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KORONAWIRUS - CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ
Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni
i zmęczenie. Przenosi się drogą
kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.
Jak zapobiegać zakażeniu:
• często myj ręce, używając mydła
i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie
alkoholu (min.60%)
• kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką, a chusteczkę natychmiast wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce
• zachowaj co najmniej 1 metr
odległości od osób, które kaszlą
i kichają
• jeśli wracasz z regionu, gdzie
występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt

z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno epidemiologiczną lub zgłoś się do
oddziału obserwacyjno-zakaźnego

zadzwoń pod alarmowy nr telefonu lub zgłoś się bezpośrednio do
oddziału zakaźnego - najbliższy
oddział:

800 190 590 - jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w
sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

• Zawiercie: (32) 674 02 89 lub
Chorzów: 797 189 603,
• Główny Inspektorat Sanitarny
• Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Dąbrowie
Górniczej
Jeśli w ciągu 14 dni byłeś w miej- • Powiatowa Stacja Sanitarno scu, gdzie występuje koronawirus Epidemiologiczna w Sosnowcu.
i zaobserwowałeś u siebie objawy
takie jak: gorączka powyżej 38 ºC, Całodobowa Infolinia Powiatowej
kaszel, duszności i problemy z od- Stacji Sanitarno - Epidemiologiczdychaniem, bezzwłocznie powia- nej w Dąbrowie Górniczej na tedom telefonicznie stację sanitar- mat koronawirusa - 795 513 569.
no - epidemiologiczną: (32) 267
34 25 lub (32) 360 27 48
Dodatkowe numery telefonów w
sprawie koronawirusa - 536 746
W przypadku nasilonych objawów 412 lub 536 744 267.

#ZOSTAŃWDOMU
Europa jest coraz silniej atakowana przez koronawirusa! Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech i Hiszpanii. Liczba zgonów
w tych krajach jest większa niż w
Chinach, które były przecież źródłem i do niedawna epicentrum
zarazy.

szczeblu krajowym zostały zmuszone do ograniczenia przyjmowania interesantów. Sytuacja ta dotyczy całego kraju, a nie poszczególnych gmin.

We wtorek, 24 marca na specjalnej konferencji prasowej premier
RP Mateusz Morawiecki oraz miLiczba zakażonych rośnie też nister zdrowia Łukasz Szumowski
w naszym kraju. Każdego dnia poinformowali o wprowadzeniu
przybywa kilkadziesiąt nowych nowych restrykcji.
przypadków osób zakażonych.
Nowe ograniczenia dotyczą:
Rząd nie bez przyczyny podjął de- 1. Ograniczenia w przemieszczaniu
cyzję o wprowadzeniu od 20 mar- się z trzema wyjątkami:
ca stanu epidemii w naszym kraju, - drogi z pracy i do domu,
który podtrzymuje wprowadzone - wolontariatu w walce z koronawcześniej zakazy, a także rozszerza wirusem,
możliwość wprowadzenia dalszych - niezbędnych spraw życia codzienograniczeń.
nego.
2. W zgromadzeniach mogą
Dotychczas wprowadzone zosta- uczestniczyć maksymalnie dwie
ły działania profilaktyczne, takie osoby
jak: zakaz organizowania imprez - wyjątkiem są wydarzenia, w któi zgromadzeń, zamknięcie szkół rych uczestniczą wyłącznie członi uczelni, muzeów, kin, teatrów, kowie rodziny lub osoby pozostaogrodów zoologicznych, centrów jące w stałym pożyciu,
handlowych, zamknięcie granic, - w obrzędach liturgicznych, m.in.
jedzenie z restauracji tylko na wy- mszach świętych, pogrzebach czy
nos, praca zdalna, apele o ograni- ślubach może uczestniczyć najczenie wychodzenia z domu osób wyżej pięć osób (z wyjątkiem np.
starszych i przewlekle chorych. kapłanów, którzy przewodniczą taWszelkie urzędy gminne, powia- kim obrzędom).
towe, wojewódzkie i nawet te na 3. Dozwolona liczba osób, jakie
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mogą przebywać w środkach komunikacji miejskiej, musi odpowiadać połowie miejsc siedzących
w danym środku transportu.
Nasze codzienne życie musi ulec
zmianie, jeśli chcemy ograniczyć
rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zróbmy to dla siebie, swoich rodzin, przyjaciół i pracowników służb medycznych, którzy
walczą na pierwszej linii frontu
z niewidzialnym wrogiem. Lekarze,
pielęgniarki, ratownicy medyczni
i laboranci pracują w pocie czoła,
narażając swoje zdrowie. Naszym
zadaniem jest wyłącznie pozostać
w domu, zwolnić na chwilę, odpocząć, spędzić czas z bliskimi.
Wprowadzone zakazy i zalecenia
nie są po to, by utrudniać nam
życie, lecz by nie doprowadzić w
naszym kraju do dramatycznego
scenariusza włoskiego. Bądźmy
solidarnym i odpowiedzialnym
społeczeństwem, przyłączmy się
do akcji #zostańwdomu. Na rodzinne zakupy, rozrywki na świeżym powietrzu, wyjścia do kina
i formalności w urzędach przyjdzie jeszcze czas. Teraz musimy
być cierpliwi dla dobra nas samych
i zdrowia naszych bliskich.

FUNKCJONOWANIE GMINY MIERZĘCICE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

APEL WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
Drodzy Mieszkańcy, w związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa w Polsce
wprowadzono stan epidemii! Apeluję o odpowiedzialność i przestrzeganie wszelkich
zaleceń sanitarnych, higienicznych i organizacyjnych. Nie możemy bagatelizować
tej sytuacji, w naszym kraju, a także w Europie koronawirus zbiera śmiertelne żniwo.
Najbliższe tygodnie będą dla nas czasem silnej dyscypliny.
Zostańcie w domu, abyśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalnego życia. Bądźmy silni
i cierpliwi. Od nas wszystkich zależy, jak będzie wyglądała walka o nasze zdrowie.
Pandemia koronawirusa w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie jednostek samorządu
terytorialnego w naszym kraju.
W większości miast urzędy zostały zamknięte dla interesantów,
zawieszona została działalność
instytucji kulturalny i ośrodków
sportowych, nie odbywają się zajęcia w szkołach.

• od 12 marca 2020r. do
odwołania nieczynny jest Żłobek
Gminny „Bajkowa kraina”
• wszystkie placówki
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach są nieczynne,
• od dnia 13 marca br. targowisko gminne jest nieczynne do
odwołania,
• od 13 marca br. ograniJak wygląda sytuacja w Gminie czono wizyty w Urzędzie Gminy do
Mierzęcice?
niezbędnego minimum. Urzędnicy
• od 12 do 24 mar- zachęcają do kontaktu telefoniczca 2020 r. zostały zawieszo- nego i elektronicznego na numery
ne zajęcia dydaktyczno – wy- podane na stronie internetowej
chowawcze w przedszkolach oraz w Biuletynie Informacji Pui szkołach na terenie gminy
blicznej Urzędu Gminy Mierzęcice,
• od 25 marca 2020 r. za• od 17 marca aż do odwodania szkół i przedszkoli są reali- łania Punkt Selektywnej Zbiórki
zowane z wykorzystaniem metod Odpadów Komunalnych w Mierzęi technik kształcenia na odległość cicach przy ul. Wolności 133 jest
na podstawie rozporządzenia nieczynny,
MEN z dn. 20 marca 2020 r. w
• wprowadzono ogranisprawie szczególnych rozwiązań czenia w bezpośredniej obsłudze
w okresie czasowego ograniczenia obywateli w Ośrodku Pomocy Spofunkcjonowania jednostek syste- łecznej w Mierzęcicach, jednakże
mu oświaty w związku z zapobie- na bieżąco są realizowane zadania
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal- z zakresu świadczeń rodzinnych,
czaniem COVID-19
funduszu alimentacyjnego oraz
pomocy społecznej. Osoby wymaWydawca: Gminny Ośrodek Kultury,
gające wsparcia są objęte pomocą
ul. Wolności 102A,
finansową, rzeczową czy też usłu42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82,
gową. Osoby zainteresowane, któe-mail: redakcja@gok.mierzecice.pl
re potrzebują pomocy uprzejmie
www.facebook/gokmierzecice
Redakcja: Karolina Dymarska
prosimy o kontakt z naszymi praOpracowanie graficzne i skład:
cownikami telefonicznie pod nr
Karolina Smolarska
telefonów:
- pomoc społeczna: 32 284 23 83
Redakcja zastrzega sobie prawo
oraz 504 051 770 bądź e-mailem:
do wyboru nadesłanych materiałów,
ops@mierzecice.pl,
ich przeredagowania
- świadczenia rodzinne: 32 288 70
oraz dokonywania skrótów.
56 wew. 219
Ponadto pragniemy poinformoZa treść reklam i ogłoszeń
wać, iż w celu udzielenia pomocy
redakcja nie odpowiada.
osobom objętym kwarantanną
Nakład: 1000 egz.
(szczególnie osobom starszym,
Druk: „Magic” s.c. Będzin - Grodziec

