowy.
 
Komunikaty przekazywane przez 
aplikację dotyczą różnego rodzaju 
zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe, 
sytuacje na drogach czy warunki 
meteorologiczne, w tym zagroże-
nia związane z przekroczeniami 
szkodliwych substancji w powie-
trzu.

Aplikacja zawiera również porad-

niki postępowania w sytuacjach 
kryzysowych.
Można ją znaleźć w sklepach z apli-
kacjami na poszczególne platfor-
my (Google Play, Apple App Store, 
Windows Phone Store). Aplikację 
można wyszukać w sklepach po 
słowach kluczowych „RSO” oraz 
„Regionalny System Ostrzegania”. 
Zachęcamy do zainstalowania apli-
kacji i korzystania!

Urząd Gminy Mierzęcice

W związku z rozpoczętym okre-
sem grzewczym przypominamy 
wszystkim mieszkańcom, iż obo-
wiązuje ustawowy BEZWZGLĘD-
NY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW 
w urządzeniach  grzewczych oraz 
na terenie nieruchomości. 

„Domowe piece” nie są przystoso-
wane do spalania odpadów, panu-
je w nich o wiele za niska tempera-
tura, nie posiadają filtrów powie-
trza, które wyłapywałyby niebez-
pieczne związki powstałe w wyni-
ku spalania, kominy domostw są 
o wiele za niskie co powoduje, że 
zanieczyszczenia nie są wynoszone 
na daleką odległość gdzie mogłyby 
być rozproszone przez wiatr. Spa-
lanie odpadów powoduje wydo-
bywanie się zanieczyszczających 
środowisko substancji, które są 
również groźne dla naszego zdro-
wia taki jak: pyły z metalami cięż-
kimi, tlenki azotu, tlenek węgla, 
dwutlenek siarki ,chlorowodór, cy-
janowodór, dioksyny i furany. 

Pamiętajmy, że od jakości powie-
trza, którym oddychamy zależy na-
sze zdrowie i życie. Nie pozwólmy 
więc, by ktoś zatruwał środowisko, 
w którym żyjemy! Nie trujmy się 
sami!

W „domowym piecu” nie wolno 
spalać: 

• wszelkich przedmiotów z two-
rzyw sztucznych, butelek, pojem-
ników, toreb foliowych, 
• zużytych opon i innych odpadów 
z gumy, 
• odzieży, obuwia,

• elementów drewnianych pokry-
tych lakierem lub impregnowa-
nych, 
• sztucznej skóry, 
• opakowań po farbach, lakierach, 
• opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin,
• węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z wykorzy-
staniem tego węgla, mułów i flo-
tokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, paliw, w których 
udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wyno-
si więcej niż 15 %, biomasy stałej, 
której wilgotność w stanie robo-
czym przekracza 20 % (zgodnie z 
zapisami uchwały antysmogowej 
obowiązującej na terenie woje-
wództwa śląskiego od 1 września 
2017 roku).

Ponadto informujemy, że w Planie 
Działań Krótkoterminowych (PDK) 
stanowiącym część „Programu 
ochrony powietrza dla wojewódz-
twa śląskiego” przyjętego uchwałą 
numer   VI/21/12/2020 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dn. 22 
czerwca 2020 r.  określone zostały 
trzy poziomy ostrzegania ze wzglę-
du na występujące stany jakości 
powietrza.

   

Gmina otrzymuje powiadomienia 
o jakości powietrza ze wskazaniem 
m.in. II lub III poziomu ostrzegania 
(czyli tzw. alarmu smogowego). 
Powiadomienia te zamieszczane 
są na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Mierzęcice.

W tym czasie przeprowadzane są 
na terenie gminy kontrole instala-
cji spalania paliw stałych, pod ką-
tem spalania odpadów. Kontrole 
takie mogą być prowadzone przy 
asyście funkcjonariusza Policji. 

