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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Już 1 kwietnia zacznie się Naro- Jak można się spisać?
publicznej udział w Narodowym
dowy Spis Powszechny Ludności i
Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2021!
Obowiązkową formą jest samospis Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
internetowy. Metody uzupełniająKiedy można się spisać?
ce to spis telefoniczny lub bezpo- Masz jeszcze jakieś pytania?
średnio przy pomocy rachmistrza
Narodowy Spis Powszechny Lud- spisowego
Specjalnie dla Ciebie od 15 marca
ności i Mieszkań w 2021 r. jest
uruchomiliśmy dedykowaną infoliprzeprowadzany od 1 kwietnia Czy muszę się spisać?
nię spisową: 22 279 99 99
2021 roku do 30 czerwca 2021
roku.
Zgodnie z ustawą o statystyce
Źródło: www.spis.gov.pl
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DWA MILIONY DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI
W dniu 4 marca 2021 roku w Sali
Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Wójt Gminy Grzegorz Podlejski
oraz Skarbnik Agnieszka Frączek
odebrali z rąk Beaty Białowąs,
członka Zarządu Województwa
Śląskiego i Przemysława Wydry,
radnego Sejmiku umowę na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami w części sołectw Mierzęcice
II i Przeczyce – etap I”.
Otrzymane dofinansowanie w wysokości dwóch milionów złotych,
to efekt wniosku, który Gmina
złożyła 8 kwietnia 2020 roku, w
ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego PROW na lata
2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Mierzęcice znalazły się wśród 7
gmin Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego, które
otrzymały fundusze na działania z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Roboty związane ze wspomnianą
inwestycją rozpoczęły się na początku marca. Firma ECO – INSTAL
Paweł Pałasiński z Poraja, która
będzie odpowiadać za realizację
przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności przystąpiła do działań w
ul. Polnej oraz Spokojnej w Przeczycach.
Urząd Gminy

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

POJEMNIKI NA BIOODPADY

Redakcja zastrzega sobie prawo
do wyboru nadesłanych materiałów,
ich przeredagowania
oraz dokonywania skrótów.

Od 1 marca 2021 r. firma PZOM
STRACH Sp. z o.o. Sp. K. wyposaża nieruchomości zamieszkałe
położone na terenie Gminy Mierzęcice, których właściciele nie
korzystają z ulgi na kompostowanie bioodpadów w pojemniki o
pojemności 240 l do gromadzenia
odpadów bio.

Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.

Pojemniki zastąpią dotychczas stosowane worki koloru brązowego.

e-mail: redakcja@gok.mierzecice.pl
www.facebook.com/gokmierzecice
Redakcja: Karolina Dymarska
Opracowanie graficzne i skład:
Karolina Smolarska

Nakład: 1000 egz.
Druk: „Magic” s.c. Będzin - Grodziec

Urząd Gminy
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ROSNĄCE KOSZTY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE

W ciągu ostatnich dwóch lat koszty organizacji transportu publicznego w Gminie Mierzęcice wzrosły o blisko 700 tysięcy złotych. W
latach 2017 i 2018, kiedy transport w Gminie organizował jeszcze Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kwoty, jakie gmina
wydatkowała na to zadanie, wynosiły niespełna 1,5 mln złotych.
Wyraźny wzrost kosztów z tytułu
organizacji komunikacji publicznej pojawił się w roku 2019, kiedy
organizacja transportu publicznego została przekazana Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

aglomeracji w spójną całość, dzięki której pasażerowie będą łatwiej
przemieszczać się po GZM. Jako
trzon Metrolinii stanowić mają
połączenia z Katowic do Dąbrowy
Górniczej, Sosnowca, Tychów czy
Tarnowskich Gór.

– Piekary Śląskie – Wojkowice – Bobrowniki) o postój
w Mierzęcicach wpłynęłoby
na znaczne wydłużenie trasy
i wzrost kosztu usług przewozowych na tej linii o ok. 1,26
mln zł rocznie,

Tylko jedna Metrolinia pojedzie •
przez Mierzęcice

w przypadku Linii M14 (Gliwice - Zbrosławice - Zabrze - Bytom - Tarnowskie Góry - Świerklaniec - Bobrowniki – Ożarowice) zmiana wydłużenia trasy
o przystanek w Mierzęcicach
Osiedle skutkowałaby wydłużeniem czasu przejazdu autobusów o średnio 3 minuty i
skróceniem czasu postoju na
przystankach „Siedliska Cargo”
oraz „Pyrzowice Port Lotniczy”
do ok. 6 minut oraz wydłużeniem trasy do 50 km co jest
niepożądane,

Niestety przez Gminę Mierzęcice
przebiegać będzie wyłącznie jedna
z 30 zaplanowanych tras. Autobusowa linia o numerze M19 będzie
kursować na trasie Sosnowiec Będzin - Psary - Mierzęcice - Ożarowice.
Pod koniec stycznia 2021 roku
Wójt Gminy Grzegorz Podlejski
wystąpił z pismem do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o
rozważenie zmiany trasy linii M11,
M14, M20 oraz M23 z uwzględ- •
nieniem przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice.
Przyjęcie zaproponowanych zmian
pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i Gminy Mierzęcice jako członka GZM.

Metropolia utworzyła Zarząd
Transportu
Metropolitalnego
(ZTM) będący jednostką budżetową, wykonującą usługi w zakresie
planowania, organizowania i za- Brak zgody ZTM na zaproponowarządzania największym transpor- ne zmiany
tem zbiorowym w Polsce.
8 marca 2021 roku Zarząd TransOd czasu przejęcia przez Zarząd portu Metropolitalnego odniósł
Transportu Metropolitalnego or- się do zaproponowanych przez
ganizacji komunikacji publicznej władze Mierzęcic rozwiązań. W
w Gminie Mierzęcice, pomimo swoim piśmie ZTM informuje,
rosnących kosztów, nie pojawiły że na chwilę obecną propozycja
się nowe połączenia autobusowe, zmian rozkładowych linii metropoktóre ułatwiłyby mieszkańcom po- litalnych nie może zostać zrealizodróżowanie po terenie aglomera- wana. Negatywne stanowisko Zacji.
rząd Transportu Metropolitalnego
argumentował:
W styczniu br. gminom zostało
przedstawione Sprawozdanie z • w przypadku Linii M23 (Katorealizacji prac projektu: „Optymawice – Sosnowiec – Będzin –
lizacja sieci połączeń publicznego
Psary – Siewierz) uwzględnietransportu zbiorowego na obszanie przystanku w Przeczycach
rze Górnośląsko – Zagłębiowskiej
wpłynęłoby na wydłużenie
Metropolii”. Dokument ten przedczasu przejazdu autobusów o
stawia m.in. system 30 połączeń
ok. 7 – 8 minut, co z punktu wiautobusowych ZTM tzw. podstadzenia mieszkańców Siewierza
wowych Metrolinii, planowanych
i okolicznych sołectw mogłoby
do uruchomienia już w kwietniu
wpłynąć na zdecydowane pobr. Głównym założeniem utwogorszenie jakości podróży,
rzenia przez ZTM linii metropolitalnych było zwiększenie często- • wydłużenie Linii M11 (Katotliwości kursów, połączenie tras
wice – Siemianowice Śląskie
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modyfikacja Linii M20 (Bytom
– Piekary Śląskie – Bobrowniki
– Ożarowice) jest niemożliwa
z uwagi na niewystarczający standard pętli autobusowej przy przystanku „Siedliska”, wskazanego jako końcowy przystanek dla tej linii.

Propozycja modyfikacji istniejących połączeń
Odrzucając zaproponowane przez
władze gminy warianty rozszerzeń
tras, Zarząd Transportu Metropolitalnego zobligował się do przygotowania propozycji modyfikacji
linii autobusowych obecnie kursujących po Gminie Mierzęcice,
które w miarę możliwości rozkładowych będą korelować z czasem
odjazdów w poszczególnych kursach z liniami metropolitalnymi.
Po uruchomieniu Metrolinii planowane jest również rozpoczęcie badań z udziałem pasażerów. Na ich
podstawie wypracowane zostaną
ewentualne, dodatkowe rozwiązania, które zostaną przedstawione
gminie. Gmina na bieżąco będzie
dokonywała analizy przedstawionych propozycji rozwiązań mając
na względzie zwiększenie dostępności komunikacji pasażerskiej dla
swoich mieszkańców.