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2020 - strona 3

samotnym i niepełnosprawnym)
wprowadzono dyżury telefoniczne w godz. 7.30 do 19.00 każdego dnia pod nr: 504 051 770. W
sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź
rodzina - nie jest w stanie sama
zapewnić sobie gorącego posiłku
lub produktów żywnościowych,
takiej pomocy może udzielić Ośrodek.
• na terenie Gminy Mierzęcice, możliwość świadczenia usług
gastronomicznych z dowozem do
klienta zadeklarowały poniższe lokale:
• Smaczny Zakątek - Mierzęcice,
ul. Wolności 14a, tel. 516 252 034
• Fenix - Przeczyce ul. Targowa 2a,
tel. 501 323 411, adres www: fenix-przeczyce.pl/
• Pizzeria Soffitta - Mierzęcice ul.
Wolności 125, tel. 32 284 15 20,
adres www: www.soffitta.pl
• Restauracja MarinaSurf - Przeczyce ul. 21 Stycznia 50K, tel. 501
508 806
• właścieciele sklepów
spożywczych zlokalizowanych w
Mierzęcicach oferują swoją pomoc
polegającą na dostarczeniu artykułów spożywczych i chemicznych
osobom samotnym i starszym z
terenu naszej gminy. Informację
dotyczącą zaopatrzenia prosimy
zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
Jednocześnie prosimy mieszkańców gminy Mierzęcice o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby
starsze, samotne, którym możecie
udzielić również pomocy sąsiedzkiej.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Urząd Gminy Mierzęcice przestrzega mieszkańców przed osobami podającymi się za przedstawicieli firm reprezentujących
Gminę Mierzęcice, namawiających do podpisania umów na
montaż instalacji fotowoltaicznych.
Gmina Mierzęcice przystąpiła do
realizacji projektu pn.: „Montaż
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice – etap III”.
Umowy ze wszystkimi uczestnikami niniejszego projektu zostały
już podpisane.
Wykonawcy zadań, którzy zostali
wyłonieni przez Gminę Mierzęcice
w drodze przetargu:

• firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z ostatnim czasie oferują usługi
o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej - in- mieszkańcom, nie mają nic wspólstalacje solarne;
nego z realizowanym przez gminę
projektem związanym z odnawial• firma HYMON ENERGY Sp. z o.o. nymi źródłami energii.
z Tarnowa - instalacje fotowoltaiczne
Pochopne podpisanie umowy
może skutkować koniecznością sfirozpoczęli wykonywanie projek- nansowania całości kosztów zakutów instalacji w budynkach nale- pu i montażu instalacji.
żących do mieszkańców, którzy
podpisali z Gminą umowę uczest- Apelujemy do wszystkich miesznictwa.
kańców o zachowanie dużej
ostrożności przy wpuszczaniu nieObecnie jednak, z uwagi na wpro- znanych osób do domu. Bądźmy
wadzony stan epidemii, realiza- czujni, często do naszych mieszkań
cja niniejszego projektu została pukają nieuczciwi ludzie, którzy
wstrzymana do odwołania.
chcą wykorzystać łatwowierność,
szczególnie starszych osób.
Zatem działania firm, które w

UWAGA NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
Komenda Główna Policji oraz
FinCERT.pl - Bankowe Centrum
Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą
zapłaty za szczepionkę przeciwko
koronawirusowi COVID-19, czy
przejęciem przez NBP środków
klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych
NBP”.
Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii
koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do
dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest
adresowane do klientów wszystkich polskich banków.

przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach
linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta,
na którym otrzymał wiadomość.
Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje
oszczędności. Ponadto, nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą
doprowadzić do wykorzystania jej
do zawarcia w ich imieniu umów
i w konsekwencji np. zaciągnięcia
zobowiązań finansowych.
Rekomendacje:

• przypominamy, że jedynymi
i prawdziwymi źródłami informaPrzestępcy używają jako tło swojej cji są komunikaty przekazywane
działalności komunikaty i fałszywe przez służby lub/i zamieszczane
informacje związane z epidemią na oficjalnych stronach internekoronawirusa (COVID-19). Podszy- towych. Na bieżąco komunikaty
wają się pod instytucje zaufania przekazują również przedstawiciepublicznego takie jak banki, urzę- le najwyższych władz Państwa w
dy państwowe, centralne oraz lo- mediach masowych;
kalne.
• sprawdź w pasku przeglądarki,
W przesyłanych wiadomościach za- czy jej adres internetowy zgadza
warte są linki prowadzące do stron się z adresem strony Twojego banprzestępców, których jedynym za- ku. Jeśli adres jest inny niż zwykle,
daniem jest wyłudzanie loginów i nie loguj się na tej stronie - nie
haseł do bankowości internetowej, podawaj tam swoich danych oraz
a także kodów autoryzacyjnych powiadom o tym swój bank;
dających możliwość zatwierdzenia
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• zawsze czytaj bardzo uważnie
treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym lub treść komunikatu
autoryzacyjnego przesłanego za
pośrednictwem bankowej aplikacji
mobilnej. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za
pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą
internetowego oszustwa, zgłoś to
jak najszybciej do swojego banku,
najbliższej jednostce Policji, a następnie zespołowi reagowania na
incydenty CERT.PL (pod adresem
incydent.cert.pl). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków.
Pamiętaj!
W tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu
z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail.
Ze względu na obostrzenia epidiomologiczne, które dotyczą
także banków i ich pracowników
czas połączenia telefonicznego z
konsultantem może się wydłużyć.
Staraj się zrozumieć tą sytuację.
Twoje zgłoszenie mailowe będzie
przeanalizowane i będą podjęte
stosowne działania.
Źródło:
Komenda Główna Policji

WESPRZYJ SENIORA W WYPEŁNIENIU ELEKTRONICZNEGO PIT-A
Krajowa Administracja Skarbowa,
kierując się chęcią pomocy szczególnej grupie społecznej jaką stanowią emeryci, zachęca wszystkich Państwa do pomocy naszym
Seniorom w wypełnieniu i złożeniu elektronicznego zeznania podatkowego.

wychodzenia z domu, złożenie takiego zeznania podatkowego jest
prostsze niż kiedykolwiek. Jeśli w
Waszym otoczeniu znajdują się
osoby starsze (rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi) zachęcamy
do pomocy. Wystarczy, że dysponujecie komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem
Zdarza się, że osoby starsze nie ra- do sieci Internet. Aby skorzystać
dzą sobie z obsługą nowoczesnych z usługi Twój e-PIT potrzebne są:
urządzeń takich jak telefon czy kopia zeznania za rok 2018 oraz
komputer. Nie potrafią również sa- informacja o osiągniętych dochomodzielnie wypełnić zeznania po- dach za rok 2019 (np. PIT-11, PITdatkowego, a mogliby skorzystać z -40A/PIT-11A z ZUS). Do usługi
przysługujących ulg i odliczeń, czy można także zalogować się korzyteż po prostu przekazać 1% podat- stając z Profilu Zaufanego i bankoku należnego na rzecz wybranej wości elektronicznej.
organizacji pożytku publicznego.
Dzięki usłudze Twój e-PIT dostęp- Po zalogowaniu w serwisie ponej na stronie podatki.gov.pl, bez datki.gov.pl można zapoznać się z

przygotowanym przez system zeznaniem, zmodyfikować je m. in.
o przysługujące ulgi, zatwierdzić
i przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Można również
wypełnić krótki formularz PIT-OP
wpisując KRS organizacji, której
podatnik chce przekazać swój 1%
podatku.
Warto pamiętać, że nadpłata wynikająca z zeznania złożonego za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej zwracana jest w
ciągu 45 dni, a w zeznaniu istnieje
możliwość wskazania numeru rachunku bankowego.
Nie zapominajmy zatem o naszych
Seniorach i pomóżmy Im w złożeniu elektronicznego PIT.

