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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 od- •
będzie się w dniach od 1 września
do 30 listopada 2020 r. i będzie
przeprowadzony według stanu na
dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w
spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii
Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak
również wynika on z rekomendacji
FAO, zawartych w dokumencie pn.
Światowy program spisów rolnych
rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
W Polsce poprzedni Powszechny
Spis Rolny odbył się w 2010 r.
Podstawowe cele Powszechnego
Spisu Rolnego:
•

•

•
•

zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych
i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej
dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej
i społecznej na wsi;
dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów
hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów
upraw rolnych;
analiza zmian jakie zaszły w
rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
wykonanie zobowiązań Polski
w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji
międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

aktualizacja
statystycznego
rejestru gospodarstw rolnych
i przygotowanie operatów do
pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa
w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
• poprzez samospis internetowy
przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22
279 99 99; a jeśli pozwoli na to
sytuacja epidemiczna w kraju:
• bezpośrednio w wywiadzie
udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
• korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze
stanowiska komputerowego w
siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.
Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów
bezpieczeństwa, w oparciu o
nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa
stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem
do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce
właściwego komisarza spisowego
składają pisemne przyrzeczenie.
Dane pozyskane podczas
spisów mogą być wykorzystywane
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz
do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych
przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych
w spisach dla innych niż podane
celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny
jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020
r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane
dane dotyczące m.in.:
• użytkowników gospodarstw
rolnych;
• rodzaju użytkowanych gruntów;
• powierzchni
użytkowanych
gruntów;
• zużycia nawozów mineralnych
i organicznych;
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
• rodzaju budynków gospodarskich;
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
• nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i Bieżące informacje o spisie rolnym
członków jego gospodarstwa dostępne są na stronie www.spidomowego oraz pracowników srolny.gov.pl.
najemnych.
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RUSZYŁA KAMPANIA „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ”
Zbliżająca się jesień i wiążący się z
nią spadek temperatur za oknem,
rozpocznie okres grzewczy, do którego warto być dobrze przygotowanym.

W komunikacie nadesłanym z
Międzywojewódzkiego
Cechu
Kominiarzy możemy przeczytać,
czym powinny charakteryzować
się bezpieczne przewody kominowe w naszych domach. Ważne są
Organizującym kampanię społecz- m.in. ogniotrwałości, nośności,
ną kominiarzom przyświeca ważny szczelności i izolacyjności ogniocel: propagowanie wiedzy o pra- wa. Pod uwagę należy wziąć także
widłowym utrzymaniu urządzeń przewody kominowe wentylacyjMiędzywojewódzki Cech Komi- grzewczych i zwiększanie liczby do- ne, które w przypadku pożaru w
niarzy zachęca do udziału w spo- mów z oczyszczonymi kominami. lokalu posłużą do ujścia toksyczłecznej akcji „Sadza płonie. Czad
nych produktów spalania o wysozabija. Żyj” skierowanej do użyt- Pamiętajmy, że zaniedbane prze- kiej temperaturze. Z pozostałymi
kowników budynków eksploatu- wody kominowe lub wentylacyj- cechami bezpiecznych przewodów
jących urządzenia grzewcze, prze- ne mogą stanowić zagrożenie dla zapoznają się Państwo w nadesławody kominowe i wentylację.
zdrowia i życia.
nym komunikacie.

GMINA POZYSKAŁA BLISKO 50 TYS. ZŁ NA USUWANIE AZBESTU
Gmina Mierzęcice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania
pn. „Unieszkodliwienie azbestu
i wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Mierzęcice”.
Mierzęcicki urząd pozyskał na ten
cel dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 37 365,22 zł. Dodatkowo 10 000 zł na realizację za-

dania przekazał Powiat Będziński.

Przypomnijmy, że od 1998 roku w
Polsce obowiązuje całkowity zakaz
W lipcu podpisano umowę z firmą produkcji i stosowania azbestu.
IMAK Krzysztof Szymczak, która Zgodnie z dyrektywą Unii Europejzostała wybrana na wykonawcę skiej do 2032 r. musi on być usuzadania. W ramach przedsięwzię- nięty i zutylizowany z miejsc, w
cia dokonano odbioru i utylizacji których nadal występuje. Od wielu
azbestu i wyrobów zawierających lat na terenie Mierzęcic prowaazbest z 49 nieruchomości. Dzięki dzone są liczne działania, których
zadaniu z terenu gminy znikęło po- celem jest pozyskiwanie funduszy
nad 150 ton azbestu.
na wzmocnienie procesu oczyszczania gminy z azbestu.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ!
Zastanawiasz się nad wyborem
swojej drogi zawodowej? Myślisz
poważnie o tym, aby związać się
z mundurem żołnierza? O to trzy
kroki do służby wojskowej: zawodowej i terytorialnej.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Wolności 102A,
42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82,
e-mail: redakcja@gok.mierzecice.pl
www.facebook/gokmierzecice
Redakcja: Karolina Dymarska
Opracowanie graficzne i skład:
Karolina Smolarska
Redakcja zastrzega sobie prawo
do wyboru nadesłanych materiałów,
ich przeredagowania
oraz dokonywania skrótów.
Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
Nakład: 1000 egz.
Druk: „Magic” s.c. Będzin - Grodziec

