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W dniu 2 grudnia 2022r. na pla-
cu przy OSP Toporowice oficjal-
nie przywitano nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Toporowicach 
zakupiła nowy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 
Volvo FL280, z napędem 4x4. 

Samochód posiada zbiornik wody 
o pojemności 3200 litrów, auto-
pompę o wydajności 2800 litrów 
na minutę ponadto został wypo-
sażony w drabinę przystawną 10 
metrową, maszt oświetleniowy, 
wyciągarkę elektryczną o uciągu 
12 ton, działko wodno-pianowe 
o wydajności 3200 litrów na mi-
nutę oraz tablet do współpracy 
z systemami informatycznymi.  
Na samochodzie znajduje się 
również sprzęt przełożony z do-
tychczas używanego samochodu 
taki jak: narzędzia hydrauliczne, 
narzędzia akumulatorowe, pilarki 
do drewna, przecinarka do stali i 
betonu, agregat prądotwórczy o 
mocy 4,5 kW, dwie pompy spali-
nowe oraz pompa elektryczna o 
łącznej wydajności 3000 litrów na 
minutę, armatura wodno-piano-
wa, aparaty powietrzne, wentyla- 

tor oddymiający, sprzęt burzący i 
pomocniczy, sprzęt oświetlenio-
wy, sprzęt łączności oraz torba PSP 
R1. 

Wartość pojazdu to 922.500,00zł. 
Zakup samochodu został sfinanso-
wany ze środków budżetu Gminy 
Mierzęcice w kwocie 472.500,00zł 
(ponad 51% wartości), z dotacji 
Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego w kwocie 425.000,00zł 
(46% wartości) oraz ze środków  

Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego w kwocie 
25.000,00zł (3%).

Nowy samochód ratowniczo-ga-
śniczy będzie służył na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa wszystkich 
mieszkańców gminy, tym bardziej 
że od 2021 r.  jednostka OSP w To-
porowicach wchodzi w skład Kra-
jowego Systemu Ratowniczo Ga-
śniczego.

Urząd Gminy

11.09.2022 roku OSP Nowa Wieś 
zakupiła używany pojazd Ford 
Transit z przebiegiem niespełna 
10 000 [km]. Samochód został sfi-
nansowany ze środków własnych 
jednostki.

Samochód w standardowej zabu-
dowie firmy Stolarczyk dysponuje 
agregatem gaśniczym z silnikiem 
firmy Subaru i zapasem wody 100 
litrów. Posiada wyciągarkę elek-
tryczną, megafon oraz pełne przy-
stosowanie do nadawania sygna-
łów jako pojazd uprzywilejowany, 
z przedziałem załogi w ilości 5+1. 

Dodatkowo na pojeździe zosta-
ła zabudowana pompa do wody 
brudnej Honda, zestaw słupków 
ostrzegawczych, odcinki, podsta-
wowa armatura wodna oraz sprzęt 
burzący. Pojazd będzie stosowany 
głównie do działań związanych z 
ochroną ludności i mienia. 

W ramach przygotowania do 
służby w OSP został wyposażony 
w podstawowe środki łączności, 
otrzymał stosowne numery, a do-
datkowo została wykonana kon-
serwacja profili zamkniętych oraz 
podwozia.

19 listopada 2022 roku miało miej-
sce oficjalne powitanie samocho-
du. Zarząd Nowowiejskiej straży,  

Druhny oraz Druhowie dołożyli 
sporo uwagi, czasu i serca, aby taki 
pojazd mógł być pozyskany oraz 
wprowadzony do służby. Posłuży 
on jednostce przez szereg długich 
lat ratując z załogą wszystkich i 
wszystko do czego zadysponuje 
stanowisko kierowania Komen-
danta Powiatowego w Będzinie. 

OSP Nowa Wieś

NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY W OSP TOPOROWICE

OSP NOWA WIEŚ ZAKUPIŁA POJAZD MARKI FORD TRANSIT
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Drogi krajowe:
• odcinek drogi krajowej nr 78 

położony w granicach admini-
stracyjnych gminy Mierzęcice 
(ul. Wolności w Mierzęcicach, 
ul. 21 Stycznia w Przeczy-
cach oraz ul. Niepodległości                   
w Boguchwałowicach), 

• odcinek drogi ekspresowej S1 
położony w granicach admini-
stracyjnych gminy Mierzęcice 
(Pyrzowice Lotnisko - Podwar-
pie). 