PUNKT KONSULTACYJNY W SPRAWIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

BADANIA ARCHEOLOGICZNE
Informujemy, że na terenie gmi- do maja 2020 r. oraz od październy Mierzęcice przeprowadzane nika do grudnia 2020 r.
zostaną archeologiczne badania
Badania będą polegały na rejepowierzchniowe.
strowaniu i mapowaniu przez kilPlanowane badania przeprowa- kuosobową ekipę archeologów
dzone zostaną w okresie od marca zabytków ruchomych zalegających
Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2020 - strona 8

na powierzchni pól uprawnych.
Badania są prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony Zabytków w Katowicach
oraz z Muzeum Miejskim „Sztygarka’ w Dąbrowie Górniczej.

ROWERY OD METROPOLII DOTARŁY DO MIERZĘCIC
Gmina Mierzęcice otrzymała dwa
elektryczne rowery, które Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
kupiła dla swoich członków.
Urzędnicy będą wykorzystywać
jednoślady w swojej publicznej
działalności. Rowery zostały przekazane gminie w ramach umowy o
udzieleniu pomocy rzeczowej, której wartość wyniosła 19.680.00 zł.

Elektryczne rowery, które GZM
przekazuje gminom i miastom
członkowskim są głównym założeniem projektu „Rowerem lub
na kole”, który jest realizowany w
ramach szerszego programu „Metropolia przyjazna rowerom”.
Jego celem jest pokazanie, że rower to równorzędny środek transportu – tak samo jak autobus czy
samochód.

Ilość rowerów przekazywanych
poszczególnym miastom i gminom
jest uzależniona od wielkości jednostki samorządu terytorialnego.
W ramach całego projektu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
zakupiła łącznie 230 elektrycznych
jednośladów za kwotę ponad 2,2
mln złotych.

WSPÓLNA INWESTYCJA DROGOWA W GMINIE MIERZĘCICE
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec i Wicestarosta Dariusz Waluszczyk spotkali się z Wójtem
Gminy Mierzęcice Grzegorzem
Podlejskim, by omówić główne
założenia i koncepcję przebudowy
drogi powiatowej 4756 S - ulicy
Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej
w gminie Mierzęcice.

W ramach zadania przebudowane
zostaną zjazdy do posesji, istniejące chodniki, przystanki autobusowe oraz skrzyżowanie z drogą
gminną. Uzupełnione zostaną elementy odwodnienia powierzchniowego - cieki, wpusty, przykanaliki. Dodatkowo zabudowany zostanie ciek betonowy wzdłuż jezdni
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z wyprowadzeniem wody do istniejącego rowu odwadniającego.
Wyremontowanych zostanie 2296
mb drogi, 792 mb chodnika i 3800
mb pobocza ze zjazdami.
Gmina na to zadanie udzieliła Powiatowi Będzińskiemu pomocy finansowej w kwocie 1 038 171 zł.

PRZERWA W REALIZACJI ZAJĘĆ
W FILII BIBLIOTECZNEJ W SOŁECTWIE
MIERZĘCICE OSIEDLE
W związku z wprowadzonym stanem epidemii
w kraju zostają przesunięte w czasie
planowane na miesiąc marzec i kwiecień
zajęcia w ramach projektu pn. „Wzmacnianie
potencjału społeczności lokalnej na terenie
Gminy Mierzęcice”.
O nowych terminach zostaną Państwo
poinformowani niezwłocznie po zniesieniu zakazów związanych z ograniczeniem
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Osoby zainteresowane jeszcze przystąpieniem
do niniejszego projektu mogą się zapisywać telefonicznie pod nr 32 288 79 00
wew. 227 lub 213 lub 214.
Również dyżury psychologa i prawnika w filii
bibliotecznej w Mierzęcicach Osiedle zostają na
ten czas wstrzymane. W pilnych przypadkach
jest możliwość skorzystania z porady prawnej
bądź psychologicznej telefonicznie.
W tym celu prosimy o kontakt pod wyżej
wskazane numery telefonów.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
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 2020 roku to
czas rozliczania przychodów uzyskanych w 2019 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.
Jak rozliczyć 1 procent podatku
2020 w PIT za 2019 rok?
Jeśli podatnik wcześniej rozliczał
1 procent podatku i przekazywał
darowiznę organizacji pożytku publicznego, to urząd skarbowy wyliczy nową wpłatę i przekaże ją na
ten sam cel.
Jak przekazać 1 procent podatku
organizacji pożytku publicznego
w usłudze Twój e-PIT w serwisie
podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

Wpisz swoje dane: PESEL (albo: NIP
i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019, kwotę
przychodu z jednej z informacji od
pracodawców (np. PIT-11) za 2019
rok albo użyj profilu zaufanego.
Na głównym ekranie zobaczysz informację o organizacji pożytku publicznego.

Jeśli chcesz zmienić tylko cel
szczegółowy:
• wybierz opcję „Zmieniam organizację”
• nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
• zatwierdź tę zmianę

Poniżej zamieszczamy listę jednoJeśli rozliczasz się po raz pierwszy: stek Organizacji Pożytku Publicznego z terenu gminy Mierzęcice,
• wybierz z listy numer KRS orga- na które można przekazywać 1%
nizacji, której chcesz przekazać 1 podatku:
procent podatku
• wskaż cel szczegółowy (jeśli Ochotnicze Straże Pożarne - nuchcesz)
mer KRS: 0000116212
• zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na
przekazanie organizacji informacji • OSP Boguchwałowice, 42-460
o 1 procencie podatku
Boguchwałowice ul. Buczka 3,
• OSP Mierzęcice, 42-460 MierzęJeśli chcesz zmienić organizację, cice ul. Wolności 102a,
której chcesz przekazać 1 procent • OSP Mierzęcice II, 42-460 Miepodatku:
rzęcice ul. Kolejowa 4,
• OSP Nowa Wieś, 42-460 Nowa
• wybierz opcję „Zmieniam orga- Wieś ul. Aleksandra Zawadzkiego
nizację”
163,
• wybierz z wykazu organizacji nu- • OSP Przeczyce, 42-460 Przeczyce
mer KRS organizacji, której chcesz ul. 21 Stycznia 81,
przekazać 1 procent podatku
• OSP Sadowie, 42-460 Sadowie
• wskaż cel szczegółowy (jeśli ul. Dworska 3b,
chcesz)
• OSP Toporowice, 42-460 Toporo• zatwierdź tę zmianę
wice ul. Czerwonego Zagłębia 8.
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NOWE, TAŃSZE BILETY
Bilety wieloprzejazdowe, ważny
do północy bilet dzienny i spora
obniżka cen biletów elektronicznych w taryfie odległościowej – to
najważniejsze zmiany w nowej taryfie. Do tego uproszczone nazwy
biletów okresowych i nowy wzór
w wersji papierowej. Od początku marca wiele nowości w taryfie
ZTM.