W czasie trwania tzw. alarmu smo-
gowego zaleca się aby: osoby cho-
re, osoby starsze, kobiety w ciąży 
oraz małe dzieci unikały przeby-
wania na wolnym powietrzu; po-
zostałe osoby ograniczyły do mini-
mum wszelką aktywność fizyczną 
na wolnym powietrzu. 

Informacje o stanie jakości i po-
ziomie zanieczyszczenia powietrza 
znajdują się na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Mierzęcice w 
zakładce „Jakość powietrza”.

Urząd Gminy Mierzęcice
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WYWIAD Z JUSTYNĄ LEŚNIEWICZ

Rozmowa z Panią Justyną Le-
śniewicz, miłośniczką literatury, 
pracownikiem Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Jana Pawła 
II w Mierzęcicach, blogerką, re-
cenzentką, współautorką książ-
ki „Melodia Serc” (pozycji, która 
weszła do TOP 100 Empiku w ka-
tegorii romans).

AW: Pani Justyno, proszę przy-
bliżyć czytelnikom „Panoramy” 
swoją sylwetkę, opowiedzieć coś 
o sobie…

Justyna Leśniewicz: Od niespełna 
roku jestem pracownikiem Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Pawła II w Mierzęcicach. Jestem 
żoną, mamą dwóch córek. Od pię-
ciu lat prowadzę bloga „Książko, 
miłości moja”. Mieszkam w Sączo-
wie.

AW: Jest Pani także współautorką 
romansu współczesnego pt. „Me-
lodia Serc”, po raz pierwszy wyda-
nego w maju 2020r. Skąd się wziął 
pomysł na napisanie książki? Jak 
do tego doszło?

JL: Myślę, że to się wzięło z mojej 
pasji do czytania. 

Najpierw zaczęłam pisać recenzje, 
opinie na temat różnych pozycji 
czytelniczych. Chciałam także dzia-
łać na szerszą skalę, promując lite-
raturę, publikując swojego bloga. 
Rzec by można, że pomysł na na-
pisanie własnej historii zrodził się 
przypadkowo. „Melodia Serc” to 
moja pierwsza książka, napisana w 
duecie z Eweliną Nawarą. 

AW: To nietypowe, że książkę tego 
gatunku wydaje się w duecie. W 
jakich okolicznościach zrodził się 
pomysł powstania książki?

JL: Wspólnie z Eweliną Nawa-
rą mamy znajomą, która tworzy 
okładki książek. Stworzyła okład-
kę, która bardzo nam się spodo-
bała. Żartowałyśmy we wspólnej 
rozmowie, że chciałybyśmy prze-
czytać książkę, która stanowiłaby 
wnętrze powstałej okładki. I tak, 
od niewinnego żartu przeszłyśmy 
do kolejnych etapów. Ewelina 
przesłała mi prolog naszej książki. 

Poczułyśmy tę historię i zrozumia-
łyśmy, co chciałybyśmy przekazać 
czytelnikom w naszej książce. 

Efektem naszego żartu będzie cykl 
wydawniczy, bowiem planujemy 
jeszcze wydać trzy tomy z tej serii 
wydawniczej. Kolejne tomy będą o 
bohaterach drugoplanowych, któ-
rych mogliśmy poznać w „Melodii 
Serc”.

AW: Czy trudno było paniom zna-
leźć wydawcę książki?

JL: Myślę, że my miałyśmy o tyle 
łatwiej, że obie obracamy się w 
świecie wydawniczym. Z tego też 
powodu wiedziałyśmy, do kogo 
powinnyśmy wysłać książkę, jakie 
są kolejne kroki tej drogi. 

My wysłałyśmy owoce naszej 
pracy do wydawnictwa „Inanna”. 
Nasz pomysł zyskał akceptację wy-
dawców i po ok. trzech miesiącach 
otrzymałyśmy odpowiedź, że na-
sza książka może być wydana. 

Biorąc pod uwagę naszą dobrą 
współpracę z wydawnictwem, ko-
lejne tomy naszej książki z pew-
nością będziemy wydawać w tym 
samym wydawnictwie.