 
Jednostką odpowiedzialną za zi-
mowe utrzymanie tych dróg jest 
GDDKiA - Obwód Drogowy w Woj-
kowicach Kościelnych, nr tel. 539 
392 784.

Interwencje kierować można rów-
nież do Rejonu GDDKiA w Zawier-
ciu z siedzibą w Ożarowicach, nr 
tel. (32) 672 34 26. 
 
Drogi powiatowe:

• Boguchwałowice: ul. Buczka, 
Jana Pawła II, Biwakowa 

• Mierzęcice: ul. Gminna, Wspól-
na, Leśna, Kolejowa, Szkolna, 
Widokowa, Głowackiego, Ko-
ściuszki, 

• Najdziszów: ul. Topolowa, 
• Nowa Wieś: ul. Aleksandra Za-

wadzkiego, Wojska Polskiego, 
• Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycz-

nia, Targowa, Zarzeczna, Pod-
górna, Tysiąclecia 

• Sadowie I: ul. Dworska, 
• Sadowie II: ul. Daleka, Krótka, 
• Targoszyce: ul. Kościelna, 
• Toporowice: ul. Czerwonego 

Zagłębia, Źródlana, Mostowa, 
Dąbrowska, 

• Zawada: ul. Nowowiejska. 

Jednostką odpowiedzialną za zi-
mowe utrzymanie tych dróg jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzi-
nie z siedzibą w Rogoźniku.

Wszelkie uwagi zgłaszać można 
pod numerami telefonów: (32) 
287 75 19, (32) 287 78 72 (całą 
dobę).

Drogi gminne i wewnętrzne:

• Boguchwałowice: ul. Sokołów, 
Nadbrzeżna, Biała, Parkowa, 
Poprzeczna, Górna, Jastrzębia, 
Nasturcjowa, Krokusów, Brat-
ków, Tulipanów, droga przez 
małą tamę, Wakacyjna, 

• Mierzęcice: ul. Sosnowa, Bocz-
na, Bankowa, Walentego Ku-
czery, prof. Tomasza Strzembo-
sza, 

• Mierzęcice Osiedle: droga 
główna przez Osiedle do drogi 
powiatowej koło Szkoły Pod-
stawowej nr 2, ulice boczne: 
blok nr 29; 30; 31 i droga do-
okoła bloku Nr 171, blok nr 83 
i 89 oraz drogi dojazdowe do 
zespołów garaży, 

• Przeczyce: ul. Polna, Spokojna, 
Młyńska, Stawowa, Zielona, 

• Sadowie I: ul. Zjazdowa, 
• Sadowie II: ul. Daleka (od 

skrzyżowania z ul. Krótką), 
• Targoszyce: ul. Kościelna, Księ-

dza Władysława Zasadzina, 
• Toporowice: ul. Łąkowa, bocz-

na od Mostowej, 
• Zawada: ul. Nowowiejska, ul. 

Tylna. 
• Najdziszów: ul. Tylna, ul. Zaci-

sze. 

Interwencje w sprawie złych wa-
runków drogowych panujących  

na drogach gminnych należy 
zgłaszać do koordynatorów akcji 
zima, którymi są w Urzędzie Gmi-
ny w Mierzęcicach:

• Pani Iwona Pańta - Zastępca 
Wójta Gminy Mierzęcice – w 
godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny Mierzęcice tel. (32) 288 79 
00, po godzinach pracy tel. 504 
264 260. 

• Pan Sebastian Siudyka - Pra-
cownik Urzędu Gminy Mie-
rzęcice – w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Mierzęcice, tel. 
(32) 288 79 00 wew. 215, po 
godzinach pracy tel. 504 264 
260. 

Obowiązek usuwania błota, śnie-
gu, lodu przed posesją:

Przypominamy, iż zgodnie z §6 
Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Mie-
rzęcice właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do niezwłocznego 
usuwania błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń z powierzch-
ni chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości poprzez ich odgar-
nięcie.

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczysz-
czenia, uprzątnięte z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości 
należy gromadzić poza terenem 
nieruchomości służącej do użytku 
publicznego, w sposób niezagra-
żający bezpieczeństwu przechod-
niów i pojazdów, nieutrudniający 
ruchu oraz zatrzymywania się po-
jazdów, niezagrażający istniejącej 
roślinności oraz umożliwiający 
swobodny odpływ wody do kana-
lizacji deszczowej.

Właściciele i zarządcy nierucho-
mości zobowiązani są do usu-
wania sopli lodowych i nawisów 
śniegu z dachów i parapetów, któ-
re mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 
Czynność tą należy wykonać nie-
zwłocznie po pojawieniu się ww. 
zagrożeń.