Biletami elektronicznymi będą:

• długookresowe: jest to bilet
„7-dniowy”, „Miasto 30”, „Miasto 90”, „Sieć 30”, „Sieć 90”, „Sieć
120”, „Sieć 30 Okaziciel”. W przypadku tych biletów uproszczone
zostały ich nazwy, obniżono także
cenę najpopularniejszego 30-dniowego biletu obejmującego całą
sieć ZTM. Do oferty wprowadzono
także nowy bilet 120-dniowy. Bilety te umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej
ZTM (poza liniami ekspresowymi
na lotnisko). Dostępne są wyłącznie na kartę ŚKUP,

• jednorazowe/krótkookresowe:
umożliwiają przejazd wszystkimi
liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko. Są to bilety
„1m/20min”, „2m/40min”, „Sieć/90min”, „Bagażowe”. Warto
pamiętać, że bilety jednorazowe
1 marca 2020 r. zmianie uległy elektroniczne są tańsze od swoich
przede wszystkim ceny, wygląd papierowych odpowiedników - kui rodzaje biletów. Pasażero- pując tę wersję można zaoszczęwie mogą korzystać zarówno dzić od 0,40 do 0,60 zł na jednym
z biletów papierowych, jak i elek- bilecie. Bilety strefowo-czasowe
tronicznych:
elektroniczne dostępne są na kar- • nadal dostępne będą także biletę ŚKUP oraz w aplikacjach mobil- ty „Lotnisko 30” i „Lotnisko 90”,
Wśród tych pierwszych znajdują nych.
które uprawniają do przejazdu
się bilety:
wszystkimi liniami ZTM, w tym
• jednorazowe/krótkookresowe: • Duże zmiany wprowadzone zo- ekspresowymi liniami na lotnisko,
umożliwiają przejazd wszystkimi stały w taryfie odległościowej W ich przypadku również obniżoliniami komunikacji zbiorowej or- (opłata uzależniona od liczby prze- ne zostały dotychczasowe ceny.
ganizowanej przez ZTM, z wyjąt- jechanych kilometrów) - znacząco Dostępne są wyłącznie na kartę
kiem przejazdów liniami ekspre- ją obniżono. Przejazd na najkró- ŚKUP,
sowymi na lotnisko. Są to bilety: szym odcinku to obecnie tylko
„1m/20min”, „2m/40min”, „Sie- 1,60 zł (0,80 zł bilet ulgowy). Opła- • NOWOŚĆ! Bilety wieloprzejazć/90min”, „Bagażowy”. Bilety te tę w taryfie odległościowej moż- dowe: oznaczone są symbolami:
można kupować w wersji papie- na wnieść wyłącznie kartą ŚKUP - „W-20”, „W-40”, „W-80”. Uprawrowej w kioskach, punktach ob- z elektronicznej portmonetki. niają do określonej liczby przejazsługi, automatach biletowych oraz Należy doładować konto karty dów (kolejno dwadzieścia, czteru kierującego pojazdem (wyłącz- wybraną kwotą, a przy wsiada- dzieści lub osiemdziesiąt) przez
nie bilet Sieć/90 min),
niu i wysiadaniu trzeba pamiętać 180 dni bez możliwości przesiao każdorazowym jej przykładaniu dek. Dostępne wyłącznie na kartę
• średniookresowe: jest to bilet do czytnika. Wówczas zapłacimy ŚKUP.
„24h + Lotnisko” - ważny dwa- tylko za przejechaną odległość,
dzieścia cztery godziny, umożliwia
• grupowe: są to bilety „Grupowe
przejazd liniami ZTM, w tym także • średniookresowe: jest to bi- dla 5 osób”, w wersji elektroniczliniami ekspresowymi na lotnisko let „24h + Lotnisko” i „Dzienny”. nej dostępne w aplikacjach mobiloraz bilet „Dzienny”, który upraw- W wersji elektronicznej dostępne na nych oraz na kartę ŚKUP.
nia do przejazdu wszystkimi linia- kartę ŚKUP oraz w aplikacjach momi ZTM do godziny 23:59 w dniu bilnych,
aktywacji, nie obejmuje on linii
ekspresowych na lotnisko. Bilet
Modyfikacji uległy nazwy biletów
na 24h+lotnisko w wersji papieroNazwa biletu zgodnie z taryfą
Nazwa biletów zgodnie z taryfą
wej można dostać w automatach
obowiązującą
do
29.02.2020
r.
obowiązującą od 1.03.2020 r.
biletowych oraz u kierującego pojazdami, ale wyłącznie liniami lot>3m/90
Sieć/90 min
niskowymi (AP). Bilet „Dzienny” w
24h Lotnisko
24h + Lotnisko
formie wydruku dostępny jest wyA-7
7-dniowy
łącznie w automatach biletowych,
• grupowe: bilety „Grupowe dla
5 osób” - na ich podstawie maksymalnie 5 osób może jednorazowo skorzystać z przejazdu liniami
komunikacji ZTM. Bilety nie obejmują linii ekspresowych na lotnisko. Ten bilet w wersji papierowej
można kupić tylko w automatach
biletowych.

SM/ATT 30 dni
SC/ATT 30 dni
SM/ATT 90 dni
SC/ATT 90 dni
SC/ATT 30 dni na okaziciela
SC/ATT Lotnisko 30 dni
SC/ATT Lotnisko 90
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Miasto 30
Sieć 30
Miasto 90
Sieć 90
Sieć 30 Okaziciel
Lotnisko 30
Lotnisko 90

Kierujący pojazdami nadal będą
sprzedawać bilety na trzy miasta
lub 90 minut od momentu skasowania („Sieć/90min”).
Nowa taryfa to oferta przede
wszystkim bardziej elastyczna
i wprowadzająca mocniej zróżnicowany system opłat. Zachęcamy do
testowania taryfy odległościowej,
w której ceny zostały znacząco obniżone, a także do zapoznania się
z nowo wprowadzonymi rozwiązaniami - biletem „Dziennym” (ważny do północy w dniu aktywacji)
czy 120-dniowym, który osobom
regularnie korzystającym z biletów
okresowych pozwoli zaoszczędzić
nawet do prawie stu złotych.
Z oferty wycofane zostają bilety daty zakupu. Korzystając z tych biz podziałem na trakcje (30-dniowy letów, można zapłacić za jednorana autobus i trolejbus lub tram- zowy przejazd już od 2,25 zł.
waj).
Również nowym rozwiązaniem są
W zamian cena biletu 30-dniowe- bilety grupowe. Od 1 marca grupa
go sieciowego na wszystkie środki do 5 osób może kupić jeden bilet
transportu ZTM (autobusy, trolej- na przejazd jednorazowy - zarówbusy i tramwaje) zostaje nieco ob- no w automatach biletowych, jak
niżona. Obniżone są również ceny i w wersji elektronicznej na kartę
biletów długookresowych lotni- ŚKUP oraz w aplikacjach mobilskowych.
nych. We wprowadzanym dokuCałkowita nowość w naszej taryfie mencie uregulowano także zasadę
to bilety wieloprzejazdowe - nie- sprzedaży biletów dla uczestników
wątpliwie najbardziej elastyczne imprez kulturalnych, naukowych,
z dostępnych biletów długookre- oświatowych, sportowych i masosowych. Każdy z nich jest ważny wych.
aż przez pół roku, pasażer sam wybiera, czy w tym czasie planuje wy- Wraz z wejściem w życie nowej takonać 20, 40 czy 80 przejazdów.
ryfy zaczną również obowiązywać
Ważność biletu kończy się w chwili nowe wzory jednorazowych bilewykorzystania wszystkich przejaz- tów papierowych.
dów lub po upływie 180 dni od