AW: Wróćmy jeszcze na chwilę 
do tematu Pani pracy w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Mierzęci-
cach. Od jak dawna pracuje Pani 
w tym miejscu?

JL: W mierzęcickiej bibliotece pra-
cuję od niedawna- od stycznia 
tego roku.  Najpierw odbywałam 
w tym miejscu staż. 

Pracownicy biblioteki mogli obser-
wować moją pasję do czytelnictwa 
i książek, stąd moje zatrudnienie w 
tej jednostce

AW: Jest Pani osobą czynną za-
wodową, mamą, żoną, prowadzi 
Pani swojego bloga. Jak zatem 
udaje się Pani, pośród tak wielu 
obowiązków, znaleźć jeszcze czas 
na pisanie książek?

JL: Tutaj pomocne wydaje się to, że 
nasze książki powstają w duecie. 

Dodatkową motywacją dla mnie 
jest to, iż wiem, że druga połówka 
mojego duetu pisarskiego oczeku-
je na ciąg dalszy historii… Zabie-
ram się wówczas do pracy. 

cd. na str. 11
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AW: A w jaki sposób znajduję na 
to czas? 

JL: Mam ten komfort, że zawodo-
wo pracuję popołudniami. Rano, 
kiedy moje córki przebywają  w 
szkole/przedszkolu, mogę wygo-
spodarować czas na pisanie, two-
rzenie recenzji, realizację mojej 
pasji.

AW: Wiem, że jest Pani wykształ-
cona w innym kierunku i z dużą 
determinacją do realizacji swoich 
zainteresowań zmieniła Pani swo-
ją ścieżkę zawodową…

JL: Rzeczywiście, z wykształcenia 
jestem fryzjerem, ale przekwalifi-
kowałam się. 

Po zakończeniu kolejnych etapów 
nauki, ukończeniu kursów kierun-
kowych- trafiłam do mojej wyma-
rzonej pracy, gdzie czuję się speł-
niona. Wreszcie robię to, co lubię. 
Praca ta sprawia mi ogromną przy-
jemność.

AW: Czy może Pani opowiedzieć 
czytelnikom, jak długo powsta-
wała pierwsza książka?

JL: „Melodia Serc” powstała eks-
presowo, w ciągu niespełna mie-
siąca. Byłyśmy obie tak zmobilizo-
wane, że zdarzało się, iż jednego 
dnia przesyłałyśmy do siebie roz-
dział książki dwukrotnie. Poza tym 
śmiem twierdzić, że tworzenie 
książki w duecie jest szybsze.

AW: Jak Pani najbliżsi zareagowa-
li na wieść o tym, że wydała Pani 
swoją pierwszą książkę?

JL: Wszyscy bardzo mi kibicowa-
li, wspierali mnie i byli  dumni, że 
udało mi się wydać książkę. Część 
z nich wręcz nakłaniała mnie do 
tego, by przelać na papier swoją 
własną historię, co też uczyniłam.

AW: Kiedy planujecie Panie wy-
dać kolejny tom książki?

JL: Mamy nadzieję, że pandemia w 
tym nam nie przeszkodzi i  książka 

ukaże się w styczniu 2021 roku. 

AW: Zdradziła mi Pani, że pomi-
mo tylu obowiązków i pasji zda-
rza się Pani jeszcze czasami zna-
leźć chwilę czasu, by zajmować 
się grafiką…

JL: Tak. Nie mam co prawda zbyt 
wiele czasu wolnego. Ten, który 
mam staram się wykorzystywać 
do maksimum, ale jeśli już uda mi 
się wieczorem wygospodarować 
chwilkę, to lubię tworzyć projekty 
graficzne. Mogę te umiejętności 
później wykorzystywać w mojej 
pracy w bibliotece np. podczas 
tworzenia plakatów różnych wy-
darzeń. 

Dziękuję Pani za rozmowę i życzę 
wielu inspiracji i kolejnych sukce-
sów.