Urząd Gminy

INFORMACJA O PROWADZENIU „AKCJI ZIMA” W SEZONIE 2022 - 2023 
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PODATKI LOKALNE NA 2023R.

Uchwałą nr XL/353/2022 z dnia 
9 listopada 2022 r. Rada Gminy 
Mierzęcice uchwaliła stawki po-
datku od nieruchomości na 2023r.

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1 m² powierzchni 1,08 zł

b) pod wodami powierzchniowy-
mi stojącymi lub pod wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych od 1 ha 
powierzchni 5,65 zł

c) oznaczonych w ewidencji grun-
tów i budynków symbolem „dr” 
od 1 m² powierzchni 0,20 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m² powierzchni 0,33 zł

e) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 paździer-
nika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 
z 2020r. poz. 802 z późniejszymi 
zmianami) i położonych na tere-
nach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego 
od 1 m² powierzchni 3,15 zł

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² po-
wierzchni użytkowej 0,89 zł

b) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej 26,50 zł

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym od 1 m² powierzchni 
użytkowej 13,00 zł

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń od 1 
m² powierzchni użytkowej 5,75 zł

e) domków rekreacyjnych, letni-
skowych i pensjonarskich od 1 m² 
powierzchni użytkowej 9,71 zł

f) garaży od 1 m² powierzchni 
użytkowej 6,00 zł

g) budynków inwentarskich, skła-
dowych i stodół będących wła-
snością osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej 4,10 zł

h) pozostałych budynków lub ich 
części, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 
od 1 m² powierzchni użytkowej 
6,15 zł

3) Od budowli - 2% ich warto-
ści określonej na podstawie art.4 
ust.1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych.

Uchwałą nr XL/354/2022 z dnia 9 listopada 2022r. Rada Gminy Mierzę-
cice uchwaliła stawki podatku od środków transportowych na 2023r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

 a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
Stawka (w zł)

od do
powyżej 3,5 tony 5,5 tony włącznie 724,00
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 1058,00

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1336,00

 
 b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi 
i dopuszczalna masa całkowita

Osie z zawie-
szeniem pneu-
matycznym lub 

uznane za równo-
ważne (w zł)

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

(w zł)od do

DWIE OSIE
12 ton poniżej 15 ton 1390,00 1446,00
15 ton 1558,00 1648,00

TRZY OSIE
12 ton poniżej 25 ton 2004,00 2058,00
25 ton  2392,00 2514,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 ton poniżej 25 ton 2448,00 2560,00
25 ton 2782,00 2994,00
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2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przy-
stosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:

 a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna 
masa całkowita Stawka (w zł)

od 3,5 tony – poniżej 12 ton 1336,00

 b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi 
i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 
pojazdów:

Ciągnik siodłowy 
+ naczepa

Ciągnik balastowy 
+ naczepa

Osie 
z zawiesze-
niem pneu-
matycznym 
lub uznane 
za równo-

ważne 
(w zł)

Inne sys-
temy za-

wieszenia 
osi jezd-

nych 
(w zł)

od do

DWIE OSIE

12 ton  36 ton 
włącznie 1880,00 2014,00

powyżej 
36 ton 2280,00 2304,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton  36 ton 
włącznie 2136,00 2258,00

powyżej 
36 ton 2514,00 2948,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

 a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna 
masa całkowita Stawka (w zł)

od 7 ton– poniżej 12 ton 1002,00

 b) równą lub wyższa niż 12 ton:

Liczba osi 
i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 
pojazdów:

Naczepa lub przyczepa 
+ pojazd silnikowy

Osie z 
zawiesze-

niem pneu-
matycznym 
lub uznane 

za rów-
noważne       

(w zł)

Inne 
systemy 
zawie-
szenia 

osi jezd-
nych 
(w zł)od do

JEDNA OŚ

12 ton  25 ton 
włącznie 822,00 946,00

powyżej 
25 ton 834,00 1056,00

DWIE OSIE

12 ton  36 ton 
włącznie 1502,00 1446,00

powyżej 
36 ton 2014,00 2148,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton  36 ton 
włącznie 1168,00 1336,00

powyżej 
36 ton 1558,00 1670,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia, poza kierowcą:

Liczba miejsc Stawka (w zł)

mniejszej niż 22 miejsca 1246,00

równej lub wyższej 
niż 22 miejsca 1970,00

  DEKLARACJE PODATKOWE

Z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. oraz z dnia 
3 czerwca 2019 r. dotyczące określenia ogólnokrajowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych (tj. 
informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach).