Urząd Gminy

HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE
Mierzęcice
ulice: Gminna, Bankowa, Wolności
20.04

18.05

15.06

27.07

24.08

21.09

19.10

16.11

14.12

ulice: Głowackiego, Kościuszki, Widokowa, Kościelna, Radosna, Księdza Zasadzina, Południowa
21.04

19.05

16.06

28.07

25.08

22.09

20.10

17.11

15.12

24.11

22.12

ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna
28.04

26.05

23.06

21.07

18.08

15.09

27.10

Nowa Wieś
ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska Polskiego, Południowa, Zacisze, Poranna
23.04

21.05

18.06

16.07

27.08

24.09

22.10

19.11

17.12

Najdziszów oraz Sadowie
ulice: Topolowa, Tylna oraz ulice: Daleka, Dworska, Krótka - cała, Zjazdowa
22.04

20.05

17.06

15.07

26.08

23.09

21.10

18.11

16.12

22.09

20.10

17.11

15.12

28.10

25.11

23.12

Zawada
ulica: Nowowiejska
21.04

19.05

16.06

28.07

25.08
Boguchwałowice

ulice: Buczka, Jana Pawła, Niepodległości
29.04

27.05

24.06

22.07

19.08

16.09

ulice: Górna, Nadbrzeżna, Kamienna, Sielankowa, Biała, Tęczowa, Turkusowa, Szafirowa, Błękitna, Kaczeńców,
Kolorowa, Astrów, Bratków, Krokusów, Nasturcjowa, Bażantów, Jaskółek, Bocianów, Skowronków, Słowików,
Szpaków, Jastrzębia, Kormoranów, Kukułek, Fiołków, Tulipanów, Pierwiosnków, Stokrotek, Sokołów
19.04

17.05

28.06

26.07

23.08

20.09

18.10

15.11

13.12

ulice: : Aleje I – XX, Biwakowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Leszczynowa, Modrzewiowa, Niepodległości (16), Parkowa, Wakacyjna, Wierzbowa, Jana Pawła (106)
26.04

31.05

21.06

19.07

16.08

27.09

25.10

22.11

20.12

Toporowice
ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Mostowa, Źródlana, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Urocza
30.04

28.05

25.06

23.07

20.08

17.09

15.10

26.11

24.12

15.11

13.12

Przeczyce
TYLKO LETNISKOWE na ulicach: 21 Stycznia, Młyńska, Podbiele, Podgórna,
Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Targowa, Zarzeczna,
19.04

17.05

28.06

26.07

23.08

20.09

18.10

ulice: 21 Stycznia, Młyńska, Zarzeczna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Rukoli, Łabędzia, Zielona,
Podgórna, Podbiele (5), Tysiąclecia, Szeroka
27.04

25.05

22.06

20.07

17.08

28.09

26.10

23.11

21.12

22.09

20.10

17.11

15.12

16.09

28.10

25.11

23.12

ulica: Targowa
21.04

19.05

16.06

28.07

25.08
ulice: Cicha, Polna

29.04

27.05

24.06

22.07

19.08

Kormoranów, Kukułek, Fiołków, Tulipanów,
Pierwiosnków, Stokrotek, Sokołów.

Górna, Nadbrzeżna, Kamienna, Sielankowa, Biała,
Tęczowa, Turkusowa, Szafirowa, Błękitna, Kaczeńców,
Kolorowa, Astrów, Bratków, Krokusów, Nasturcjowa,
Bażantów, Jaskółek, Bocianów, Skowronków,
Słowików, Szpaków, Jastrzębia,

Przeczyce (domki letniskowe):
21 Stycznia, Młyńska, Podgórna, Stawowa, Targowa,
Zarzeczna, Podbiele (cała), Słoneczna (cała),
Spokojna (cała).
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WYWÓZ ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

10.05.2021 r.
Boguchwałowice:

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE
Mierzęcice
ulice: Gminna, Bankowa, Wolności
6, 20.04

4, 18.05

1, 15, 29.06

13, 27.07

16, 24.08

7, 21.09

5, 19.10

16.11

14.12

ulice: Głowackiego, Kościuszki, Widokowa, Kościelna, Radosna, Księdza Zasadzina, Południowa
7, 21.04

5, 19.05

2, 16, 30.06

14, 28.07

11, 25.08

8, 22.09

6, 20.10

10.11

8.12

24.11

22.12

ulice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna
14, 28.04

12, 26.05

9, 23.06

7, 21.07

4, 18.08

1, 15, 29.09

13, 27.10

Nowa Wieś
ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska Polskiego, Południowa, Zacisze, Poranna
9, 23.04

7, 21.05

4, 18.06

2, 16, 30.07

13, 27.08

10, 24.09

8, 22.10

19.11

17.12

Najdziszów, Sadowie
ulice: Topolowa, Tylna, Daleka, Dworska, Krótka - cała, Zjazdowa, Kościelna, Nowowiejska
8, 22.04

6, 20.05

2, 17.06

1, 15, 29.07

12, 26.08

9, 23.09

7, 21.10

18.11

16.12

8, 22.09

6, 20.10

17.11

15.12

14, 28.10

25.11

23.12

Zawada
ulice: Nowowiejska
7, 21.04

5, 19.05

2, 16, 30.06

14, 28.07

11, 25.08
Boguchwałowice

ulice: Buczka, Jana Pawła, Niepodległości
15, 29.04

13, 27.05

10, 24.06

8, 22.07

5, 19.08

2, 16, 30.09

ulice: Górna, Nadbrzeżna, Kamienna, Sielankowa, Biała, Tęczowa, Turkusowa, Szafirowa, Błękitna, Kaczeńców,
Kolorowa, Astrów, Bratków, Krokusów, Nasturcjowa, Bażantów, Jaskółek, Bocianów, Skowronków, Słowików,
Szpaków, Jastrzębia, Kormoranów, Kukułek, Fiołków, Tulipanów, Pierwiosnków, Stokrotek, Sokołów
2, 19.04

4, 17, 31.05

14, 28.06

12, 26.07

9, 23.08

6, 20.09

4, 18.10

14.11

12.12

ulice: : Aleje I – XX, Biwakowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Leszczynowa, Modrzewiowa, Niepodległości (16), Parkowa, Wakacyjna, Wierzbowa, Jana Pawła (106)
12, 26.04

10, 31.05

7, 21.06

5, 19.07

2, 16, 30.08

13, 27.09

11, 25.10

22.11

20.12

Toporowice
ulice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Mostowa, Źródlana, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Urocza
16, 30.04

14, 28.05

11, 25.06

9, 23.07

6, 20.08

3, 17.09

1, 15, 29.10

26.11

24.12

Przeczyce
TYLKO LETNISKOWE na ulicach: 21 Stycznia, Młyńska, Podbiele, Podgórna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa,
Targowa, Zarzeczna,
2, 19.04

13, 27.04
7, 21.04

4, 17, 31.05

14, 28.06

12, 26.07

9, 23.08

6, 20.09

4, 18.10

15.11

ulice: 21 Stycznia, Młyńska, Zarzeczna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Rukoli , Łabędzia, Zielona,
Podgórna, Podbiele (5), Tysiąclecia, Szeroka
3, 17, 31.08 14, 28.09
11, 25.05
8, 22.06
6, 20.07
12, 26.10
23.11
5, 19.05

2, 16, 30.06

ulica: Targowa
11, 25.08
14, 28.07

13.12

21.12

8, 22.09

6, 20.10

17.11

15.12

2, 16, 30.09

14, 28.10

25.11

23.12

ulice: Cicha, Polna

WYWÓZ ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

15, 29.04

13, 27.05

10, 24.06

8, 22.07

11.05.2021 r. - Mierzęcice:
Gminna, Bankowa, Wolności.
12.05.2021 r.
Zawada: Nowowiejska.
Mierzęcice: Kościuszki, Głowackiego, Widokowa,
Kościelna, Radosna, Ks. Zasadzina, Południowa.
Przeczyce: Targowa (posesje zamieszkałe).