Aldona Węgrzynowicz

POLSKA NIEPODLEGŁA 1918 – 2018 

Zarząd Główny Związku Komba-
tantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 
z okazji obchodzonej w 2018 r. 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości ustanowił 
związkowe odznaczenia: Kom-
batancką Odznakę Jubileuszową 
‘POLSKA NIEPODLEGŁA 1918 – 
2018’ oraz Gwiazdę Pamięci ‘POL-
SKA NIEPODLEGŁA – 1918’.

Wśród odznaczonych tymi presti-
żowymi orderami był nasz miesz-
kaniec – Czesław Banaś Prezes 
PZERiI Mierzęcice II, lokalny dzia-
łacz, kolekcjoner pamiątek i ma-
teriałów związanych z armią gen. 
Hallera, wnuk hallerczyka. 

Nadanie odznaczeń miało miejsce 
w grudniu 2019 r. w Warszawie, 
jednak z powodu stanu zagrożenia 
epidemiologicznego ich wręczenie 
odbyło się w Katowicach w siedzi-
bie Związku Kombatantów w dniu 
31 sierpnia 2020 r. 

Serdecznie gratulujemy!

Teresa Banaś
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TRZY TWARZE AZJI - RELACJA ZE SPOTKANIA PODRÓŻNICZEGO

W poniedziałkowy wieczór, 5 paź-
dziernika br. w budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach odbyło się niezwykłe spotka-
nie podróżnicze pn. „Trzy twarze 
Azji”.

Niezwykłe- bowiem rzadko zdarza 
się, by osoby, których pasją jest po-
dróżowanie w tak barwny i cieka-
wy sposób potrafiły relacjonować 
swoje wyprawy i dzielić się z pu-
blicznością swoimi doświadczenia-
mi z podróży. Autorem tych wspa-
niałych opowieści byli Państwo 
Aleksandra i Marcin Czapla, któ-
rzy w ubiegłym roku, przez 85 dni 
zwiedzali Azję. Jednym z podsta-
wowych celów ich wyprawy było 
zdobycie najwyższych szczytów 
odwiedzanych państw. Zadanie to, 
co prawda, udało się ze względu 
na różnego rodzaju utrudnienia 
i niesprzyjające okoliczności zre-
alizować tylko częściowo, ale za to 
uczestnicy wyprawy mieli szansę 
przeżyć niezapomnianą przygodę 
i zdobyć doświadczenia z podróży, 
których zapewne zazdrości im wie-
lu globtroterów. Co istotne, wy-
prawa stanowiła podróż poślubną 
małżonków zamieszkałych na co 
dzień na terenie naszej gminy.

Pomimo tego, że spotkanie trwało 
blisko 3 godziny, jego uczestnicy 
z zapartym tchem słuchali rela-
cji podróżników. Państwo Czapla 
w bardzo interesujący sposób 
opisywali całą swoją wyprawę, 
dzieląc się ze słuchaczami różne-
go rodzaju anegdotami z podróży, 
które trudno byłoby znaleźć nawet 
w najlepszych przewodnikach. 

Kolorytu opowieściom dodawało 
także to, że Pan Marcin starał się 
przed opisywaniem podróży do 
poszczególnych, odwiedzonych 
państw przedstawić historię dane-
go kraju oraz uwarunkowania geo-
polityczne, które odegrały istotną 
rolę w kształtowaniu niektórych 
zachowań społecznych. Jego wie-
dza historyczna i geograficzna była 
imponująca! Duet podróżniczy 
świetnie się uzupełniał w swoich 
relacjach z wyprawy, gdyż z ko-
lei Pani Aleksandra w niezwykle 
emocjonujący sposób dzieliła się 
z uczestnikami swoją wiedzą i do-
świadczeniami. Dzięki prowadzą-
cym spotkanie podróżnicze, wszy-
scy goście zostali zręcznie prze-
niesieni do świata mieszkańców: 
Armenii, Iranu, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Omanu, Taj-
landii, Kambodży i Wietnamu.