Będą miały dotychczasowe rozmiary, ale będą wyglądały zupełnie
inaczej - będą charakteryzować się
orientacją pionową.
Papierowe bilety jednorazowe, zakupione przed 1 marca, po zmianie taryfy nie stracą ważności. Bilety te będzie można wykorzystać
na dotychczasowych zasadach do
14 marca br. Po tym dniu również
będą uprawniać do przejazdów,
jednakże trzeba będzie każdorazowo do nich dokupić tzw. bilety
uzupełniające o nominale 10 groszy – tak, aby sumaryczna cena
biletów wcześniej zakupionych
i uzupełniających, była zgodna
z obowiązującą taryfą.
Szczegółowe informacje można znaleźć na www.metropoliaztm.pl w zakładce Taryfa
i cenniki - Taryfa od 01.03.2020.
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WYWIAD Z JAKUBEM BUDAJEM
Jakub Budaj to mieszkaniec Gminy Mierzęcice, który w ubiegłym
roku zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski
Strefy Południowej w Motocrossie. Swoją przygodę ze sportami
motorowymi, ten aspirujący młody sportowiec, rozpoczął w wieku
czterech lat. Największym marzeniem Jakuba jest zdobycie tytułu
Mistrza Świata.
GOK: Jesteś młodym człowiekiem,
a już odnosisz sukcesy na zawodach motocrossowych. Opowiedz
nam, kiedy rozpoczęła się Twoja
przygoda ze sportami motorowymi?
Jakub Budaj: Moja przygoda ze
sportami motorowymi zaczęła się,
gdy miałem 4 lata - wtedy rodzice
kupili mi pierwszy motocykl. Jeź- GOK: Uprawiasz sport powszechdziłem tylko hobbystycznie.
nie uznawany za ryzykowny, czy
Twoi rodzice nie mieli obaw przed
Przez wiele lat marzyłem, aby jeź- tym?
dzić profesjonalnie i namawiałem
do tego rodziców. Pod koniec 2018 JB: Zgadza się, uprawiam sport
roku zacząłem swoją profesjonal- bardzo ryzykowny, wystarczy jeną przygodę z motocrossem.
den mały błąd z mojej strony albo
sprzętu i bardzo łatwo doprowaGOK: Gdzie aktualnie trenujesz dzić do tragedii. Rodzice mieli obai jak wyglądają twoje treningi wy, ale wiedzieli, że jak będziemy
i szkolenie?
dużo trenować to zmniejszymy ryzyko tego sportu. Cały sezon przeJB: W okresie zimowym pracuję jechałem bez najmniejszej kontunad swoją sprawnością fizyczną zji, z czego bardzo się cieszę.
w taki sposób, że trenuję na sali
gimnastycznej, na basenie, na si- GOK: Jak przebiegał Twój ubiegłołowni.
roczny sezon, z którego wyniku jeW okresie ferii zimowych odbyłem steś najbardziej zadowolony?
zgrupowanie kondycyjne w górach, które składało się z biegów JB: Ubiegłoroczny sezon poszedł
górskich, jazdy na rowerze, base- po mojej myśli, na początku roku
nu, wypraw górskich. Każdego dnia trafiłem do klubu MTR Osielec,
mieliśmy około trzech treningów który otworzył mi wszystkie drogi
dwugodzinnych. Obecnie jestem oraz do najlepszego trenera Łukapo dwutygodniowych treningach sza Wysockiego, bez którego nie
na motocyklu, które przygotowują byłbym tam, gdzie jestem. Takmnie do sezonu. Treningi odbywa- że poświęcenie moich rodziców
ły się na torach Mistrzostw Polski i wiele wyrzeczeń z ich strony ponp. Głogów, Człuchów, Seroki.
zwoliło, abym profesjonalnie trenował. Początek sezonu nie był
GOK: Co czujesz, gdy jeździsz i mo- dla mnie prosty, ponieważ dopiero
żesz rywalizować z innymi?
się rozjeżdżałem, ale z zawodów
na zawody było coraz lepiej. W
JB: Gdy wsiadam na motocykl połowie czerwca zaliczyłem swoje
czuję adrenalinę, chęć walki o jak pierwsze podium. Z biegiem czasu
najlepszy wynik, a zarazem radość, było coraz lepiej. Moim najwiękponieważ wiem, że robię to co ko- szym, pojedynczym sukcesem jest
cham.
zajęcie 2. miejsca w piątej rundzie

Mistrzostw Polski Strefy Południowej w Kowali. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Strefy Południowej zająłem 5. miejsce.
GOK: W tym roku wystartujesz w
Mistrzostwach Polski, jak wyglądają przygotowania?
JB: Jak już wspomniałem - całą
zimę trenowałem pod kątem
sprawnościowym oraz wytrzymałościowym. Od początku lutego
zacząłem przygotowania na motocyklu. Wystartuję także w Mistrzostwach Polski Strefy Południowej,
Mistrzostwach Czech oraz w Mistrzostwach Słowacji.
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GOK: Ile startów czeka Cię w ramach Mistrzostw, czy do któregoś
z nich przygotowujesz się w szczególny sposób?

nych zawodach to spore wydatki,
czy Twoją sportową działalność
można wesprzeć np. zostając
sponsorem?

GOK: Jakie są Twoje sportowe
marzenia, co chciałbyś osiągnąć
w bieżącym sezonie i kolejnych
latach?

JB: W Mistrzostwach Polski czeka
mnie 7 rund. 1 runda składa się
z treningu dowolnego, treningu
kwalifikacyjnego, 1 wyścigu oraz
2 wyścigu. Jednak nie będę tylko
startował w Mistrzostwach Polski,
tych startów będzie dużo więcej.
W zeszłym sezonie wystartowałem
około 25 razy. Do każdych zawodów podchodzę w szczególny sposób, aby pojechać jak najlepiej.

JB: Jak wspomniałem mam bardzo
wiele zawodów i treningów, które
wiążą się z ogromnymi kosztami
(jeden trening to koszt około 1000
zł, a zawody to koszt około 2000
zł). Do tego należy dodać zakup
dwóch motocykli, które na chwilę
obecną posiadam, czterech kompletów strojów, dwóch kasków, 5
par gogli, rękawic (na sezon około
15 par), 2 par butów, ochraniacza klatki piersiowej oraz szyi plus
inne nie przewidziane wydatki.
Jeżeli ktoś byłby chętny i dobroduszny, byłbym bardzo wdzięczny
za każdą pomoc umożliwiającą mi
uprawianie mojego sportu. Jeśli
ktoś z Państwa chciałby wesprzeć
moją sportową karierę zapraszam
do kontaktu z rodzicami Jan Budaj 696615016, Justyna Ciemięga
506064091.

JB: Moim marzeniem jest oczywiście zdobycie tytułu Mistrza Świata, ale takim marzeniem na najbliższe lata to zdobycie tytułu Mistrza
Polski oraz osiągnięcie jak najlepszego wyniku w Mistrzostwach
Czech i Słowacji.

GOK: Gdzie możemy śledzić informację o Twoich wynikach?
JB: Moje wyniki można śledzić na
moim fanpage Jakub Budaj #261,
u mojego trenera MX Trening Łukasz Wysocki oraz na stronie internetowej www.Motoresults.pl.
GOK: Dla każdego sportowca
udział w Mistrzostwach i kolej-

W obecnym sezonie chciałbym
stać się Mistrzem Strefy Południowej, przyjechać w pierwszej „10”
Mistrzostw Polski, Czech i Słowacji.
Bardzo chciałbym podziękować
moim rodzicom za wkład włożony
w moją pasję.
GOK: Kuba, dziękujemy serdecznie za rozmowę i życzymy Ci wielu
sportowych sukcesów.
JB: Dziękuję.