5, 19.08

13.05.2021 r.
Najdziszów: Tylna, Topolowa.
Sadowie: Daleka, Dworska, Krótka (cała), Zjazdowa.
Mierzęcice: Osiedle.
14.05.2021 r.
Nowa Wieś: Strażacka, Południowa, Wojska
Polskiego, Zacisze, Zawadzkiego.
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HARMONOGRAM ODBIORU BIOODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE
Mierzęcice
ulice: Bankowa, Głowackiego, Kościuszki, Widokowa, Kościelna
7, 21.04

5, 19.05

2, 16, 30.06

14, 28.07

11, 25.08

8, 22.09

6, 20.10

10.11

8.12

ulice: Boczna, Radosna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa, Szkolna, Wspólna, Południowa, Księdza Zasadzina,
Wolności, Gminna
8, 22.04

6, 20.05

2, 17.06

1, 15, 29.07

12, 26.08

9, 23.09

7, 21.10

10.11

9.12

Nowa Wieś, Toporowice
ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Wojska Polskiego,
Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Mostowa, Źródlana, Łabędzia, Łąkowa, Ogrodowa
9, 23.04

7, 21.05

4, 18.06

2, 16, 30.07

13, 27.08

10, 25.09

8, 22.10

12.11

10.12

6, 20.10

10.11

8.12

6, 20.10

10.11

8.12

Najdziszów, Sadowie, Zawada
ulice: Topolowa, Tylna, Daleka, Dworska, Krótka - cała, Zjazdowa, Nowowiejska
7, 21.04

5, 19.05

2, 16, 30.06

14, 28.07

11, 25.08

8, 22.09

Boguchwałowice
ulice: Buczka, Jana Pawła, Niepodległości
7, 21.04

5, 19.05

2, 16, 30.06

14, 28.07

11, 25.08

8, 22.09

ulice: Górna, Nadbrzeżna, Kamienna, Sielankowa, Biała, Tęczowa, Turkusowa, Szafirowa, Błękitna, Kaczeńców,
Kolorowa, Astrów, Bratków, Krokusów, Nasturcjowa, Bażantów, Jaskółek, Bocianów, Skowronków, Słowików,
Szpaków, Jastrzębia, Kormoranów, Kukułek, Fiołków, Tulipanów, Pierwiosnków, Stokrotek, Sokołów
2, 19, 30.04

17, 31.05

14, 28.06

12, 26.07

9, 23.08

6, 20.09

4, 18.10

8.11

6.12

ulice: : Aleje I – XX, Biwakowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Leszczynowa, Modrzewiowa, Niepodległości (16), Parkowa, Wakacyjna, Wierzbowa, Jana Pawła (106)
12, 26.04

10, 24.05

7, 21.06

5, 19.07

2, 16, 30.08

13, 27.09

11, 25.10

15.11

13.12

Przeczyce
ulice: 21 Stycznia, Cicha, Młyńska, Podgórna, Polna, Targowa, Tysiąclecia, Zarzeczna, Rukoli, Zielona
6, 20.04

4, 18.05

1, 15, 29.06

13, 27.07

16, 24.08

7, 21.09

5, 19.10

9.11

7.12

8.11

6.12

ulice: Podbiele, Słoneczna, Spokojna, Stawowa
TYLKO DOMKI LETNISKOWE: 21 Stycznia, Młyńska, Podgórna, Zarzeczna, Targowa
2, 19, 30.04

17, 31.05

14, 28.06

12, 26.07

9, 23.08

6, 20.09

4, 18.10

Mierzęcice Osiedle
wywóz odpadów segregowanych, zmieszanych oraz bioodpadów dwa razy w tygodniu

PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
27.05.2021 r.
Boguchwałowice: Buczka, Jana Pawła II,
Niepodległości.
Przeczyce: Cicha, Polna.

26.05.2021 r.
Mierzęcice: Boczna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa,
Szkolna, Wspólna.

28.05.2021 r.
Toporowice: Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Mostowa, Źródlana, Kwiatowa, Łąkowa,
Ogrodowa, Urocza.
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WYWÓZ ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

25.05.2021.r
Przeczyce: 21 Stycznia, Młyńska, Zarzeczna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Rukoli, Łabędzia, Zielona,
Podgórna, Podbiele (5), Tysiąclecia, Szeroka.

POWSZECHNA AKCJA ODSZCZURZANIA
Wójt Gminy Mierzęcice informu- zasad:
je o przeprowadzeniu na terenie 1. akcja powszechnego odszczuGminy Mierzęcice powszechnej
rzania polega na jednoczeakcji odszczurzania, w terminie
snym wyłożeniu trutki przeod 14 kwietnia do 30 kwietnia
ciw gryzoniom we wszystkich
2021 r.
nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokaloAkcja odszczurzania winna być
wymi, budynkami użytecznopoprzedzona akcją porządkową,
ści publicznej oraz budynkami,
mającą na celu uporządkowanie
w których prowadzona jest
nieruchomości tak, aby pozbawić
działalność gospodarcza, np.
gryzoni możliwości zdobycia pożyzakłady usługowe, sklepy, mawienia.
gazyny, hotele, obiekty gastronomiczne,
Zgodnie z zapisami § 18 Uchwały 2. wszyscy właściciele, adminiNr XIX/167/2020 Rady Gminy Miestratorzy, zarządcy i użytrzęcice z dnia 28 października 2020
kownicy obiektów zobowiąr. w sprawie regulaminu utrzymazani są do zaopatrzenia się w
nia czystości i porządku na terenie
odpowiednią ilość trutki. WyGminy Mierzęcice (ogłoszonej w
konując czynności związane z
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7665
odszczurzaniem, należy przez dnia 3 listopada 2020 r.) obostrzegać zaleceń zgodnych z
wiązkowej deratyzacji podlegają
instrukcją na opakowaniu,
obszary zabudowane budynkami 3. w dniach od 14 kwietnia do 30
wielolokalowymi, budynkami użykwietnia 2021 r. należy pozoteczności publicznej oraz budynstawić wyłożoną trutkę w miejkami, w których prowadzona jest
scach pojawienia się gryzoni,
działalność gospodarcza, np. zaa w szczególności na śmietkłady usługowe, sklepy, magazyny,
nikach, w piwnicach i na stryhotele, obiekty gastronomiczne.
chach itp., uzupełniając ją w
miarę spożycia przez gryzonie.
Akcję odszczurzania należy przePo 30 kwietnia 2021 r. należy
prowadzić według następujących
zebrać resztki trutki. Gryzonie

padłe na skutek akcji winny zostać zutylizowane,
4. wszystkie osoby przeprowadzające akcję odszczurzania
są zobowiązane do podjęcia
czynności zabezpieczających, a
w szczególności powinny:
•

•

•

nie pozostawiać dzieci
bez opieki oraz pouczyć
je o niebezpieczeństwie
zatrucia trutką,
zwierzęta i ptactwo domowe w czasie akcji odszczurzania należy trzymać w zamknięciu,
w miejscu, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie:
„UWAGA TRUCIZNA”.

Przeprowadzone zabiegi deratyzacyjne należy udokumentować
w formie protokołu zawierającego
informacje o terminie i przebiegu
zabiegu deratyzacyjnego.
Nadzór nad przebiegiem akcji
sprawować będzie Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej oraz Wójt
Gminy Mierzęcice.
Urząd Gminy

KIEDY NALEŻY WYMIENIĆ POSIADANY KOCIOŁ, PIEC LUB KOMINEK?
1 września 2017 roku powinny zowiek kotła jest w przedziale od
stać wymienione zgodnie ze wska5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012
zanymi w uchwale antysmogowej
r.),
terminami. Wiele osób zastanawia • wymiana do 31.12.2025 r., gdy
się, kiedy należy wymienić posiawiek kotła jest poniżej 5 lat (od
dany kocioł, piec lub kominek.
2013 r. do 31.08.2017 r.),
• wymiana do 31.12.2027 r., gdy
Podmioty posiadające instalacje
kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg.
dostarczające ciepło do systemu
Normy PN-EN 303-5:2012.
centralnego ogrzewania (kocioł)
powinny rozpocząć klasyfikację od Podmioty posiadające instalaOd 1 września 2017 r. na terenie sprawdzenia wieku kotła na dzień cje wydzielające ciepło lub wywojewództwa śląskiego obowią- 1.09.2017 r., a następnie na pod- dzielające ciepło i przenoszące je
zuje Uchwała NR V/36/1/2017 stawie obliczonego wieku sklasyfi- do innego nośnika (tzw. miejscoSejmiku Województwa Śląskiego kować piec do odpowiedniej gru- wy ogrzewacz powietrza np.: koz dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie py wiekowej. Zgodnie z zapisami minek, piec) powinny wymienić
wprowadzenia na obszarze woje- uchwały antysmogowej dla tego instalacje na spełniającą wymagawództwa śląskiego ograniczeń w typu instalacji istnieją 4 terminy nia Rozporządzenia Komisji (UE)
zakresie eksploatacji instalacji, w wymiany:
2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. do
których następuje spalanie paliw, • wymiana do 31.12.2021 r., gdy 31.12.2022 r. chyba że, instalacja:
zwana „uchwałą antysmogową”.
wiek kotła jest powyżej 10 lat • osiąga sprawność cieplną min.
(2006 r. i starsze) oraz dla in80 %
Zgodnie z jej zapisami instalacje
stalacji bez tabliczek znamio- • lub jest wyposażona w urząniespełniające wymagań, których
nowych,
dzenie do redukcji emisji pyłu.
eksploatacja rozpoczęła się przed • wymiana do 31.12.2023 r., gdy
Źródło: www.powietrze.slaskie.pl
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PODPISANO UMOWĘ NA MODERNIZACJĘ DRÓG POWIATOWYCH
W dniu 10 marca 2021r. Wójt
Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Iwona Kłys
i Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek spotkali się ze Starostą Będzińskim Sebastianem Szaleńcem
i Wicestarostą Dariuszem Waluszczykiem, by podpisać umowę w
sprawie udzielenia Powiatowi Będzińskiemu pomocy finansowej
w kwocie 2.938.298zł na modernizację dróg powiatowych.
W ramach umowy modernizowane będą: ul. Jana Pawła II w Boguchwałowicach, ul. Mostowa i ul.
Dąbrowska w Toporowicach oraz
ul. Aleksandra Zawadzkiego i Strażacka w Nowej Wsi.
Środki na ten cel Gmina Mierzęcice pozyskała w ramach pierwszego i drugiego naboru z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Składając wnioski na modernizację dróg powiatowych w ramach
RFIL Gmina kierowała się przede

wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz poprawą komfortu jazdy.
Zarządcą dróg powiatowych jest
Powiat Będziński do właściwości

którego należy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona
dróg, jednakże bez wsparcia Gminy nie udałoby się zrealizować
tych inwestycji.
Urząd Gminy

ARIMR PRZYPOMINA - WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT
Z nastaniem przedwiośnia rośnie
zagrożenie pożarowe związane z
wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego
surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez
ARiMR.
Pozytywne skutki
wypalania traw TO MIT
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego
odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym
stopniu obniża wartość plonów.
Po przejściu pożaru gleba staje się
jałowa i potrzebuje nawet kilku
lat, aby powrócić do stanu sprzed
kataklizmu.
Pożar jest tragiczny w skutkach
dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również
zwierzęta. Podpalanie traw bywa
często przyczyną pożarów lasów i

zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.
Surowe kary – grzywna
a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony
został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a
Kodeks wykroczeń przewiduje za
to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść
od 5 tys. do 20 tys. zł.

wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku złamania zakazu wypalania traw ARiMR może nałożyć
na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane
przez niego płatności o 3 proc.

W zależności od stopnia winy,
może zostać ona obniżona do 1
proc. bądź zwiększona do 5 proc.
Co więcej, jeśli w wyniku podpale- Jeszcze wyższe sankcje przewidziania trawy dojdzie do pożaru, który ne są dla tych, którzy świadomie
sprowadzi zagrożenie utraty zdro- wypalają grunty rolne – muszą oni
wia lub życia wielu osób albo znisz- liczyć się z obniżeniem płatności
czenia mienia wielkich rozmiarów, nawet o 25 proc.
wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega ka- Agencja może również pozbarze pozbawienia wolności nawet wić rolnika całej kwoty płatności
do 10 lat.
bezpośrednich za dany rok, jeśli
stwierdzone zostanie uporczywe
Wypalanie traw to też ryzyko
wypalanie przez niego traw.
utraty dopłat
Oprócz

wspomnianych

sankcji
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www.arimr.gov.pl

JAK I KOMU PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?
Szanowni mieszkańcy, jak co roku
zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspólne zaangażowanie w kampanię
umożliwiającą przekazanie 1%
podatku dla Organizacji Pożytku
Publicznego z terenu Gminy Mierzęcice.
Początek nowego 2021 roku to
czas rozliczania przychodów uzyskanych w 2020 roku, podlegających opodatkowaniu. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia
Organizacji Pożytku Publicznego
poprzez przekazanie 1% podatku
dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych takich jak: PIT28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,
PIT-39.

wykazie organizacji, które mają
prawo do otrzymania 1 procenta podatku. Jeżeli organizacji nie
ma w wykazie, wtedy w zeznaniu
w usłudze Twój e-PIT nie zostanie
wykazany żaden numer KRS organizacji pożytku publicznego.

chcesz przekazać 1 procent podatku,
•

wskaż cel szczegółowy (jeśli
chcesz),

•

zatwierdź tę zmianę.

Jak przekazać 1 procent podatku Jeśli chcesz zmienić tylko cel
organizacji pożytku publicznego szczegółowy:
w usłudze Twój e-PIT w serwisie
podatki.gov.pl wybierz Twój e- • wybierz opcję „Zmieniam or-PIT.
ganizację”,
Wpisz swoje dane: PESEL (albo:
NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2020,
kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT11) za 2020 rok albo użyj profilu
zaufanego.

•

nie zmieniając numeru KRS,
edytuj informację o celu szczegółowym, zatwierdź tę zmianę.

W tym roku składając zeznanie podatkowe, mogą Państwo pomóc
m.in. Oliwce Hyla mieszkającej w
Kto może przekazać 1% podatku
Boguchwałowicach, która walczy o
organizacjom?
Na głównym ekranie zobaczysz in- najdroższy lek świata. Oliwia choformację o organizacji pożytku pu- ruje na rdzeniowy zanik mięśni,
• podatnicy podatku dochodo- blicznego.
szansą dla dziewczynki jest niewego od osób fizycznych,
zwykle kosztowna terapia genowa.
Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy:
• podatnicy opodatkowani ryWspólnie możemy zadbać o zdroczałtem od przychodów ewi- • wybierz z listy numer KRS or- wie maleńkiej mieszkanki naszej
dencjonowanych,
ganizacji, której chcesz przeka- gminy.
zać 1 procent podatku,
• podatnicy prowadzący jednoKRS 0000396361
osobową działalność gospo- • wskaż cel szczegółowy (jeśli
darczą i korzystający z liniowej
chcesz),
Cel szczegółowy 1%
stawki podatku,
- 0080937 Oliwia
• zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na
• podatnicy uzyskujący dochód
przekazanie organizacji infor- Zachęcamy także do wspierania
z obrotu papierami wartościomacji o 1 procencie podatku.
działających na terenie naszej gmiwymi,
ny jednostek Ochotniczych Straży
Jeśli chcesz zmienić organizację, Pożarnych, które każdego dnia są
• podatnicy uzyskujący dochód której chcesz przekazać 1 procent gotowe do niesienia pomocy.
z odpłatnego zbycia nierucho- podatku:
mości,
KRS: 0000116212
• wybierz opcję „Zmieniam or• 1% podatku dochodowego
ganizację”,
W celu szczegółowym należy wpimogą przekazać również emesać nazwę miejscowości, w której
ryci - jeżeli samodzielnie złożą • wybierz z wykazu organizacji znajduje się wybrane OSP.
formularz PIT-37.
numer KRS organizacji, której
Urząd Gminy

Jak przekazać 1 procent podatku
organizacji pożytku publicznego?
W PIT za 2020 rok przygotowanym
przez Ministerstwo Finansów podatnik będzie mieć automatycznie
wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał 1 procent podatku w roku ubiegłym.
Ważne jest, by nadal była ona w
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ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
Z obawy o wzrost zachorowań na
nowotwory, Narodowy Instytut
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach we
współpracy z NZOZ PROMED Sp.
z o. o. planuje zorganizować akcję
bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet urodzonych w
latach 1952-1971.
Badania te odbędą się:
• 7-8 kwietnia br. w godz.
10.00-17.00 w Mierzęcicach
przy NZOZ PROMED przy ul.
Wolności 137;
• 9 kwietnia br. w godz. 8.3015.30 w Mierzęcicach przy
NZOZ PROMED przy ul. Wolności 137;
• 12-13 kwietnia br. w godz.
10.00-17.00 w Tąpkowicach
przy NZOZ PROMED przy ul.
Zwycięstwa 15.
• 14-15 kwietnia br. w godz.
8.30-15.30 w Tąpkowicach
przy NZOZ PROMED przy ul.
Zwycięstwa 15.
Ze względów epidemicznych w
pracowni mobilnej obowiązuje
reżim sanitarny i wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr tel.
784067503, w godz. 10.00-15.00.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane Panie do zapoznania się z
plakatem informacyjnym przygotowanym przez organizatora akcji
profilaktycznej.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA ZACHĘCA DO POBRANIA APLIKACJI STOP COVID
W odpowiedzi na apel organizatora akcji promującej aplikację
STOP COVID ProteGO Safe- Państwową Inspekcję Sanitarną, zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy o zapoznanie
się z materiałami informacyjnymi
na ten temat oraz instalację w/w
aplikacji.
Równocześnie informujemy, że
aplikacja ta powiadamia o kontakcie z koronawirusem. Więcej
informacji na ten temat znajdą
Państwo pod adresem: www.gov.
pl/web/protegosafe
Urząd Gminy
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POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy
z Wydawnictwem Naukowym
Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość”. Patronat honorowy
nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja
polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz
wzbogacenie publicznej debaty na
temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są
dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.
Dodatkowych informacji na temat
konkursu udziela: Jakub Zieliński,
e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl tel.
695 116 110; 22 864 03 90.
Informacje na temat poprzednich
edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć
na stronie internetowej www.
fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