Informacje na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości można składać papierowo lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej. Wybór formy złożenia tych dokumentów należy do podatników.
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ZŁOTY MEDAL DLA KSIĘDZA JANUSZA RAKOCZEGO

W 104 rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości odbył się VI 
Charytatywny Bal Niepodległości 
zorganizowany przez Caritas Die-
cezji Sosnowieckiej.
 
Podczas Balu uhonorowano tych, 
którzy w sposób szczególny przy-

czynili się do wsparcia działań 
charytatywnych podejmowanych 
przez  sosnowiecką Caritas.

W tym roku laureatem w katego-
rii przyjaciel został ks. kan. Janusz  

Rakoczy – proboszcz parafii pw.  
Św. Mikołaja w Targoszycach.

Serdecznie gratulujemy.

Urząd Gminy

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JACKIEM ŁAPIŃSKIM

22 listopada odbyła się seria spo-
tkań z Panem Jackiem Łapińskim. 
Jest on autorem książek „Dla-
czego warto czytać” oraz „Jak 
być lepszym” i o tym właśnie 
chciał przekonać uczniów klas 
VII i VIII ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mierzęcicach oraz Nr 2  
w Mierzęcicach Osiedle. 

Podczas spotkania z uczniami mó-
wił o wartościach czytania o tym, 
że czytanie rozwija pasje i jest to 
na pewno z korzyścią dla siebie 
samego. Cytując fragment jego 
książki przekonywał, że to „zdol-
ność do przekazywania wiedzy jest 
największą siłą człowieka. Czytanie 
pobudza wyobraźnię, przekonaj 
się proszę jak wielka energia ukry-
ta jest w książkach i w twoich my-
ślach, kiedy te siły są połączone”.  

Inspirował młodzieży do odnale-
zienia w sobie radości z czytania i 
pasji zamiast nałogów - chyba że 
jest to nałóg namiętnego czyta-
nia.  

Natomiast w godzinach popołu-
dniowych Pan Jacek spotkał się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach 
z dorosłymi czytelnikami, gdzie  
myślą przewodnią  było uśmie-
chaj się bo  „Z uśmiechem Ci do 
twarzy”. Pan Jacek jest pisarzem, 
prawnikiem, przedsiębiorcą, po-
dróżnikiem po Polsce, pływakiem 
(i morsem), a przede wszystkim  
przyjaznym, pogodnym i rado-
snym człowiekiem. Autor podczas 
spotkania wielokrotnie powtarzał 
jak ważny jest w życiu uśmiech 
i pogoda, nie ta za oknem, 

a w naszym sercu. Wszystkie oso-
by biorące udział w spotkaniu 
zostały naładowane pozytywną 
energią i z uśmiechem na twarzy 
dziękowały za  ten optymizm, któ-
ry na pewno się przyda pokonując 
codzienności życia. Pan Jacek miał 
ze sobą swoje książki, które moż-
na było zakupić i nawiązać z au-
torem krótką, ale jakże miłą dys-
kusję. Całe spotkanie przebiegało  
w bardzo sympatycznej atmosfe-
rze i zapewne na długo pozostanie  
w pamięci. 

Trzy spotkania, odbiorcy w różnym 
wieku,  ale jedno przesłanie – roz-
wijajmy siebie, swoje pasje i zain-
teresowania, abyśmy mogli stać 
się lepszą wersją siebie. Panie Jac-
ku dziękujemy za tę dawkę opty-
mizmu. Zachęcamy do sięgnięcia 
po książki pana Jacka Łapińskiego, 
które są dostępne w naszej Biblio-
tece.

Spotkania te zostały sfinansowane 
ze środków finansowych Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Mierzęci-
cach za co w imieniu uczestników 
spotkań serdecznie dziękujemy.

Magdalena Bijak
Dyrektor GBP
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE W KOLE PZERiI W NOWEJ WSI

26 października 2022 r. w Remizie 
OSP Nowa Wieś odbyło się zebra-
nie sprawozdawczo - wyborcze  
Koła Emerytów Rencistów i In-
walidów w Nowej Wsi. Koło jest 
organizacją skupiającą aktualnie 
93 członków mieszkańców Nowej 
Wsi oraz okolicznych sołectw. Na 
zebraniu podsumowano 5-cio let-
nią działalność Koła.