ZESPÓŁ „TOPOROWIANKI” CHĘTNIE DZIELI SIĘ SWOJĄ POZYTYWNĄ ENERGIĄ
Nie od dziś wiadomo, jak pozytywny wpływ na zdrowie człowieka może mieć miłe towarzystwo
i wsparcie okazane przez drugiego człowieka. A jeśli jeszcze jego
wizyta w naszym domu wiąże się
z radosną muzyką, ciepłem, zrozumieniem…
Członkowie Zespołu Śpiewaczego
„Toporowianki” wiedzą, jak wiele dobrego mogą wnieść w życie
osób starszych, często schorowanych swoimi występami i swoją
obecnością, dlatego chętnie odwiedzają miejsca, w których na co
dzień przebywają osoby wymagające opieki i troski innych.
Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
w Dąbrowie Górniczej.
Na przestrzeni ostatnich kilku
miesięcy kalendarz Zespołu Śpie- To jednak nie wszystko-14 lutego
waczego z Toporowic obfitował 2020r. toporowicki Zespół Śpiewaw tego rodzaju występy. Chary- czy wystąpił na uroczystym spotkazmatyczni i muzykalni członkowie niu organizowanym z okazji Dnia
zespołu: 21 stycznia 2020r. wystą- Babci i Dziadka przez Szkołę Podpili w Domu Opieki Długotermino- stawową w Toporowicach. Warto
wej „ Joanna” w Mierzęcicach, 31 podkreślić, że zespół od wielu lat
stycznia 2020r. odwiedzili miesz- owocnie współpracuje ze społeczkańców Rodzinnego Domu Opieki nością tej placówki edukacyjnej.
w Tąpkowicach, zaś 10 marca br.
spotkać ich można było w Domu Wszystkie w/w występy „Topo-

rowianek” wzbudziły ogromny
aplauz publiczności. Z pewnością
będą one jeszcze wiele razy pojawiać się we wspomnieniach obdarowanych nimi osób. Co istotne, członkowie zespołu niezwykle
chętnie angażują się w tego rodzaju działalność charytatywną,
dzieląc się swoją pozytywną energią i muzykalną duszą z innymi. W
imieniu obdarowanych tymi niecodziennymi prezentami w postaci
występów- serdecznie dziękujemy
„Toporowiankom”.
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ROZEŚMIANY DZIEŃ KOBIET Z KRZYSZTOFEM PIASECKIM
Miała być solidna dawka dobrego humoru i była. Z okazji Dnia
Kobiet w Mierzęcicach wystąpił
Krzysztof Piasecki z przyjaciółmi Jackiem Łapotem i Dariuszem
Szwedą. Znani i lubiani satyrycy
dali niesamowite show, a zaprezentowane skecze wywołały salwy śmiechu i aplauz zgromadzonych na widowni Pań.
Dzień Kobiet w iście kabaretowym stylu w Gminnym Ośrodku
Kultury w Mierzęcicach cieszył się
ogromnym zainteresowanie wśród
mieszkanek gminy. Na sali pojawi-

ło się też kilku Panów, którzy chcieli towarzyszyć swoim ukochanym.

programie czy 8 marca, czy 9 marca, czy 11 marca przewijają się kobiety.”- mówił na chwilę przed wyWydarzenie rozpoczął wójt Gminy stępem Krzysztof Piasecki.
Mierzęcice Grzegorz Podlejski, który przywitał wszystkich gości i zło- Tego wieczoru śmiechu i dobrej
żył świętującym tego dnia Paniom zabawy nie brakowało. Satyrycy
serdeczne życzenia. Później scena zachwycili publiczność swoim chanależała już do zaproszonych ar- rakterystycznym dowcipem.
tystów, którzy w przygotowanym
przez siebie programie nie zapo- Jak przystało na Dzień Kobiet, nie
mnieli o tematach poświęconych zabrakło też kwiatów, które na zakobietom.
kończenie uśmiechniętym Paniom
wręczył wójt Gminy Mierzęcice
„Ja nie wyobrażam sobie życia bez Grzegorz Podlejski wraz z artystakobiet, w związku z tym w moim mi kabaretowymi.
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W BUDYNKU GBP W MIERZĘCICACH ODBYŁ SIĘ WERNISAŻ PRAC PANA JÓZEFA KOTUŁY
9 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach oraz
Gminna Biblioteka Publiczna im.
Jana Pawła II w Mierzęcicach, zorganizowały uroczyste otwarcie
wystawy prac malarskich Pana
Józefa Kotuły.
W wydarzeniu, oprócz najbliższych artysty, udział wzięli m.in.:
wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz
Podlejski, zastępca wójta Gminy
Mierzęcice Iwona Kłys, radni Gminy Mierzęcice, sołtysi z Toporowic
oraz z sołectwa Mierzęcice Osiedle, dyrektorzy gminnych instytucji, przewodnicząca KGW Toporowice, a także mieszkańcy naszej
gminy.
Uczestnicy wernisażu z wywiadu,
który przeprowadziła z bohaterem
wydarzenia Aldona Węgrzynowicz,
mogli dowiedzieć się m.in., gdzie
artysta czerpie inspiracje do swojej twórczości malarskiej, jak wyglądały początki jego kariery artystycznej, w jaki sposób godził pracę zawodową z umiłowaniem do
sztuki, jakie nagrody i wyróżnienia
otrzymał za swoją działalność artystyczną, a także, jakich rad chciałby udzielić dzieciom i młodzieży
utalentowanej plastycznie.
Na zakończenie, gospodarze wydarzenia: Pani Grażyna Czapla oraz
Pani Karolina Dymarska, wręczyły
artyście kwiaty, w uznaniu twórczości oraz wkładu, jaki Pan Józef
wnosi w edukację plastyczną kolejnych pokoleń mieszkańców gminy
Mierzęcice.

Uczestnicy wernisażu byli także
świadkami niezwykle wzruszającej sceny, kiedy to na zakończenie wywiadu, do artysty podszedł
spontanicznie jego wnuczek i złożył mu z serca płynące gratulacje.
Co istotne, z opinii rodziny malarza wynika, że wnuczek odziedziczył po dziadku talent plastyczny
i od najmłodszych lat kształci się
artystycznie pod czujnym okiem
dziadka.

w Będzinie. Obecnie pracuje
w Gminnym Ośrodku Kultury w
Mierzęcicach - w charakterze instruktora plastyki.

Już od najmłodszych lat jego pasją było malarstwo, a źródeł swoich zainteresowań poszukiwał
podglądając uroki przyrody i krajobrazu, zręcznie ołówkiem przenosząc je potem na papier lub też
ucząc się techniki tej trudnej sztuki
od miejscowych artystów. Maluje
Jak można się domyślać, goście głównie pejzaże Mierzęcic oraz
wernisażu byli zachwyceni wysta- pobliskich terenów. Jego twórwionymi dziełami, które nie tylko czość jest niezwykle różnorodna
niezwykle wiernie odzwierciedlają i bogata. Zajmuje się zarówno
lokalne krajobrazy, ale także doku- rysunkiem, malarstwem olejnym,
mentują rzeczywistość sprzed lat. jak i akwarelą. Maluje nie tylko
pędzlem, ale również szpachlą.
Pan Józef Kotuła urodził się Może poszczycić się udziałem
w 1946 roku w Górze Siewierskiej. w wielu wystawach, plenerach
Od wielu lat jest mieszkańcem oraz konkursach plastycznych.
Mierzęcic. Po ukończeniu Zawo- Jest laureatem wielu konkursów
dowej Szkoły Budowlanej rozpo- i nagród.
czął pracę w kopalni „Grodziec”
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OTWARCIE FILII BIBLIOTECZNEJ NR 5 W NOWYM BUDYNKU
20 lutego 2020 r. w sołectwie Mierzęcice Osiedle nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku,
w którym mieści się Filia Nr 5
Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Jana Pawła II w Mierzęcicach.
Otwarcie nowej siedziby, w dodatku tak przestronnej i funkcjonalnej, to dla każdej biblioteki ważny moment. To także duże wydarzenie dla każdego bibliotekarza
i każdego miłośnika książek. Była
to podwójna uroczystość, ponieważ w tym roku filia biblioteczna
w sołectwie Mierzęcice Osiedle
obchodzi 65-lecie istnienia.
Dodatkowym powodem do świętowania jest Rok Świętego Jana
Pawła II, ustanowiony przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z setną rocznicą urodzin Papieża Jana Pawła II, którego to imię
nosi Gminna Biblioteka Publiczna
w Mierzęcicach. Do wspólnego
świętowania zostało zaproszonych
wielu znamienitych gości, mieszkańców i czytelników biblioteki,
których witała Kapela „Mierzęcice”, przygrywając w holu biblioteki.
Część oficjalną rozpoczęła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mierzęcicach Grażyna Czapla,
która powitała w imieniu swoimi
i wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego wszystkich gości. W tym uroczystym dla bibliotekarzy dniu udział wzięli: poseł
na Sejm RP Mateusz Bochenek,
przedstawiciele Biblioteki Śląskiej
w Katowicach – Lidia Przybylska
i Magdalena Madejska, wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, z-ca wójta Gminy Mierzęcice
Iwona Kłys, skarbnik Gminy Mierzęcice Agnieszka Frączek, sekretarz Gminy Mierzęcice Bogumiła
Szymończyk, radni Rady Gminy
Mierzęcice, p.o. dyrektora MiPBP
w Będzinie Beata Wardęga, dyrektor MBP w Sławkowie Agnieszka
Wąs, dyrektor MBP w Wojkowicach Anna Radkowska- Śliż, dyrektor MBP w Czeladzi Bożena Podgórska, dyrektor GBP w Psarach Helena Warczok, przedstawiciel MGBP
w Siewierzu Marzena Wacławek,
dyrektor BPMiG w Łazach Elżbieta