Krok 1 - Wejdź na portal zostan- wniosku w portalu zostanzolniezolnierzem.pl i wypełnij dane rzem.pl otrzymasz informację,
w formularzu.
kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji masz się stawić.
Wejdź na Portal Rekrutacyjny do To tam, w jeden dzień, odbędziesz
Wojska Polskiego (zostanzolnie- rozmowę kwalifikacyjną, rozmorzem.pl) i rozpocznij proces re- wę z psychologiem oraz zostaniesz
krutacji. To tu rozpoczniesz swoją zbadany przez komisję lekarską.
drogę do zawodowej i terytorial- W przypadku pozytywnych wyninej służby wojskowej. Zakłada- ków i opinii zakończysz ten dzień
jąc konto w portalu przejdziesz z kartą powołania na szkolenie
przez pierwszy etap rekrutacji, podstawowe (tzw. służbę przygow ramach którego, poznamy Two- towawczą).
je preferencje i zainteresowania
tak, aby przygotować dla Ciebie Krok 3 - Ukończ szkolenie podstaodpowiednią ofertę służby w ar- wowe trwające do 30 dni.
mii. W ramach portalu i interakcji
z naszym specjalistą od rekrutacji Twoje szkolenie podstawowe pozostaniesz skierowany do Wojsko- trwa do 30 dni. W tym czasie czeka
wego Centrum Rekrutacji.
na Ciebie szereg zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.
Krok 2 - Odwiedź Wojskowe Centrum Rekrutacji i załatw wszyst- Na zakończenie szkolenia złożysz
kie formalności jednego dnia!
przysięgę wojskową i otrzymasz
stopień wojskowy żołnierza rezerMaksymalnie 14 dni od złożenia wy.
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RUSZYŁA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W PRZECZYCACH
Firma Rak Invest Tomasz Rak z
Myszkowa rozpoczęła budowę
sali gimnastycznej w Przeczycach.
Sala zostanie dobudowana do
istniejącego budynku szkoły podstawowej, obiekt będzie w pełni
dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Projekt inwestycyjny obejmuje
budowę sali gimnastycznej o wymiarach 13 m x 25 m wraz z niezbędnym wyposażeniem. Cała
powierzchnia obiektu ma wynieść
340 m2.
Koszt inwestycji opiewa na kwotę
ok. 1 200 000 zł. Gmina Mierzęcice pozyskała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Budowę sali gimnastycznej wesprze
finansowo także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

UKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ 4756 S
Zakończyły się prace budowlane pobocza ze zjazdami oraz odwodzwiązane z modernizacją drogi nienie drogi.
powiatowej 4756 S - ulic Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej.
Inwestycja została zrealizowana
w ramach Funduszu Dróg SamoDzięki tej inwestycji kierow- rządowych przy współpracy Gminy
cy mogą cieszyć się komfortem Mierzęcice i Starostwa Powiatoz jazdy po nowej nawierzchni. Do- wego w Będzinie. Na modernizację
datkowo wykonawca wybudował ponad 2 km odcinka drogi powiato-
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wej Gmina przekazała 1 038 171 zł.
Realizacja tego zadania inwestycyjnego, podobnie jak w przypadku innych remontów dróg, wpłynie
bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu kierowców i pasażerów.

PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
realizację dodatkowych zajęć dy- to, w ramach przedsięwzięcia ordaktyczno-wyrównawczych oraz ganizowane będą wyjazdy i wykół przedmiotowych z zajęć przy- cieczki edukacyjne. Szkoła może
rodniczych i języków obcych.
liczyć także na zakup niezbędnych
pomocy dydaktycznych do prowaProjekt pod nazwą „Rozwój jakości dzenia zajęć.
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach” obejmie Na realizację projektu edukacyjZ początkiem września w Szkole także zajęcia specjalistyczne dla nego w mierzęcickiej placówce
Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach uczniów ze specjalnymi potrzeba- pozyskano dotację w wysokości
ruszył projekt mający na celu mi edukacyjnymi oraz doskona- 282 975,43 zł. Całe przedsięwziępodniesienie jakości kształcenia lenie umiejętności i kompetencji cie potrwa do 28.02.2022 roku.
ogólnego w placówce poprzez zawodowych nauczycieli. Ponad-

WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE
Zajęcia sportowe i artystyczne,
warsztaty z psychologiem, a także
zajęcia z aktywizacji zawodowej,
czy szeroko pojętej profilaktyki
prozdrowotnej - na udział w tych
i wielu innych przedsięwzięciach
mogli liczyć mieszkańcy Gminy
Mierzęcice, którzy skorzystali
z oferty zajęć realizowanych w ramach projektu pn. „Wzmacnianie
potencjału społeczności lokalnej
na terenie Gminy Mierzęcice”.
Na realizację projektu, który miał

na celu wzrost aktywności społeczno – zawodowej społeczności
lokalnej, Gmina Mierzęcice otrzymała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 328 tysięcy złotych.

W miesiącu wrześniu planowany
jest kurs komputerowy oraz zajęcia z przedsiębiorczości. Ponadto
odbędą się pogadanki z zakresu
profilaktyki prozdrowotnej.

W dalszym ciągu można bezpłatnie korzystać z porad prawnika,
Więcej informacji o realizowanym psychologa i doradcy zawodowew naszej gminie projekcie znajdą go.
Państwo w materiale filmowym
przygotowanym przez telewizję Informacje o terminach spotkań
iTV Region na www.itvregion.pl
dostępne są na stronie internetowej Urzędu.
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NOWE BOISKA NA NOWY ROK SZKOLNY
Wraz z nadejściem nowego roku
szkolnego zakończyły się prace
budowlane, w ramach których
przy Szkołach Podstawowych w
Boguchwałowicach i Toporowicach powstały wielofunkcyjne
boiska sportowe o nawierzchni
poliuretanowej. Oficjalne otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych nastąpiło 1 września.
Nowe, wielofunkcyjne boiska to

idealna przestrzeń dla miłośników
aktywnego spędzania czasu. Prowadzone tu zajęcia wychowania
fizycznego zagwarantują bezpieczne uprawianie wielu dyscyplin
sportowych. Na nowych obiektach
o swoją kondycję będzie mógł zadbać każdy mieszkaniec gminy, ponieważ boiska są ogólnodostępne i
bezpłatne.

wyniósł blisko pół miliona zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Boguchwałowicach
kosztowała
215 560 zł, natomiast za kwotę
221 400 zł wybudowano nowe boisko w Toporowicach.

Na realizację obu inwestycji Gmina Mierzęcice pozyskała dofinansowania z Ministerstwa Sportu
oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Koszt wykonania obu obiektów Metropolii.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Inauguracje nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w
Boguchwałowicach i Szkole Podstawowej w Toporowicach zbiegły się z otwarciem nowych boisk
wielofunkcyjnych.

W uroczystościach związanych
z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego w Szkole Podstawowej
w Toporowicach udział wzięli:
wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz
Podlejski, zastępca wójta Iwona
Kłys, pełniąca funkcję sołtysa ToSymbolicznego przecięcia wstęgi porowic oraz radnej gminy Anna
na obiektach sportowych w obu Kolasińska, oraz radny Przemymiejscowościach dokonał wójt sław Paszewski. Specjalnie z myślą
gminy Grzegorz Podlejski, który o tym szczególnym dniu, ucznioprzekazał placówkom piłki do siat- wie przygotowali krótkie przedkówki. W celu zapewnienia bez- stawienie teatralne. Uroczystość
pieczeństwa uczniom rozpoczęcie uświetnił ponadto występ trzech
roku szkolnego we wszystkich mie- wokalistek. Nie zabrakło takrzęcickich szkołach odbywało się że życzeń złożonych przez jedną
w zgodzie z panującym reżimem z uczennic skierowanych do nasanitarnym.
uczycieli i uczniów.
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Pierwszy dzień nowego roku
szkolnego równie uroczyście obchodzono w Szkole Podstawowej
w Boguchwałowicach.
W inauguracji kolejnych miesięcy nauki udział wzięli: wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, zastępca wójta Iwona Kłys,
sołtys Boguchwałowic i radna gminy Danuta Szymończyk
oraz ks. proboszcz Marek Cuda,
który poświęcił nowe boisko.
W związku ze sportowym charakterem uroczystości uczniowie poza
częścią artystyczną przypomnieli
wszystkim kodeks sportowca i złożyli przysięgę sportowca.