1. Prace naukowe (m. in. prace
doktorskie), popularno - naukowe i inne nienależące do
tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie
na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek
kulturowy kraju i regionu,
opisujące inicjatywy lokalne,
dziedzictwo historyczne wsi
(monografie wsi, archiwalne
zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące
przykład sukcesu w rozwoju
polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace
nowatorskie, interdyscyplinarne,
wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych
czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła
Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma
nagrodę pieniężną w wysokości 5
tysięcy złotych. Nagrodzone prace
będą mogły być wydane w postaci
książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
MIJA 31 LIPCA 2021 R.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują

Źródło: www.fdpa.org.pl
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POŻEGNANIE SEKRETARZ GMINY MIERZĘCICE
Sekretarz Gminy Mierzęcice Bogumiła Szymończyk, po blisko
42 latach aktywnej działalności
na rzecz Gminy i lokalnej społeczności, odeszła na zasłużoną
emeryturę. Uroczyste pożegnanie
długoletniej pracownicy Urzędu
odbyło się podczas lutowej sesji
Rady Gminy. Wójt Grzegorz Podlejski w imieniu swoim, pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice
oraz całej społeczności lokalnej
podziękował za wieloletnią i sumienną pracę na stanowisku Sekretarza Gminy, oraz życzył długiej
i spokojnej emerytury, w zdrowiu
oraz realizacji swoich marzeń.
Szanowna Pani Sekretarz, w związku z zakończeniem w dniu 24 lutego 2021 przez Panią pracy zawodowej na stanowisku sekretarza i
przejściem na emeryturę, w imieniu własnym oraz pracowników
Urzędu Gminy Mierzęcice składam
na Pani ręce słowa najwyższego
uznania i podziękowania za wiele lat ciężkiej, sumiennej i odpowiedzialnej pracy. Ponad 40-letni
wkład Pani pracy na rzecz rozwoju
Gminy Mierzęcice i społeczności
lokalnej jest dla nas wszystkich
przykładem, jak należy rozumieć
służbę publiczną.
Pragnę wyrazić swoje wielkie
uznanie za Pani wiedzę, doświadczenie, za zaangażowanie, pracowitość, uczciwość i sumienność w
wykonywaniu codziennych zadań,
nierzadko bardzo trudnych obo-

wiązków. Osobiście dziękuję z całego serca za wspieranie moich działań jako wójta oraz za okazywaną
pomoc i życzliwość, które niewątpliwie przyczyniły się do rozkwitu
naszej Gminy. Wyrażam wdzięczność za współpracę, która przebiegała w twórczej, sympatycznej, ale
przede wszystkim bezkonfliktowej
atmosferze.
Niech te lata pracy staną się
pięknymi wspomnieniami, które
będą towarzyszyć Pani na zasłużonej emeryturze. Z całego serca
życzę, aby wszystkie plany i marzenia, które przez wiele lat odkładane były na później, spełniły
się właśnie teraz. Życzę również
dobrego zdrowia, szczęścia i radości w życiu osobistym. Niech
rozpocznie Pani ten nowy roz-

dział życia z wielkim optymizmem.
Życzenia Pani Sekretarz w imieniu Rady Gminy Mierzęcice złożyła Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Monika Dyraga. Do życzeń
dołączyła się również Pani Karolina Dymarska, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
Pani Sekretarz nie kryła zaskoczenia tak uroczystym przebiegiem
swojego pożegnania i ze wzruszeniem podziękowała za wspólną
pracę, w tym przede wszystkim
za wspólny wysiłek wkładany każdego dnia na rzecz mieszkańców
Gminy Mierzęcice.
Jestem zaskoczona, że moje pożegnanie przybrało taką uroczystą
formę podczas dzisiejszej sesji.
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za współpracę, którą sobie
niezwykle cenię. Myślę, że nie zawiodłam pokładanego we mnie
zaufania. Każdego dnia starałam
się wykonywać swoją pracę dla
dobra mieszkańców gminy wykorzystując swoje wykształcenie i
zdobyte doświadczenie. Na rzecz
Gminy Mierzęcice pracowałam
prawie 42 lata.
Bardzo dziękuję Panu wójtowi za
zaufanie, którym mnie obdarzył.
Praca pod Pana przewodnictwem
była dla mnie zaszczytem ponieważ oboje równie mocno cenimy
potrzebę pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Urząd Gminy
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JESTEŚMY NA DOBREJ DRODZE
Już 11 kwietnia KS Strażak Nowa
Wieś przystąpi do rywalizacji w
rundzie wiosennej Klasy B podokręgu sosnowieckiego. Pozycja
wyjściowa nie może być lepsza –
Strażak jest liderem rozgrywek i,
dopóki nie straci punktów, pozostaje pierwszym kandydatem do
wygrania ligi. Grupa pościgowa
jest jednak mocna – Przemsza II
Siewierz traci do naszej drużyny
zaledwie punkt, a UKS Sławków
tylko trzy. Zapowiada się niezwykle ciekawa walka o awans,
w której żaden z zespołów nie
odpuści do samego końca. W jakiej formie przed startem rozgrywek znajduje się Strażak? Na te i
inne pytania odpowiedział trener
pierwszej drużyny, Kamil Miodek.
Red: Panie trenerze, zacznijmy od
początku – jest przerwa zimowa
sezonu 2019/2020, obejmuje Pan
zespół Strażaka w trudnym momencie, po wielu jesiennych porażkach. Jakie było Pańskie nastawienie i oczekiwania względem
pracy w Nowej Wsi?
Kamil Miodek: Co do oferty objęcia drużyny jako trener Strażaka
miałem duże wątpliwości. Dodatkowo całkiem przypadkiem spotkałem kapitana naszej drużyny,
Mateusza Krzykawskiego. Oczywiście nie był świadomy tego, że
otrzymałem taką propozycję. Dowiedziałem się jednak paru istotnych rzeczy podczas rozmowy. Patrząc na miejsce w tabeli ligowej i
ogólną sytuację drużyny, początkowo zrezygnowałem z oferty.