Gradzik, Ksiądz Proboszcz parafii
pod wezwaniem św. Antoniego
w Nowej Wsi Adam Mordalski,
dyrektor GOK Karolina Dymarska,
kierownik GOPS Mariola Niedbał,
dyrektor GZGWiK Witold Klepacz,
dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Mierzęcice Paulina Niegowska,
Marta Czapla, Małgorzata Drzewiecka, Ilona Muc, Monika Naglik,
Dorota Sypniewska, Małgorzata
Rinkowska, sołtysi sołectw Gminy Mierzęcice, członkowie Koła
Sympatyków Lotnictwa Mierzęcice Osiedle, kierownik Centrum
Opieki Długoterminowej JOAN-NA Dariusz Polak, Marta i Tomasz
Rak – właściciele firmy Rak Invest
będący wykonawcami inwestycji,
czytelnicy, sympatycy i przyjaciele
biblioteki.
Po powitaniu wszystkich gości
nastąpiło symboliczne otwarcie
biblioteki poprzez przecięcie wstęgi do wypożyczalni. Dokonali tego
Lidia Przybylska przedstawiciel
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Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
Mateusz Bochenek poseł na Sejm
RP oraz Grzegorz Podlejski wójt
Gminy Mierzęcice. Następnie
Ksiądz Adam Mordalski poświęcił
budynek biblioteki.

W kolejnej części uroczystości wójt
Gminy Mierzęcice przedstawił informację, w jaki sposób doszło do
tego, że powstał nowoczesny budynek biblioteki, a dyrektor GBP
w Mierzęcicach Grażyna Czapla zaprezentowała pokrótce 65-letnią
historię powstania i działalności
filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle.

Paks i Dominika Latos, które włożyły wiele pracy i poświęciły mnóstwo swojego prywatnego czasu,
aby szybko i sprawnie przenieść
bibliotekę do nowego lokalu. Podziękowania otrzymali również
dyrektor GOK Karolina Dymarska
i dyrektor GZGWiK Witold Klepacz
za pomoc w przenoszeniu księgozbioru, sprzętu bibliotecznego
i montowanie nowego wyposażeNastępnie dyrektor biblioteki zło- nia. Następnie nastąpiło składanie
żyła serdecznie podziękowania życzeń i podziękowań przez zaproPanu Wójtowi za nową siedzibę bi- szonych gości. Zarówno dyrektor
blioteki, w której mieszkańcy będą biblioteki, jak i wójt gminy otrzymieli okazję wziąć udział w wielu mali wiele serdecznych życzeń
przedsięwzięciach kulturalnych, i usłyszeli wiele miłych słów.
edukacyjnych i informacyjnych
oraz za pamiątkową tablicę, która Kolejnym punktem uroczystości
będzie przypominała o tej uroczy- był występ artystyczny w wykostości. Podziękowania otrzymała naniu Pani Małgorzaty i Piotra Łarównież skarbnik Gminy Agnieszka zowskich, którzy zaprezentowali
Frączek za przychylność i życzli- gościom kilka pieśni operetkowych
wość oraz pomoc w wyposażeniu i utworów muzyki rozrywkowej.
nowego budynku. Serdecznie po- Ich występ to prawdziwa uczta dudziękowanie otrzymały bibliote- chowa. Część oficjalną zakończył
karki Grażyna Nowak, Małgorzata utwór Romualda Lipki i Marka Dut-
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kiewicza „Nie Zastąpi Ciebie Nikt”,
który został nazwany Hymnem na
100-lecie urodzin Jana Pawła II.
Następnie wszyscy goście zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek
przygotowany przez firmę Pol-Trans Catering” w Mierzęcicach.
Ponieważ był to Tłusty Czwartek,
wszyscy mieli okazję skosztować
pysznych pączków i faworków. Goście mieli okazję obejrzeć pomieszczenia biblioteczne, przejrzeć stare
kroniki oraz wpisać się do Księgi
Pamiątkowej.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, że uroczystość ta mogła odbyć się w nowym, pięknym
budynku oraz wszystkim, którzy
razem z nami uczestniczyli w tym
wydarzeniu w imieniu swoim i bibliotekarzy serdecznie dziękuję.
Grażyna Czapla
Dyrektor GBP w Mierzęcicach

PROJEKT GOETHE INSTITUT „DEUTSCH PLUS” W SP 1 W MIERZĘCICACH
Mamy ogromną przyjemność
poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach od
września 2019 r. bierze udział w
ogólnopolskim projekcie Goethe
Institut „Deutsch Plus”. Patronat
nad projektem objęła Ambasada
Niemiec w Polsce. Projekt ma na
celu wspieranie szkół na rzecz języka niemieckiego, promocję i popularyzację tego języka.
Niemniej ważne jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej na
rzecz propagowania języka niemieckiego poprzez udział w szkoleniach, projektach, konkursach
i inicjatywach przygotowanych
w ramach oferty Goethe Institut.

Niebanalnym wydarzeniem w
szkole było spotkanie z młodzieżą
niemieckojęzyczną. Do naszej szkoły zawitał młody „aktywista” Kevin
pochodzący z Niemiec, który w
W ramach projektu uczniowie formie warsztatów zaprezentował
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mie- uczniom niemiecką kulturę, oporzęcicach mieli okazję uczestni- wiedział o swoim życiu i o aktualczyć w koncercie Rogera Reklessa nym obrazie Niemiec. Uczniowie
w Katowicach w kinoteatrze Rialto. mieli okazję po niemiecku przeWydarzenie to było dla młodzie- prowadzić konwersacje z gościem,
ży niezwykłym przeżyciem, spo- zadać pytania, zaprezentować Polrym zastrzykiem emocji, a przede skę. Warsztaty odbyły się w całowszystkim niepowtarzalną lekcją ści w języku niemieckim. Projekt
języka niemieckiego.
Deutsch Plus to również szkolenia,

warsztaty, doradztwo metodyczno
– dydaktyczne.
Jesteśmy bardzo dumni z członkostwa w ogólnopolskim przedsięwzięciu. Pewne jest, że wszelkie
działania stworzą warunki młodzieży szkolnej do lepszego przyswojenia języka niemieckiego,
zwiększą motywację do nauczania
tego języka oraz zachęcą do poznania kultury naszych zachodnich
sąsiadów.
Monika Naglik

ABC PIERWSZEJ POMOCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCHWAŁOWICACH
07. lutego w naszej szkole odbyło się spotkanie, w czasie którego
dzieci mogły poczuć się jak mali
ratownicy. Miało ono na celu
kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie
dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku
nieobecności osób dorosłych.
Były to doskonałe zajęcia - połączenie zabawy z przekazywaniem
jakże istotnej wiedzy, która może
przynieść nieoceniony efekt - ratowanie życia.
Na zajęciach omówiono schematy bezpiecznego podchodzenia do
poszkodowanego, oceny przytomności, wezwania pomocy, metody
udrażniania dróg oddechowych,
resuscytację
krążeniowo-oddechową oraz wspomniano o pozycji
bocznej ustalonej.
Wiele emocji wzbudził pokaz
czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie, po

obejrzeniu którego, dzieci mogły
samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania
pierwszej pomocy w trakcie wykonywania masażu serca. Ponadto zostały zapoznane ze sprzętem
ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.
Po tej lekcji nasi uczniowie już
wiedzą, na czym polega ich rola
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w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.
W związku z Dniem Pierwszej Pomocy w szkole również dla rodziców przygotowano ulotki informujące i przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Katarzyna Piecuch – Sroka

OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU W SP 2 W MIERZĘCICACH
Dzień Bezpiecznego Internetu
pod tegorocznym hasłem: „Działajmy razem!” obchodziliśmy w
tym roku 11 lutego 2020 roku, ale
tak naprawdę jego główne hasła i
idee nie są nam obce. Przestrzegamy ich przez cały rok, nie tylko
do święta. Nie tylko w roku 2020.
W ramach tego przedsięwzięcia
podjęliśmy proste działania, mające na celu przypomnienie nam
wszystkim ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Internecie oraz zagrożeń jakie niesie
nadmierne i niewłaściwe korzystanie z niego.
We wszystkich klasach w ramach
lekcji informatyki, plastyki, na
lekcjach z wychowawcą przeprowadzono zajęcia o tematyce dotyczącej
cyberbezpieczeństwa.
Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych prac plastycznych
(zaprezentowanych na ściennych
gazetkach), animacji, prezentacji.
Zostały nawet podjęte próby pisania rymowanych wierszyków.
Uczniowie również utrwalali swoją wiedzę przez rozwiązywanie

quizów dostępnych na stronach
internetowych.

spędzania. Dla nikogo nie było niespodzianką, że większość uczniów
spędza go ciągle w wirtualnym
Podjęto również dyskusję o zale- świecie. Uczniowie złożyli obietnitach i wadach informacji dostęp- cę, że postarają się ograniczyć czas
nych w Internecie, ich selekcjono- spędzany w sieci na rzecz bezpowania i ich wiarygodności. Rozma- średniego kontaktu z rówieśnikawiano na temat czasu wolnego, mi.
a właściwie o sposobach jego
Marzena Wałęsa
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LEKCJA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Z PANIĄ PRAWNIK
Dnia 09.03.2020r w Szkole Pod- dzo jasny i wyczerpujący sposób
stawowej na Przeczycach odbyły udzielała odpowiedzi. Uczniowie
się nietypowe zajęcia z wiedzy dowiedzieli się również, że w każdej
o społeczeństwie. Tym razem prowadzącą lekcje była Pani Prawnik
mediator Paula Majcher – Guzik.

chwili mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, nawet jako
osoby niepełnoletnie.

Uczniowie klasy siódmej i ósmej
mieli okazję poznać i zrozumieć,
czym jest sąd, a czym mediacja.
Dowiedzieli się, że nie zawsze należy wszystkie problemy i spory
rozwiązywać na drodze sądowej.
Często wskazane są właśnie mediacje i to z różnych powodów (poufność, przejrzystość, szybkość czy
efektywność).
Młodzież chętnie zadawała pytania, na które Pani Prawnik w bar-

SP W TOPOROWICACH ZORGANIZOWAŁA WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
Każdy z nas wie, jak ważna jest
nauka rozpoznawania emocji i
nazywania ich, a także poznanie
różnych sposobów radzenia sobie
z przykrymi uczuciami np. złością.
Emocje odgrywają zasadniczą
rolę w życiu każdego człowiekazarówno dzieci jak i dorosłych.
Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze
światem zewnętrznym.
Dziecko w wieku szkolnym i przedszkolnym jest pełne uczuć i emocji.
Poprzez uczucia wyraża swój stosunek do zdarzeń, ludzi i zjawisk, które go otaczają. Gdy czuje się szczęśliwe, kochane i akceptowanejego emocje są pozytywne. Ale gdy
odczuwa strach, obawę lub złość
- przeżywa negatywne emocje.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dla dwóch grup wiekowych dziedzieci w tym zakresie, Szkoła Pod- ci. Pierwsze z nich, organizowane
stawowa w Toporowicach zorga- pod nazwą „Dziko wściekły. Wynizowała warsztaty profilaktyczne rażanie i przezwyciężanie negatywnych emocji.” - przeznaczone
były dla uczniów klas I-III. Z kolei
adresatem drugich warsztatów pn.
„Mowa ciała: Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych uczuć” były
dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zaproponowanych ćwiczeniach, świetnie się
przy tym bawiąc.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo
w tego rodzaju praktycznych zajęciach pozytywnie przełoży się na
efekty wychowawcze.
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ROZGRYWKI PIŁKARSKIE RÓWNIEŻ ZAWIESZONE – STRAŻAK ZAGRA NIEPRĘDKO
29 marca meczem z JSP Warta Zawiercie miał rozpocząć rozgrywki ligowe w rundzie wiosennej
KS Strażak Nowa Wieś. Miał, bo
w obliczu obecnych wydarzeń,
wszystkie mecze zostały przez
PZPN zawieszone do 26 kwietnia
br.
Pod wodzą nowego trenera, Kamila Miodka, drużyna Strażaka zaczęła się prezentować naprawdę dobrze. Od początku roku zaangażowanie, atmosfera, a z czasem również frekwencja na zajęciach stały
na wysokim poziomie. Z treningu
na trening, ze sparingu na sparing,
można było zauważyć coraz lepszą
współpracę i organizację gry.

z Unią Świerklaniec Strażak odniósł imponujące zwycięstwo 5-1.
Trzy bramki w tym meczu zdobył
Łukasz Juzoń, po jednej zaś dołożyli Roman Cichoń i Rafał Jabłoński. Pięć razy piłkę z siatki wyjmował także bramkarz RKS Zagłębie
Dąbrowa Górnicza – w spotkaniu
z dąbrowianami nasz zespół przegrał co prawda 5-6, jednak styl gry
dał duże powody do zadowolenia.
Tym razem hattrickiem popisał się
Dariusz Trefon, a Łukasz Juzoń i Artur Latos zdobyli po jednym golu.

Kiedy wydawało się, że za chwilę KS Strażak rozpocznie marsz
w górę tabeli, odrabiając z tygodnia
na tydzień straty z rundy jesiennej,
Polska, jak i niemal cały świat, rozW pierwszym meczu przygoto- poczęła walkę z koronawirusem
wawczym Strażak przegrał 0-3 COVID-19. Kibice piłkarscy muszą
z Promieniem Strzemieszyce Małe. się na razie pogodzić z faktem, że
Następnie w konfrontacji z lide- choć futbol zwykł im dawać dużo
rem bytomskiej klasy B, Orłem Bo- radości, to w tym momencie jest
browniki, uległ już nieznacznie, bo sprawą drugorzędną. Każdy z nas
tylko 1-2, po bramce wracającego ma przed sobą ważny egzamin z
do drużyny Łukasza Juzonia.
solidarności obywatelskiej. Jeśli
uda nam się go pomyślnie zdać,
W marcu drużyna zrobiła kolej- rozgrywki sportowe zostaną wznony krok do przodu – w meczu wione i będziemy mogli niebawem

GŁOS NA MILLĘ
Mieszkanka naszej gminy,
Kamila Dróżdż czyli „Milla”,
została wyróżniona w programie
„Szlagierowa Lista” kanału TVS.
Jej najnowsza piosenka „Ach ten ślub”
znajduje się w notowaniu
listy przebojów telewizji TVS.
Aby się utrzymała na „Szlagierowej Liście”
potrzebne jest m. in. nasze wsparcie!
Aby oddać swój głos na piosenkę
„Ach ten ślub” należy wysyłać
SMS o treści SL.120
pod numer 72068 (2,46 zł z VAT)
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wrócić do normalnego życia, a co
za tym idzie, także sportowych pasji.
Poniżej prezentujemy komunikat
DRK PZPN z dnia 20 marca br.
„Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną
z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym
z tego przedłużającym się brakiem
możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie
okresie, mecze Fortuna I ligi, II ligi,
III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i futsalu,
kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają odwołane
do 26 kwietnia 2020 r. włącznie.
O ewentualnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek
przed upływem ww. terminu, ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów lub konieczności
odwołania kolejnych zawodów,
poinformujemy niezwłocznie po
ich podjęciu.”

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
Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 2/2020 - strona 24