W imieniu ustępującego Zarządu 
Przewodniczący przedstawił spra-
wozdanie za lata 2017- 2022. Po-
mimo ograniczeń wynikających z 
panującej w ostatnich latach pan-
demii Zarządowi udało się zreali-
zować znaczną część planu  przyję-
tego w 2017r. W minionej kadencji 
Zarząd odbył 41 posiedzeń i zor-
ganizował 34 zebrania członków 
Koła, 4 wycieczki kilkudniowe i 12 
jednodniowych. Ponadto człon-
kowie Koła organizowali i uczest-
niczyli w Dożynkach Parafialnych, 
Spotkaniach Opłatkowych, Zaba-
wach Andrzejkowych oraz spotka- 

niach organizowanych przez Gmi-
nę Mierzęcice i Oddział Rejonowy 
w Tarnowskich Górach.

Po podsumowaniu minionej ka-
dencji zostały przeprowadzone 
wybory do nowego Zarządu. W 
wyniku głosowania do Zarządu 
na lata 2022-2027 wybrani zostali 
członkowie:
• Krystian Skrzypczyk - Przewod-

niczący

• Ryszard Majewski - Z-ca Prze-
wodniczącego

• Bożena Skibińska - Skarbnik
• Wiesława Balcerzak - Sekretarz
• Gertruda  Nowak - Członek
• Andrzej Łebski - Członek
• Andrzej Kotyza - Członek
• Józef Klusa - Członek

Krystian Skrzypczyk

CYFROWI EKSPERCI - DZIENNIKARSTWO ONLINE

Zapraszamy dzieci 
w wieku od 10 do 14 lat na zajęcia 

DZIENNIKARSTWA ONLINE

Zajęcia odbędą się 
16, 17, 18 stycznia 2023 r., 

w godz. od 9:00 - 12:00 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach

(przypominamy, że będzie to czas  ferii 
zimowych)

Zapisy:
Gminny Ośrodek Kultury 
w Mierzęcicach - 32 288 70 82

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Jana Pawła II 
w Mierzęcicach 
32 288 70 35
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UDANY WYJAZD NA TORUŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Wczesnym rankiem 10 grudnia br. 
zadeklarowani wcześniej miesz-
kańcy gminy Mierzęcice wyru-
szyli spod mierzęcickiego GOK na 
Toruński Jarmark Bożonarodze-
niowy. Celem tej świątecznej wy-
prawy był nie tylko udział w Jar-
marku, wprowadzającym w bo-
żonarodzeniowy świat, ale także 
zwiedzenie z przewodnikiem cha-
rakterystycznych miejsc Torunia. 

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Sta-
re Miasto, obejrzeli z zewnątrz 
Ratusz, Krzywą Wieżę, pomnik 
Mikołaja Kopernika, Kamienicę 
pod Gwiazdą oraz mury obronne. 
Ostatnim punktem wyjazdu było 
spędzenie czasu na Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym, odbywającym 
się na Toruńskiej Starówce. To wła-
śnie w tym miejscu uczestników 
zachwyciły domki wystawców, któ-

rzy oferowali bogaty, świąteczny 
asortyment. Oprócz  regionalnych 
produktów spożywczych, których 
zapach sprawiał, że nie można 
było obok nich przejść obojętnie, 
można było także podziwiać i na-
być unikatowe ozdoby świątecz-
ne oraz pamiątki. Jedną z atrakcji 
Jarmarku były stylizowane wozy  

drewniane, w których restaurato-
rzy serwowali  zimowe i świątecz-
ne potrawy, które przywoływały 
smaki dzieciństwa. Wprowadzeni 
w nastrój świąteczny uczestnicy 
wyjazdu powrócili do Mierzęcic w 
późnych godzinach wieczornych.  

GOK
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PEŁNE MAGII SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM W MIERZĘCICACH

W tym roku dzieci zamieszkują-
ce gminę Mierzęcice z pewnością 
były wyjątkowo grzeczne, gdyż 
św. Mikołaj zawitał do nich przed 
oficjalnym świętowaniem Miko-
łajek.

Swoje spotkanie z najmłodszymi 
odbył na terenie Centrum Kultu-
ralno-Rekreacyjnego w Mierzęci-
cach już 3 grudnia br. Oprócz tego, 
że tradycyjnie wręczył wszystkim 
dzieciom upominki, to jeszcze 

uczestnicy tego spotkania mogli 
skorzystać z szeregu atrakcji przy-
gotowanych specjalnie dla nich. 
Nie zabrakło animacji oraz cieka-
wych zabaw. Nie zapomniano tak-
że o charakterystycznych dla tego 
okresu świątecznych dekoracjach, 
a nawet można było znaleźć śnieg 
przez co teren imprezy zamienił 
się w prawdziwą, Mikołajkową 
wioskę. 