Red: Z jakimi trudnościami trzeba KM: Tak jak Adam Małysz konbyło się zmierzyć w początkowym centrował się tylko i wyłącznie na
etapie?
dwóch równych skokach w zawodach, tak i my koncentrowaliśmy
KM: Poprzedni trener miał pro- się na jak najlepszym przygotowablem z frekwencją na treningach. niu się do każdego kolejnego meNie tylko wąska kadra była prze- czu.
szkodą, ale też wielu obecnych
zawodników Strażaka wstrzymało Efektem takiego podejścia jest wysię z trenowaniem i grą z różnych soka pozycja w tabeli. Do „Orła z
powodów. Moim zadaniem było Wisły” jeszcze nam daleko (nie tylzachęcenie takich graczy jak Ro- ko pod względem wagi) (śmiech),
mek Cichoń, Damian Dróżdż, czy ale jesteśmy na dobrej drodze.
Łukasz Juzoń do powrotu w nasze szeregi. Dodatkowo szukałem Red: Jak określiłby Pan szanse na
wzmocnień w kręgu znajomych z utrzymanie pozycji lidera i którą z
byłych klubów, w których grałem drużyn uważa za najgroźniejszego
albo byłem trenerem. Nie jest ła- rywala w drodze do awansu?
two przekonać kogoś do gry w drużynie, która zajmuje przedostatnią KM: Rywalizacja w czołówce napozycję w ligowej tabeli.
szej grupy jest zacięta. Tylko punkt
za nami znajduje się druga drużyna
Red: W jaki sposób udało się Panu Przemszy Siewierz, która otwarcie
tak znacząco poprawić frekwen- mówi o awansie do A-klasy.
cję nie tylko na treningach, ale i w
meczach sparingowych?
Na pewno w bezpośrednim starciu
między nami już w trzeciej kolejKM: Zagraliśmy 2-3 mecze sparin- ce rundy wiosennej Siewierzanie
gowe i było widać, że tkwi w nas zrobią wszystko, żeby zwyciężyć.
duży potencjał piłkarski. Najważ- Mają ten wielki plus, że pierwsza
niejsze, że czerpaliśmy radość z gry drużyna Przemszy gra w 4. lidze a
i to było motorem napędowym do zawodnicy, którzy nie „załapią się”
przyjścia na trening, czy też mecz. do wyjściowego składu są zsyłani
do drugiej drużyny. Niewątpliwie
Red: Proszę powiedzieć, jak z Przemsza skorzysta z takiego rozPana perspektywy przebiegała wiązania.
rywalizacja w rundzie jesiennej?
Czy założył Pan sobie z góry cel Red: Nie popadając w hurraoptywynikowy, czy raczej postęp w mizm, postęp w grze względem
grze sam wykreował możliwość ubiegłych lat jest widoczny. Co
walki o awans?
stanowi obecnie największą siłę
drużyny, a gdzie z kolei widzi Pan
margines do poprawy, jeśli mielibyśmy w przyszłości skutecznie
rywalizować na poziomie Klasy A?
KM: Co prawda przeskok z B-klasy do A-klasy jest duży, ale jestem
przekonany, że już teraz spokojnie
moglibyśmy rywalizować jak równy z równym w wyższej lidze, aczkolwiek naszym problemem jest
uciekający czas. Kilku zawodników
stanowiących o sile zespołu jest
już po „trzydziestce”, choć z drugiej strony podczas swojej przygody z piłką chcieliby pewnie poznać
smak awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, więc motywacja jest
duża.
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Red: Czy zespół ma już ugruntowany skład, który chciałby Pan
ze sobą zgrywać, czy może wciąż
poszukuje Pan wartościowych zawodników z naszej gminy i okolic?
KM: W niższych ligach dominuje trend, żeby grać o wyższe cele.
Trenerzy i działacze skupiają się
na szukaniu nowych zawodników,
mogących zastąpić tych, którzy
słabiej sobie radzą. Jest to jakieś
rozwiązanie, jednak tacy zawodnicy w jednym sezonie w klubie są, a
w drugim już ich nie ma. Wzmocnienia w Strażaku będą, ale tylko
po to, żeby wzmocnić rywalizację
na poszczególnych pozycjach. Mówimy tu o 2-3 piłkarzach. Zawodników wywodzących się z naszej
gminy w wyższych ligach jest kilku,
ale póki co nie będziemy po nich
sięgać. Mają w swoich klubach dobry okres i nie chcemy wstrzymywać ich rozwoju.

gminy Mierzęcice do przyjścia na
stadion?
KM: Mamy świetny zespół, dobre
wyniki, ale radość z gry jest zdecydowanie większa, gdy z trybun
wspierają nas kibice.
Obecna sytuacja jest jaka jest,
jednak jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nasze trybuny powinny
być miejscem spotkań lokalnej
społeczności. Myślę, że przy naszej fantazyjnej grze będzie dużo
uśmiechu. Trzon zespołu stanowią
mieszkańcy naszej gminy i warto
ich zobaczyć w akcji, a są oni w
bardzo dobrej formie.

Mając dziewięć – dziesięć lat byłem wiernym kibicem Strażaka. • 2.05
Byłem na każdym meczu rozgry– STRAŻAK
wanym u siebie, kiedy drużyna
– KS Giebło
grała na boisku znajdującym się na
osiedlu w Mierzęcicach. Miałem • 9.05
– JSP Warta II Zawiercie
nawet taki zeszyt, w którym zbie– STRAŻAK
Red: Trenerzy młodszych grup rałem wycinki z tygodnika Tempo,
Strażaka – Mateusz Mańdok i gdzie były wyniki i tabela A-klaDamian Dróżdż od lat pracują z sy, w której występował Strażak. • 16.05
– STRAŻAK
naszymi dziećmi i młodzieżą. Czy To tylko kwestia czasu, a trybuny
– MKS Łazowiankawidzi Pan możliwość, aby chłopcy Strażaka ponownie się wypełnią
Wysoka II
przechodzili płynnie do treningów naszymi sympatykami. Wierzę w
z pierwszym zespołem, dzięki cze- to.
mu mielibyśmy stały napływ mło• 23.05
– Zew Sosnowiec
dych, perspektywicznych graczy? Red: Trenerze, serdecznie gratu– STRAŻAK
luję dotychczasowych rezultaKM: To nie możliwość, to wręcz tów. Wszyscy sympatycy zespoobowiązek. Każda drużyna senior- łu z pewnością chcieliby przeżyć • 30.05
– STRAŻAK
ska powinna mieć napływ mło- emocje rywalizacji o awans, jeddych zawodników, szkolących się nak najważniejsze, aby druży– UKS Sławków
w klubie niezależnie czy jest to na systematycznie się rozwijała.
Ekstraklasa, czy B-klasa. Zarówno Trzymamy kciuki za dalszą pracę, • 6.06
trener Mańdok jak i trener Drożdż a naszych czytelników, o ile ob– Płomień Niegowoniczki
to fachowcy w swojej dziedzinie. ostrzenia pozwolą, zapraszamy na
– STRAŻAK
Są świadomi tego, że podstawą Pinek, bo będzie się działo!
szkolenia jest wychowanie młoW rozgrywkach podokręgu sodego zawodnika jako człowieka. KM: Trafne stwierdzenie. Rozwój snowieckiego wezmą udział także
Nie wszyscy zostaną piłkarzami, jest najważniejszy. Nie tylko piłka- drużyny Młodzików Młodszych
ale cechy, które nabyli przez reżim rzy, ale całej społeczności.
oraz Żaków.
treningowy i współpracę w grupie
wykorzystają w przyszłości. Jestem Terminarz meczów rundy wiosen- Młodziki (roczniki 2009-2012)
pewien, że Strażak za kilka lat bę- nej:
będą rywalizowały wśród 11 drudzie się opierał na młodych wyżyn, a ich przeciwnikami będą
chowankach klubu.
• 11.04
m.in. Sarmacja II Będzin, CKS Cze– STRAŻAK
ladź oraz Zagłębie Dąbrowa GórRed: Wieloletni kibice Strażaka
– LKS Źródło II Kromołów nicza.
wspominają często mecze, podczas których trybuny na Pinku • 18.04
Z kolei Żaki (2012-2015) zagrają w
były niemal wypełnione. W do– STRAŻAK
grupie pierwszej Ligi Żaków F1 z
bie pandemii to trudny temat,
– KS Gminy II Psary
SKFS Gmina Psary, Salos I Dąbroale czy również jest Pan zdania,
wa Górnicza, LKS Tęcza Błędów,
że widownia nadaje cały urok ry- • 25.04
UKS Football Academy I Zawiercie
walizacji sportowej i wobec tego,
– LKS Przemsza II Siewierz i KP Warta Zawiercie.
jak zachęciłby Pan mieszkańców
– STRAŻAK
Marcin Czapla
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ANGIELSKI W DUSZY IM GRA
Wspaniała wiadomość dotarła
do społeczności naszej gminy z
Siewierza. Okazało się bowiem,
że dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich
w Mierzęcicach zdobyły laury w
XVIII Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej, który organizowany jest co roku przez III
LO w Siewierzu.
Magdalena Lazar zajęła III miejsce, a Oliwia Wdowik za swój występ otrzymała wyróżnienie.
Dziewczyny, z ogromną pasją i zaangażowaniem, śpiewały wybrane
przez siebie utwory w języku angielskim. Serdecznie gratulujemy
im osiągniętych wyników oraz niewątpliwego talentu.
Anna Kyrcz-Cichoń

SUKCES UCZENNICY SP 1 W MIERZĘCICACH
Hanna Toborowicz, uczennica klasy 8b w SP nr 1 w Mierzęcicach finalistką III etapu Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z historii organizowanego przez Śląskie
Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021.
Uczennica pod kierunkiem nauczycielki historii Tatiany Kusaj po
eliminacjach szkolnych została zakwalifikowana do II etapu konkursu na szczeblu rejonowym, który
odbył się w listopadzie 2020 roku.
Następnie uzyskując wynik powyżej 80% punktów możliwych do
zdobycia przeszła do III etapu konkursu na szczeblu wojewódzkim,
który miał miejsce 23.02.2021
roku. 5 marca 2021 r. roku Śląskie
Kuratorium Oświaty w Katowicach
ogłosiło listę finalistów konkursu III
etapu, wśród których znalazła się
uczennica SP nr 1 w Mierzęcicach
Hanna Toborowicz.
mnie historia, więc postanowiłam wziąć udział w konkursie kuCo o swoim sukcesie mówi sama ratoryjnym. Bardzo cieszyłam się
zainteresowana:
po przejściu dwóch pierwszych
etapów, co zmotywowało mnie
,,Mam na imię Hania i w tym roku do ciężkiej nauki do etapu trzekończę naukę w SP nr 1 w Mierzę- ciego. Jestem bardzo szczęśliwa,
cicach. Od zawsze interesowała

że odniosłam sukces i udało mi się
zostać finalistką konkursu kuratoryjnego z historii. W mojej opinii
jest to duże osiągnięcie i wiem, że
przyniesie mi dużo korzyści w przyszłości”.
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Tatiana Kusaj

ŻŁOBEK „BAJKOWA KRAINA” ZWYCIĘZCĄ KONKURSU PN. „ZIMA W LESIE”
W lutym 2021r. żłobek „Bajkowa
Kraina” z Nowej Wsi brał udział w
konkursie pn. „Zima w lesie”.
Organizatorem tej twórczej rywalizacji był Żłobek Gminny w Psarach
oraz Urząd Gminy w Psarach. Co
istotne, do zabawy zostały zaproszone wszystkie żłobki publiczne
z terenu powiatu będzińskiego.
Głównym kryterium przyznawania
nagród był wkład dzieci w pracę
plastyczną. Okazało się, że żłobek
„ Bajkowa Kraina” zajął pierwsze
miejsce w konkursie. Praca wykonana przez dzieci z tejże placówki
okazała się najciekawszą, czym
podbiła serca jury. Dzieci zastosowały do jej wykonania różne formy
plastyczne, przy czym jej tworzenie dostarczyło uzdolnionym maluchom mnóstwo frajdy.
Gratulujemy osiągniętego sukcesu!
Aldona Węgrzynowicz

OD „ZŁOTEGO POCIĄGU” DO MARSJAŃSKIEGO ŁAZIKA
Wszystkich młodych adeptów
dziennikarstwa serdecznie zapraszamy w kwietniu na warsztaty
dziennikarskie Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, prowadzone przez redaktor Agnieszkę Zielińską.

SP nr 1 w Mierzęcicach,
13 kwietnia br. (wtorek)
w godz. 14-15.30

SP w Przeczycach,
27 kwietnia br. (wtorek)
w godz. 14-15.30.

SP nr 2 w Mierzęcicach,
20 kwietnia br. (wtorek)
w godz. 14-15.30

W programie m.in. o tajnikach
pracy dziennikarzy - archeologów,
podróżników, naukowców. Jak poszukiwać „złotego pociągu”?
Jak opisać bursztynową komnatę,
czy śmiertelne mikroby ze starych
grobowców, by przykuć uwagę odbiorców?
Albo jak podsłuchiwać wiatr na
Marsie i podglądać pracę kosmicznych łazików?
O tym wszystkim będzie można
dowiedzieć się podczas naszych
warsztatów dziennikarskich.
Zajęcia odbywają się zdalnie za
pośrednictwem komunikatorów
akceptowanych przez MEN.
Zapraszamy:
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Agnieszka Zielińska

GOK ORAZ GBP PRZYSTĘPUJĄ DO PROJEKTU

Gminna Biblioteka Publiczna im.
Jana Pawła II w Mierzęcicach
oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Mierzęcicach zakwalifikowani do
projektu pn. „Cyfrowi eksperci
w Podregionie Sosnowieckim”
Owocem projektu, realizowanego
w 2021 roku przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu będą
warsztaty, podczas których pracownicy Biblioteki oraz mierzęcickiego GOK, pod czujnym okiem
ekspertów, poszerzą swoją wiedzę
oraz praktyczne umiejętności w

zakresie kompetencji cyfrowych
w obszarze dziennikarstwa on line
oraz nauki programowania w różnych językach.
Co istotne, do udziału w zajęciach tematycznych zaproszone zostaną dzieci i młodzież zamieszkujące naszą gminę. Projekt
realizowany będzie w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa II - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie
3.2 Innowacyjne rozwiązania na

rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt
jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dzięki udziałowi w projekcie
zarówno mierzęcicka Biblioteka,
jak i Gminny Ośrodek Kultury w
Mierzęcicach, zostaną doposażone w sprzęt teleinformatyczny tj.
tablety, roboty, gry edukacyjne,
kamery oraz wszystkie materiały
niezbędne do zajęć.
Aldona Węgrzynowicz

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH W CZASIE PANDEMII
W związku z epidemią Covid 19, a
co za tym idzie rozporządzeniami
Rady Ministrów, placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach były przez wiele tygodni nieczynne. W oparciu o nowe
zasady prowadzenia działalności
kulturalnej określone w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu
epidemii oraz związanych z nimi
szczegółowymi wytycznymi Biblioteki Narodowej - placówki biblioteczne na terenie naszej gminy zostają systematycznie otwierane dla czytelników.
Na decyzje o otwarciu bibliotek
w pełnym reżimie sanitarnym
miały wpływ m.in. warunki lokalowe, czas przebywania osób w
placówce oraz lokalna sytuacja
epidemiczna. Wzięto również pod
uwagę bezpieczeństwo zarówno
wszystkich pracowników biblioteki, jak i czytelników.
Nie jest to jednak pełne otwarcie
z wszystkimi usługami. Zostało
uruchomione jedynie wypożyczanie zbiorów do domu, a obsługa

czytelników realizowana jest w
określonym reżimie sanitarnym.
Zostały wprowadzone dodatkowe
warunki korzystania z biblioteki
przez użytkowników. W zależności
od powierzchni biblioteki , może
w niej przebywać określona liczba osób z zachowaniem dystansu.
Zarówno wypożyczający, jak i pracownik, zobowiązani są do noszenia maseczki i dezynfekcji rąk.

wtorek i środa -12.00 – 18.00
czwartek i piątek - 8.00 – 14.00
poniedziałek – nieczynna

Czynna jest tylko wypożyczalnia,
ale nie ma wolnego dostępu do
zbiorów. Książki odbiera i wydaje
bibliotekarz. Nieczynna pozostaje
czytelnia i kafejka internetowa.
Nie organizuje się spotkań i imprez
bibliotecznych.

tel. 32 380 66 37

Więcej informacji o procedurach
dotyczących funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii można
znaleźć na stronie www.bibliotekamierzecice.blogspot.com w zakładce „Epidemia”.

tel. 32 288 70 35; 664 965 171
Filia biblioteczna nr 1
w Przeczycach
wtorek, środa, czwartek, piątek
15.30 – 18.30
poniedziałek – nieczynna

Filia biblioteczna nr 3 w Toporowicach
poniedziałek, środa, czwartek, piątek -15.00 – 17.30
wtorek – nieczynna
tel. 32 288 70 38
Filia biblioteczna nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu
poniedziałek, czwartek
12.00 – 18.00
wtorek, środa - 8.00 – 14.00
piątek – nieczynna

Od 1 marca 2021 r. czynne są już
wszystkie placówki w określonych dniach i godzinach:
tel. 32 380 10 50
Centrala biblioteki
w Mierzęcicach
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Dyrektor GBP
Grażyna Czapla

KOLEJNE WARSZTATY DOMOWE ZA NAMI
W pierwszym tygodniu marca
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach zorganizował warsztaty
domowe zarówno dla najmłodszych mieszkańców gminy, jak i
osób dorosłych.
Dzieciom i młodzieży zaproponowano stworzenie w domowym zaciszu zakładki do książek w kształcie sowy, zaś nieco starszym członkom naszej gminnej społeczności
- kartkę sztalugową pod postacią
niepowtarzalnych nakryć głowy.
Osobom, które wyraziły chęć
udziału w warsztatach 5 marca
br. dostarczone zostały specjalnie przygotowane pakiety, które zawierały nie tylko wszystkie
potrzebne materiały, ale także
szczegółową instrukcję wykonania przedmiotów. Okazało się, że
zaproponowana forma twórczego
spędzania czasu wolnego w domu
spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Dziękujemy wszystkim osobom,
które uczestniczyły w zajęciach i
podzieliły się z nami fotografiami z
warsztatów.
Zachęcamy do udziału w kolejnych
aktywnościach, których inicjatorem jest mierzęcicki GOK.
Aldona Węgrzynowicz