Udział w wydarzeniu zagwaran-
tował jego uczestnikom nie tylko  
poszerzenie wiedzy na temat po- 

szczególnych krajów odwiedzo-
nych przez Państwa Czaplów, ale 
także z pewnością stanowił inspi-
rację do realizacji swoich planów 
i marzeń.

Dziękujemy prelegentom za wspa-
niałe, blisko trzygodzinne przenie-
sienie mieszkańców gminy Mie-
rzęcice do dalekiej Azji, tak odle-
głej kulturowo od Polski.

Mamy nadzieję, że jeszcze wielo-
krotnie będziemy mieli szansę po-
słuchać relacji z podróży odbytych 
przez Panią Olę oraz Pana Marcina 
Czaplów. Życzymy im zdrowia oraz 
pomyślności w życiu codziennym 
oraz podczas realizacji swoich pa-
sji podróżniczych. Jesteśmy dum-
ni, że to właśnie ze społeczności 
naszej gminy pochodzą tak cieka-
we osobowości.

Aldona Węgrzynowicz
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GMINA MIERZĘCICE O ZACHODZIE SŁOŃCA

KONKURS PLASTYCZNY „BAJKOWE POSTACIE Z DYNI” ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs odbył się pod patrona-
tem Wójta Gminy Mierzęcice 
Grzegorza Podlejskiego. Jury po-
wołane przez organizatora II Kon-
kursu Fotograficznego pn. „Gmi-
na Mierzęcice o zachodzie słońca” 
wyłoniło jego zwycięzców. Przy-
pomnijmy, że twórcza rywalizacja 
trwała od 7 lipca br. Jej uczestnicy 
mogli dostarczyć od 1 do 5 foto-
grafii.
 
Prace oceniane były w czterech 
kategoriach wiekowych.:

• I kategoria wiekowa – uczniowie 
klas I – IV; 
• II kategoria wiekowa – ucznio-
wie klas V – VIII; 
• III kategoria wiekowa 
– uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych; 
• IV kategoria wiekowa – osoby 
dorosłe. 
 
W I kategorii wiekowej (uczniów 
klas I-IV), I miejsce zajęła Alicja 
Goździewska, II - Jan Urbański, 
zaś III- Łucja Bysko.

W II kategorii wiekowej zwycięzcą  
okazała się Julia Szafran, II miej- 

 

sce przypadło w udziale Marciej  
Cyganek, zaś III- Jagodzie Zowa-
dzie.

Z kolei w III kategorii wiekowej 
zwyciężyła Aleksandra Cyganek.

Spośród fotografii nadesłanych 
przez osoby dorosłe I miejsce zaję-
ła Marta Gąsior, II miejsce wywal- 

czyła Anetta Gąsior, zaś III - Eweli-
na Wacławczyk.
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
laureatom konkursu.

Aldona Węgrzynowicz

Jury Konkursu Plastycznego „Baj-
kowe postacie z dyni” miało nie 
lada kłopot z wyłonieniem jego 
zwycięzców, bowiem prace kon-
kursowe, które dostarczono do 
organizatora były bardzo intere-
sujące.

Ich autorzy wykazali się ogrom-
nym talentem i bardzo bogatą 
wyobraźnią. Ostatecznie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, 
który był pomysłodawcą i organi-
zatorem twórczej rywalizacji, po-
stanowił nagrodzić następujących 
uczestników:

• w kategorii od 5 do 7 lat I miej-
sce bezspornie przyznano Nata-
nielowi Szymczakowi; 

• w kategorii od 8 do 10 lat zwy-
cięzcą okazała się Natalia Hatlapa. 
II miejsce jury przyznało Michało-
wi Kyrcz, zaś III- Dorocie Szymczak 
oraz Oliwierowi Bijakowi; 

• w kategorii od 11 do 14 lat I miej-
sce przyznano Bartoszowi Szym-
czakowi, II wywalczył Krzysztof 
Gryta, zaś III miejsce przypadło 
w udziale Julii Szafran. 
 
Gratulujemy nagrodzonym mło-
dym mieszkańcom naszej gminy  
nie tylko starannie wykonanych 

prac, ale przede wszystkim pomy-
słowości i kreatywności w tworze-
niu swoich dzieł. 

Zachęcamy do udziału w kolejnych 
inicjatywach Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach.

Aldona Węgrzynowicz
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MIESZKAŃCY GMINY MIERZĘCICE WZIĘLI UDZIAŁ W „EKOLOGICZNEJ MISJI” 

10 października 2020r. mieszkań-
cy gminy Mierzęcice mieli okazję 
uczestniczyć w niecodziennym 
wydarzeniu- w filii nr 5 Biblioteki 
Publicznej w Mierzęcicach Osie-
dlu odbyła się „Ekologiczna mi-
sja”.

Wydarzenie to, zrealizowane w ra-
mach projektu pn. „Wzmacnianie 
potencjału społeczności lokalnej 
na terenie Gminy Mierzęcice”, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego,  rozpoczęło 
się spektaklem pt. ”Dusza lasu”, 
w wykonaniu Krakowskiego Biura 
Promocji i Kultury. Rolą przedsta-
wienia było wyjaśnienie widzom, 
co to jest niska emisja i smog, 
a także jakie niosą ze sobą zagro-
żenia oraz jak im zapobiegać.

Uwaga uczestników spektaklu 
skoncentrowana została także na 
tematyce segregacji odpadów  
i dbałości o ekosystem. Istotne 
było także to, że forma przekazu 

została świetnie dostosowana do 
możliwości odbioru dzieci. Nie za-
brakło przy tym dobrego humoru, 
towarzystwa muzyki, barwnych 
kostiumów i interaktywnej zabawy 
z publicznością.

Kolejnym zrealizowanym punktem 
programu była prelekcja o życiu 
pszczół, którą z ogromnym zaan-
gażowaniem przedstawił Pan Jó-
zef Kotuła. Można było zobaczyć 
ubiór i akcesoria pszczelarza, ulik 
weselny, mini ul z transparent-
nego plastiku, gdzie przebywała 
królowa pszczół oraz poznać bu-
dowę ula. Z pewnością w pamięci 
uczestników pozostaną także takie 
elementy jak plaster miodu, wosk 
i kit pszczeli. Widowisko było uroz-
maicone wizytą dużej maskotki 
pszczółki, która rozdawała miodki 
i z którą dzieci robiły sobie zdjęcia.

Po pokazie pszczelarskim uczest-
nicy ekologicznego projektu uda-
li się do biblioteki na warsztaty. 
W ich trakcie zostali podzieleni 
na 4 grupy. Efektem tego punktu 
programu było nabycie umiejęt-
ności przygotowywania soli do 
kąpieli z płatkami kwiatów oraz 
suszonymi owocami, kolorowych 
i pachnących mydełek z kwiatami, 
tęczowych ekologicznych toreb, 
ziołowych mini ogródków.

Organizatorzy zadbali także o to, 
by w przerwie wydarzenia wszyscy 
jego uczestnicy mogli skorzystać 
z przygotowanego poczęstunku.

Aldona Węgrzynowicz
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WARSZTATY Z MIERZĘCICKIM GOK

Miesiące wrzesień i paździer-
nik br. obfitowały w różnorakie 
warsztaty, organizowane przez 
mierzęcicki GOK. Wszystkie z nich 
odbyły się w gościnnych wnę-
trzach Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Jana Pawła II w Mierzęci-
cach. 

9 września i 14 października miej-
sce to wypełniło się smakowitymi 
zapachami wypieków, bowiem w 

te dni warsztaty prowadziła Pani 
Natalia Nastałek z LITTLE COOK, 
znana ze swojego kunsztu cukier-
niczego. Adresatami warsztatów 
były dzieci, które podzielone na 
dwie odrębne grupy wiekowe two-
rzyły muffinki w dniu  9 września, 
oraz ciasteczka -14 października. 