Na spotkaniem z Mikołajem zapro-

szono także alpaki, które swoim 
wystrojem podkreślały świątecz-
ny charakter spotkania. Dzieci z 
uwielbieniem karmiły i głaskały te 
urocze zwierzęta, a także robiły so-
bie w ich towarzystwie pamiątko-
we fotografie.  

Każdy z uczestników spotkania 
mógł się poczęstować zimową 
herbatą z cytryną, pomarańczą i 
goździkami. 

GOK
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BAL ANDRZEJKOWY JUŻ ZA NAMI

25 listopada 2022r. we wspaniale 
udekorowanych na tę okoliczność 
wnętrzach Filii Bibliotecznej Nr 5 
w Mierzęcicach Osiedlu zorgani-
zowany został Bal Andrzejkowy 
dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Zainteresowanie 
tym wydarzeniem było ogromne 
i ostatecznie wzięło w nim udział 
50 uczestników.

Niezwykle pomysłowe stroje, ja-
kie zaprezentowały dzieci, jedno-
znacznie wskazywały na to, że ich 
rodzicom i opiekunom nie brak 
twórczej wyobraźni. Z pewnością 
na ich tworzeniu i skompletowa-
niu spędzili wiele spośród jesien-
nych wieczorów. Uczestnicy bawili 
się znakomicie podczas zabawy 
tanecznej, tradycyjnego udziału 
we wróżbach oraz innych specjal-
nie przygotowanych na tę okazję 
zabawach. Dzieci lały wosk i pró-
bowały interpretować stworzone 
w ten sposób kreacje przyszłości, 
rzucały monetą, kosztowały cza-
rujących eliksirów, brały udział w 

„Kole życzeń”, wyścigu butów, ta-
jemniczym kodowaniu, pajęczej 
sieci i wielu innych ciekawych za-
bawach. Nie mogło także zabrak-
nąć słodkiego poczęstunku oraz 
waty cukrowej. 

Ten dzień z pewnością zapisze się 
na długo w pamięci wszystkich  

uczestników listopadowej imprezy. 

Cieszymy się, że Bal Andrzejko-
wy tak bardzo podobał się jego 
uczestnikom. Zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych przedsięwzięciach 
organizowanych przez GOK.

GOK
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Jury „Jesiennego Konkursu Fo-
tograficznego” wyłoniło jego 
zwycięzców. Nie po raz pierwszy 
okazało się, że mieszkańcy gminy 
Mierzęcice mają ogromny talent 
fotograficzny i potrafią uchwycić 
aparatem fotograficznym piękno 
naszej gminy.

Przypominamy, że uczestnicy kon-
kursu, aby wziąć w nim udział, po-
winni byli dostarczyć do siedziby 
Gminnego Ośrodka Kultury od 1 
do 5 fotografii opierających się na 
tematyce jesieni w gminie Mierzę-
cice.

Komisja konkursowa, zgodnie z 
regulaminem, przyznała nagrody i 
wyróżnienia w 3 kategoriach wie-
kowych.

I kategoria wiekowa – uczniów 
klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce – Marianna Leks i Jagoda 
Leks

II miejsce – Magdalena Lis
III miejsce – Helena Winder
Wyróżnienie – Zofia Kyrcz

II kategoria wiekowa – uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce – Alicja Goździewska
II miejsce – Antoni Łabuz
III miejsce – Krystian Misztal

IV kategoria wiekowa – osób do-
rosłych:
I miejsce – Pani Marta Gąsior
II miejsce – Pani Magdalena Mły-
narczyk
III miejsce – Pani Wiktoria Simka

W kategorii uczniów klas VII-VIII 
nie wpłynęła żadna praca konkur-
sowa w postaci fotogrfii.

Gratujemy wszystkim laureatom 
zwłaszcza, że poziom nadesłanych 
prac był bardzo wysoki. 

GOK

Jury konkursu plastycznego pn. 
„Złota Polska Jesień” długo i burz-
liwie zastanawiało się nad tym, 
które z dostarczonych prac po-
winny przynieść zwycięstwo ich 
autorom, bowiem poziom niemal 
wszystkich z nich był bardzo wy-
soki. Na dodatek temat konkursu 
zainspirował wiele osób do wyko-
nania pracy konkursowej, bo zło-
żono ich blisko 130!