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA MILLĘ- KAMILĘ DRÓŻDŻ
Zachęcamy wszystkich Państwa
do oddania głosu w Szlagierowej
Liście TVS na najnowszy utwór
Milli pt. „To jest muzyka”.
Głosowanie
dwutorowo.

lentowaną wokalnie mieszkankę
Przeczyc. Pamiętajmy, że zagłosować w ten sposób można tylko raz
w tygodniu.

może

przebiegać Istnieje także możliwość głosowania SMS-owego. Wówczas w treści
SMS należy wpisać nr kandydatkiBez ponoszenia kosztów można SL.05 i wysłać SMS pod nr 72068.
głosować na profilu facebookowym „Szlagierowej Listy Przebo- Koszt wysłania jednego SMS-a wyjów”. Aby wziąć udział w tej formie nosi 2,46 zł z VAT. Głosowanie końgłosowania wystarczy dołączyć na czy się w każdą środę o godz. 9.00.
facebooku do grupy @szlagierowa
lista- głosowanie (głosowanie uru- Nie zwlekaj! Jeszcze dziś zagłosuj
chamiane jest po emisji Szlagiero- na piosenkę Milli.
wej Listy TVS – w niedzielę i trwa
do środy do godz. 9:00).
Równocześnie gratulujemy Milli
tego, że to właśnie jej piosenka
Kolejnym etapem jest oddanie zdobyła pierwszą gwiazdkę Szlagłosu w ankiecie na Millę- uta- gierowej Listy w 2021 roku!
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NATURALNE BARWIENIE JAJEK WIELKANOCNYCH
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, dlatego wiele osób zastanawia się, w jaki sposób udekorować jaja wielkanocne. Oczywiście najprostszym sposobem jest
nabycie barwników spożywczych
i wykorzystanie ich do koloryzacji
pisanek, ale coraz częściej wracają do łask naturalne metody
barwienia symboli Wielkiej Nocy,
które z powodzeniem wykorzystywały nasze babcie…

Bordowe jaja

Chyba najbardziej znanym sposobem naturalnego zabarwiania jaj
jest gotowanie ich w „skórkach”
od cebuli. Warto zacząć zbierać
zewnętrzne warstwy cebuli już na
kilka tygodni przed świętami, albowiem od ilości cebulowych łusek
zależy intensywność naszych pisanek. Ważne, by łupiny cebuli suszyć w taki sposób, by nie doprowadzić do ich zgnicia. Im więcej
Warto na wstępie zaznaczyć, że „skórek” wykorzystamy do gotoistnieją dwie metody farbowania wania jaj, tym otrzymamy bardziej
jajek. Pierwszą z nich jest goto- intensywny bordowy kolor jaj.
wanie jajek w składnikach barwiących. Drugą- moczenie wcześniej Łupiny z cebuli wkładamy do garnugotowanych jaj we wcześniej ka. Na nich układamy jaja, a naprzygotowanym wywarze. Do stępnie zalewamy wszystko zimkażdego z powyższych sposobów ną wodą. Dodajemy łyżkę octu i
potrzebujemy: garnka, octu spiry- trochę soli, na górę wykładamy
tusowego oraz soli. Powinniśmy pozostałe łupiny cebuli. Gotujemy
także przygotować talerz wyło- wszystko 10 minut. Jaja zostawiażony papierowym ręcznikiem, na my w garnku do wystudzenia po
którym wykładać będziemy efekty to, by uzyskać piękny, bordowy
naszej pracy.
kolor.

Niebieskie jaja
Nie wszyscy wiedzą, że czerwona
kapusta powoduje barwienie jaj
na niebiesko.
Aby otrzymać niebieskie pisanki
wystarczy jajka przez 10 minut gotować w wywarze z czerwonej kapusty. Dla uzyskania odpowiedniego efektu jaja należy pozostawić w
wywarze na całą noc.
Żółte jaja
Aby uzyskać żółty kolor pisanek
należy wykorzystać do farbowania
jaj kurkumę.
Do garnka wlewamy wodę, dodajemy 5 łyżek kurkumy, trochę soli,
dwie łyżki octu oraz jajka. Całość
gotujemy 10 minut. Pozostawiamy
do wystygnięcia w garnku z naturalnym barwnikiem przez kolejne
dwie godziny. Żółte zabarwienie
jaj mamy gwarantowane.
Zielone jajka
Zielone jajka są efektem gotowania ich w zielonych liściach szpinaku.
Na dno garnka układamy zielone
liście, zalewamy je wodą i gotujemy. Do gotującego się szpinaku
wkładamy jajka i gotujemy 15 minut. Całość pozostawiamy na noc.
Różowe jajka
By uzyskać różowy kolor jaj wystarczy gotować je razem z burakami.
Im więcej buraków wykorzystamy
do gotowania jaj, tym kolor będzie
intensywniejszy.
Do garnka wkładamy obrane i pokrojone buraki, dodajemy jajka,
sól i łyżki octu. Gotujemy 10 minut. Jajka zostawiamy w garnku na
całą noc.
Zachęcamy do ekologicznego farbowania jaj i życzymy udanego
efektu końcowego!
Aldona Węgrzynowicz
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UWAGA... NIE DAJMY SIĘ OKRAŚĆ „DOMOKRĄŻCOM”
Będzińscy policjanci ostrzegają
przed oszustami - „domokrążcami” podającymi się za urzędników, akwizytorów, sprzedawców,
pracowników socjalnych, pracowników banku, gazowni, czy
wodociągów. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
apelujemy o czujność i rozwagę,
które mogą uchronić przed konsekwencjami poważnych strat finansowych.
Pomysły i preteksty, jakie tworzą
i wykorzystują złodzieje i oszuści
bywają bardzo różne. Ich pomysłowość nie zna granic, a metody dokonywania oszustw są przez nich
często modyfikowane.

•

Jednak wspólnym elementem ich
działania jest typowanie na przyszłe ofiary osób starszych, naj- •
częściej mieszkających samotnie.
Złodzieje z reguły działają szybko,
zdobywając chwilowe zaufanie i
odwracając uwagę swoich ofiar.
•
Bardzo często zdarza się właśnie,
że chcąc uwiarygodnić swoją wizytę w mieszkaniu powołują się na
wykonywanie zawodu urzędnika,
sprzedawcę czy akwizytora.
•
W ostatnim czasie przestępcze
zabiegi dwóch mężczyzn okazały
się skuteczne. Podający się za pracowników wodociągów odwiedzili •
w centrum Będzina mieszkanie
90-latki. Wykorzystując zamieszanie złodzieje okradli starszą kobietę.

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 osoba znana,
w przypadku osób podających
się za pracownika instytucji
należy zażądać okazania legitymacji lub identyfikatora,

w różnych miejscach, znanych
tylko Wam,
•

nie informujcie nikogo kiedy
pobieracie rentę czy emeryturę i w jakiej kwocie jest świadczenie,

•

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

jeśli musicie wpuścić do mieszkania osobę obcą, nie zosta- Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożwiajcie jej ani na chwilę samej ność, czujność i rozsądek spowo!!!
dują, iż nie staniemy się kolejną
ofiarą oszustwa! O wszystkich
nie przechowujcie w mieszka- próbach wyłudzenia pieniędzy,
niu dużych ilości pieniędzy i natychmiast informujcie Państwo
przedmiotów wartościowych, Policję korzystając z numeru alarprzetrzymujcie je w banku, mowego 112.
a drobne kwoty trzymajcie

Uwaga!!!
W związku z panującą na terenie
całego kraj pandemią COVID - 19
oszuści mogą próbować dostać
się do naszych mieszkań lub domów pod pretekstem wykonania
badań lub testów związanych z
chorobą. Przestrzegamy też przed
działaniem oszustów, którzy mogą
okraść mieszkanie wykonując rzekomą usługę dezynfekcji.
Pamiętajmy, aby ustrzec się przestępstwu:
•

nie wolno wpuszczać ani zapraszać do domu osób nieznanych
i przypadkowo poznanych,
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Źródło: Komenda Powiatowa
Policji w Będzinie

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIE
ZATRUDNIMY
w Centrum Opieki
Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76)
pielęgniarki
na dodatkowe dyżury
w formie
umowy - zlecenia
lub umowy o pracę
szczegółowe informacje pod
numerem telefonu:
605 995 250
lub 698 818 837
Zapraszamy do współpracy

www.facebook.com/gokmierzecice
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