Zapewne na samo wspomnie-
nie o tych zajęciach, jeszcze dziś 
wszystkim ich uczestnikom cieknie 

ślinka! Pamiątką z tych wydarzeń 
kulinarnych będą okolicznościowe 
dyplomy oraz receptury ich przy-
gotowania, które zostały wręczo-
ne dzieciom po zakończeniu wy-
pieków. Co wydaje się oczywiste, 
uczestnicy warsztatów w trakcie 
ich trwania mogli rozkoszować się  
niepowtarzalnym smakiem swoich 
wyśmienitych wypieków, do któ-
rych przygotowania włożyli przede 
wszystkim swoje serce. cd. na str. 17
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Z kolei 23 września GBP w Mie-
rzęcicach gościła instruktora z 
Kreatywnego Klubu Radzion-
ków, który przekazał uczestni-
kom warsztatów organizowanych 
przez GOK umiejętności w zakre-
sie malowania figurek gipsowych. 

Jak zawsze nie brakowało chęt-
nych mieszkańców naszej gminnej 
społeczności, którzy chcieli miło 

spędzić czas i nauczyć się tworze-
nia tych przedmiotów. 

Uczestnicy zajęć mogli zabrać 
owoce swojej pracy twórczej do 
domów. Z pewnością będą one 
stanowiły nietuzinkowy prezent 
dla najbliższych lub niepowtarzal-
ną ozdobę.

Aldona Węgrzynowicz



ZAKRĘCONA AKCJA DLA MAŁEJ OLIWII Z BOGUCHWAŁOWIC

Oliwka ma tylko 2 miesiące, a już musi się zmagać z 
tak okrutną chorobą genetyczną, jaką niewątpliwie 
jest rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu I- najgorsza 
postać rdzeniowego zaniku mięśni). Największą szan-
są dla Oliwki jest najdroższe leczenie świata, od nie-
dawna dostępne także w Polsce-terapia genowa. Aby 
pomóc dziewczynce potrzebne jest ponad 9 mln zł. 

W różny sposób możemy wspomóc małą Oliwię-
-mieszkankę Boguchwałowic, w jej walce o odzyska-
nie zdrowia. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na lecze-
nie dziecka na portalu Siepomaga.pl. Na facebooku 
utworzone zostały dwa konta pn. „Rycerze Oliwii z 
SMA” oraz „Licytacje dla Oliwii SMA1 Rycerze Oliw-
ki”.  Warto dodać, że pieniądze uzyskane z wylicyto-
wanych darów ludzi dobrego serca, instytucji, którym 
dobro innych nie jest obojętne, także zasilają konto 
małej mieszkanki gminy Mierzęcice.

Kolejnym ze sposobów, dzięki któremu możemy po-
móc Oliwce jest zbiórka plastikowych nakrętek. 
Zbierać możemy także opakowania po popularnych 
TIC TAC-ach, jajkach niespodziankach oraz „dziubki” 
z butelek płynu do naczyń. W/w „zbiory” dostarczyć 
można na terenie Gminy Mierzęcice do: 
• Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II  

w Mierzęcicach;
• Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach;
• OSP Boguchwałowice;
• Sklepu  przy ul. Jana Pawła II 54 w Boguchwało-

wicach;

• Sklepu przy ul. Buczka 39 w Boguchwałowicach.

W razie problemów z dostarczeniem prosimy o kon-
takt z grupą FB Rycerze Oliwii. 

Razem możemy więcej! Nie bądźmy obojętni! Jutro 
to my możemy potrzebować pomocy innych!

Aldona Węgrzynowicz

OGŁOSZENIA PŁATNE

LICYTACJE 
DLA OLIWKI SMA1

#RYCERZEOLIWKI
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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
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OGŁOSZENIA PŁATNE