Ostatecznie, komisja konkursowa 
w składzie: Karolina Dymarska, Ka-
rolina Smolarska oraz Józef Kotuła- 
zdecydowała o następujących wy-
nikach tej artystycznej rywalizacji:

I kategoria wiekowa – dzieci w 
wieku przedszkolnym:

I miejsce – Zofia Pieprzyk
II miejsce – Zofia Hibental
III miejsce – Hanna Ostasz
Wyróżnienie – Pola Płoszańska, 
Bartosz Jastrząb, Maja Kuliberda, 
Hanna Lewandowska oraz Zuzan-
na Huczek.

II kategoria wiekowa – uczniowie 
klas I – III szkół podstawowych:

I miejsce – Wiktoria Kocot
II miejsce – Zofia Kyrcz
III miejsce – Helena Winder

III kategoria wiekowa – uczniowie 
klas IV- VI szkół podstawowych:

I miejsce – Nikola Skupińska
II miejsce – Kornelia Sroka
III miejsce – Jagoda Zub
Wyróżnienie – Szymon Dyrka

IV kategoria wiekowa – ucznio-
wie klas VII – VIII szkół podstawo-
wych:

I miejsce – Helena Duda
II miejsce – Henryk Babik

Jury konkursu postanowiło także 
wręczyć specjalne wyróżnienie Ad-
riannie Hyli, której praca wprost 
skradła serca jego członków, dlate-
go zdecydowano o jej wyróżnieniu 
„poza wszelkimi kategoriami”!

Gratulujemy wszystkim laureatom 
konkursu.

GOK

ROZSTRZYGNIĘTO „JESIENNY KONKURS FOTOGRAFICZNY”

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS PLASTYCZNY „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”
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GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 

Obchody 104. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
w gminie Mierzęcice tradycyjnie 
rozpoczęły się od uroczystej Mszy 
św. w intencji Ojczyzny, odpra-
wionej w kościele pw. św. Miko-
łaja w Targoszycach. Eucharystii 
przewodniczył ks. proboszcz Ja-
nusz Rakoczy. 

W tegorocznych, gminnych obcho-
dach Święta Niepodległości udział 
wzięły władze gminy: wójt Grze-
gorz Podlejski, zastępca wójta Iwo-
na Pańta, skarbnik Gminy Mierzę-
cice Agnieszka Frączek, przewod-
nicząca Rady Gminy Monika Dyra-
ga wraz z radnymi Gminy Mierzęci-
ce, przedstawicielki  Kół Gospodyń 
Wiejskich, sołtysi, przedstawiciele 
jednostek gminnych OSP, pocz-
ty sztandarowe, przedstawiciele 
stowarzyszeń i związków z gminy 
Mierzęcice, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych gminy, dzieci i 
młodzież szkolna oraz mieszkańcy. 

Po uroczystej Mszy św. uczestnicy 
przemaszerowali  w asyście Gmin-
nej Orkiestry Dętej w Mierzęcicach 
pod Pomnik Niepodległości zloka-
lizowany przy budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. 
Po odegraniu i odśpiewaniu hym-
nu nastąpiło tradycyjne składanie 
kwiatów, w hołdzie i pamięci tym, 
którzy polegli w obronie naszej Oj-
czyzny. 

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w budynku Gminnego Ośrodka  

Kultury w Mierzęcicach i rozpoczę-
ła się okolicznościowym przemó-
wieniem wójta Gminy Mierzęcice 
Grzegorza Podlejskiego. Następ-
nie zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotni-
ków Polskich w Mierzęcicach, któ-
rzy przygotowali wspaniały występ 
w duchu patriotyzmu, który odno-
sił się do wydarzeń sprzed 104 lat, 
kiedy to Polska powróciła na mapy 
świata po 123 latach niewoli.

GOK

14 listopada 2022r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mierzęcicach 
Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Mierzęcicach 
wraz ze społecznością Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Mierzęcicach oraz 
Gminnym Ośrodkiem Kultury zor-
ganizowały „Wieczór Pieśni Pa-
triotycznych”. 

W spotkaniu uczestniczył wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod- 
 

lejski, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Monika Dyraga wraz z radny-
mi, zaproszeni goście oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy. Jako, 
że najważniejszą polską pieśnią 
patriotyczną jest nasz hymn na-
rodowy, wydarzenie rozpoczęło 
wspólne odśpiewanie „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Uroczystość pro-
wadzili uczniowie, którzy nie tylko 
recytowali niezwykle wzruszające 
wiersze patriotyczne, ale także za-
chęcali uczestników do wspólnego  
 

śpiewania. Warto w tym miejscu  
dodać, że wszyscy obecni otrzy-
mali od organizatorów śpiewniki, 
co z pewnością przyczyniło się do 
tego, że większa ilość mieszkań-
ców przyłączyła się do wspólne-
go, patriotycznego muzykowania. 
Wśród wyśpiewanych wspólnie 
utworów znalazły się takie pozycje 
muzyczne jak: „Ostatni mazur”. „O 
mój rozmarynie”, „Ułani”, „Wojen-
ko, wojenko” oraz „Rota”.

Słowa podziękowania za przygoto-
wanie uczniów do tego patriotycz-
nego wydarzenia należy skierować  
w stronę nauczycieli: Pani Barba-
ry Gryczki oraz Katarzyny Kobiałki, 
które włożyły wiele trudu i zaanga-
żowania w te działania.

„Wieczór Pieśni Patriotycznych” 
upłynął w miłej atmosferze i duchu 
patriotyzmu, zjednoczył pokolenia 
i był swoistą manifestacją naszej 
wspólnoty lokalnej i tożsamości 
narodowej. Spotkanie to pozwoli-
ło nam radośnie uczcić 104. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości po 123 latach niewoli.

GOK



OGŁOSZENIA PŁATNE

NOWE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Gminny Zakład Gospodarki Wod-
nej i Komunalnej w Mierzęcicach 
informuje, że zgodnie z Zarządze-
niem nr 5/2022 z dnia 5.09.2022 
r. wprowadza nową treść umowy 
na dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków. 

Głównym powodem wprowadze-
nia nowej  umowy jest dostoso-
wanie jej treści do aktualnie obo-
wiązujących przepisów prawa oraz 
wdrożenie innowacji w zakresie 
świadczonych usług w celu polep-
szenia obsługi naszych klientów 
- dzięki temu będzie można otrzy-
mać faktury pocztą elektroniczną, 
a także korzystać z internetowego 
biura obsługi klienta - IBO. 

W celu usprawnienia całego pro-
cesu zmiany umów prosimy na-
szych klientów w miarę swoich 
możliwości o bezpośredni kontakt 
w siedzibie Zakładu w celu podpi-
sania nowej umowy.

Z góry dziękujemy za zrozumie-
nie. 

Umowa o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków może 
być zawarta z osobą, która: 
posiada tytuł prawny do korzy-
stania z nieruchomości, do której 
ma być dostarczana woda, np.: 
własność, współwłasność, użyt-
kowanie wieczyste, trwały zarząd, 
dzierżawa, najem (na podstawie 
pisemnej umowy), użyczenie loka-
lu (potwierdzone na piśmie).

Dokumenty wymagane przy za-
wieraniu umowy:

1. dokument potwierdzający 
tytuł prawny do korzystania 
z nieruchomości (np. akt nota-

rialny, postanowienie sądowe, 
odpis z księgi wieczystej, umo-
wa najmu lokalu, umowa uży-
czenia) - do wglądu;

2. dowód osobisty;

3. pełnomocnictwo (jeśli umowę  
zawiera pełnomocnik właści-
ciela lub większości współwła-
ścicieli);

4. akt zgonu właściciela nieru-
chomości, w przypadku dzie-
dziczenia ustawowego lub 
dziedziczenia testamentowe-
go;

5. w przypadku prowadzonej na 
terenie nieruchomości działal-
ności gospodarczej lub zareje-
strowanego gospodarstwa rol-
nego np. dokument nadania nr 
NIP, REGON, aktualny wydruk 
z CEiDG lub aktualny odpis 
KRS.

GZGWiK Mierzęcice
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P O M P Y  C I E P Ł A
F O T O W O L T A I K A

M A G A Z Y N Y  E N E R G I I
 S P R Z E D A J E M Y  I  M O N T U J E M Y

Ł U K A S Z  G A J O S  T E L .  5 0 4  8 3 6  1 3 1

SZYBKI MONTAŻ
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ZATRUDNIMY 
w Centrum Opieki 

Długoterminowej „JOANNA”
w Mierzęcicach (ul. Osiedle 76) 

pielęgniarki i opiekunów medycznych
na dodatkowe dyżury 

w formie
umowy - zlecenia

lub umowy o pracę
szczegółowe informacje pod 

numerem telefonu:
605 995 250

lub 32 733 63 34
Zapraszamy do współpracy

www.gokmierzecice.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE