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o
charakterze socjalnym. Udzielane
jest uczniom w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonania barier
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

materialnej z powodu zdarzenia wielodzietność, alkoholizm lub
losowego.
narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pienięż- Do ubiegania się o stypendium
nego na pokrycie wydatków zwią- szkolne uprawnia dochód netto
zanych z procesem edukacyjnym na członka rodziny poniżej 528,00
lub w formie pomocy rzeczowej zł i fakt zamieszkania na terenie
o charakterze edukacyjnym, raz gminy Mierzęcice.
lub kilka razy w roku, niezależnie
Pomoc materialna o charakterze od otrzymywanego stypendium Wnioski o przyznanie stypensocjalnym przysługuje:
szkolnego.
dium szkolnego należy złożyć
w Sekretariacie Urzędu Gminy
1. uczniom szkół publicznych, Stypendium szkolne może być w Mierzęcicach w terminie do
niepublicznych i niepublicz- udzielone uczniom w następują- dnia 15 września danego roku
nych
szkół
artystycznych cej formie:
szkolnego, a w przypadku słuchao uprawnieniach publicznych
czy kolegiów – do 15 października
szkół artystycznych oraz słu- 1. całkowitego lub częściowego danego roku szkolnego.
chaczom kolegiów pracownipokrycia kosztów udziału w
ków służb społecznych - do
zajęciach edukacyjnych, w tym Formularz wniosku można pobrać
czasu ukończenia kształcenia,
wyrównawczych, wykraczają- w Urzędzie Gminy Mierzęcice ponie dłużej jednak niż do ukońcych poza zajęcia realizowane kój nr 6.
czenia 24. roku życia,
w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w za- Do wniosku należy dołączyć obo2. wychowankom
publicznych
jęciach edukacyjnych realizo- wiązkowo zaświadczenie o wysoi niepublicznych ośrodków rewanych poza szkołą,
kości dochodów z miesiąca powalidacyjno-wychowawczych przedzającego złożenie wniosku (z
do czasu ukończenia realizacji 2. pomocy rzeczowej o charak- m-ca sierpnia) lub zaświadczenie
obowiązku nauki.
terze edukacyjnym w tym w (ksero decyzji) o korzystaniu ze
szczególności zakupu podręcz- świadczeń pieniężnych z pomocy
Rodzaje pomocy materialnej
ników.
społecznej w przypadku ubiegania
o charakterze socjalnym:
się o stypendium szkolne ucznia,
Stypendium szkolne może otrzy- którego rodzina korzysta ze świad1. stypendium szkolne,
mać każdy uczeń znajdujący się czeń pieniężnych z pomocy spow trudnej sytuacji materialnej, łecznej.
2. zasiłek szkolny.
wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczegól- Informacja dotyczy przyznawania
Zasiłek szkolny może być przy- ności gdy w rodzinie występuje: uczniom stypendiów o charakteznany uczniowi znajdującemu się bezrobocie, niepełnosprawność, rze socjalnym.
przejściowo w trudnej sytuacji ciężka lub długotrwała choroba,
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CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię
informacyjną pod nazwą „Cudze
chwalicie, swoje poznajcie”, która
promuje polskiebazarek.pl.
Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązaniu
bezpośrednich kontaktów przez
rolników i producentów żywności
z konsumentami. Można na niej
bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia
o sprzedaży i promocji swoich produktów.
Szczególnie wartym podkreślenia
jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie
tyle, ile proponuje rolnik - nie ma
marży pobieranej przez pośredników. Polkiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z
tradycyjnym sposobem sprzedaży
produktów. Jest realizacją polityki
rozwoju rynków rolnych i promocji
bezpośredniego dostępu do żywności w wysokiej jakości.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jest największą w województwie śląskim
firmą rolniczą, która od ponad 50
lat towarzyszy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich w
doradzaniu, szkoleniu oraz podejmowaniu starań, aby poprawiać
jakość życia na wsi.

MOBILNE BIURO CZYSTEGO POWIETRZA 15 WRZEŚNIA W GMINIE MIERZĘCICE
Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którymi
przyszło nam się mierzyć, dążąc
do zapewnienia bezpiecznej przyszłości mieszkańcom Polski.

Biuro Programu Czyste Powietrze
pod patronatem Ministerstwa
Klimatu i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak - poprzez termomodernizację
własnego domu i wymianę źródła
ciepła - może nie tylko zmniejszyć
emisję szkodliwych zanieczyszczeń
do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając
w ten sposób komfort i standard
swojego życia.

Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiadają na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw.
kopciuchów oraz co najważniejsze
pomagają wypełnić wnioski o dotacje.

W lipcu wystartowało Mobilne

2020r w godz. 12:00 – 14:00 przy
Gminnym Ośrodku Kultury.
Spotkania odbywają się z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak,
by były bezpieczne dla mieszkańców.

Wszystkie informacje dotyczące
Programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, znajdują się
na stronach www.wfosigw.katowiW gminie Mierzęcice będzie moż- ce.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/
na skorzystać z porad ekspertów program-czyste-powietrze
oraz
WFOŚiGW w dniu 15 września www.czystepowietrze.gov.pl.
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WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI ŚWIĘTOWALIŚMY WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ
8 sierpnia w Polsce obchodzimy
Wielki Dzień Pszczół. Święto to
zostało powołane do życia po to,
by uświadomić mieszkańcom Polski rolę pszczół w naszym życiu
oraz chronić te pożyteczne owady
przed wyginięciem.
Zasługi pszczół są nie do przecenienia. To właśnie dzięki nim
mamy miód i pyszne owoce. Warto wiedzieć, że na około 470 gatunków tych owadów w naszym
kraju, niemal połowa zagrożona
jest wyginięciem. W Polsce większość roślin jest owadopylna. Gdyby nie pszczoły przestałyby się one
rozmnażać, a plony roślin uprawnych spadłyby o 70-80%. Oznacza
to, że musielibyśmy pożegnać się
z jabłkami, czereśniami, dyniami i
porzeczkami…
Zdaniem naukowców, nie ma jednej, konkretnej przyczyny ginięcia
tych owadów. Wśród głównych
powodów można wymienić chemizację rolnictwa, rozwój telefonii
komórkowej (która z kolei zakłóca
zdolność pszczół do orientacji w
terenie). Problemem dla pszczół
jest także rozprzestrzenianie się
chorób pasożytniczych, a także
zmiany w środowisku naturalnym,
zanieczyszczenie środowiska.
Pomóc pszczołom możemy w różny sposób. Jednym z nich jest wy-

siew roślin dostarczającym tym
pożytecznym owadom pokarm.
W związku z tym, Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach postanowił przygotować ekologiczną
niespodziankę dla mieszkańców
naszej gminnej społeczności: w
przeddzień tego święta, 7 sierpnia
zorganizował akcję „Mieszkańcy
Mierzęcic pomagają pszczołom”.
Zgodnie z założeniem akcji, mieszkańcy Gminy Mierzęcice, którzy
w godzinach od 7.30 do 15.30
zgłosili się do Gminnego Ośrodka
Kultury w Mierzęcicach, otrzymywali darmowe mieszanki kwiatów
przyciągających dzikie pszczoły.
Może tylko cieszyć fakt, że świadomość ekologicznych zależności jest
w naszym społeczeństwie coraz
większa, bowiem nie brakowało

wśród mieszkańców naszej gminy
osób, które chciały wspomóc wysiewem kwiatów te pożyteczne
owady, a tym samym-pomóc i sobie. Napawa nadzieją to, że los naszego środowiska naturalnego nie
jest mieszkańcom obojętny.
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PODSUMOWANIE AKCJI „LATO W GMINIE MIERZĘCICE”
Tegoroczne wakacje zapamiętamy na długo. Z pewnością nie
możemy o nich powiedzieć, że
były typowe, ze względu na pandemię koronawirusa. Wielu z nas
po okresie, w którym w obawie
o życie i zdrowie swoje i najbliższych musiało pozostać w domu,
marzyła o bliskim obcowaniu
z naturą, zwiedzaniu nieznanych
zakątków, podróżowaniu. Większość Polaków wypoczywała na
terenie Polski, doceniając jej walory krajobrazowe i przyrodnicze.
Po okresie izolacji pragnęliśmy
spędzać czas w towarzystwie bliskich nam osób, przyjaciół i znajomych.

celem była realizacja akcji „Lato
z Gminą Mierzęcice”, w poczuciu
bezpieczeństwa o zdrowie i życie
mieszkańców, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawno-sanitarnymi.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w każdy z wakacyjnych
wtorków młodzi mieszkańcy gminy Mierzęcice zostali zaproszeni
do udziału w zajęciach pn. „Kreatywne wtorki”. Organizatorom
wtorkowych inicjatyw nie zabrakło
inspiracji, by zajęcia z GOK były
atrakcyjne pod względem swej
różnorodności, a także - by trafiały
w wyrafinowane gusta najmłodszych mieszkańców gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach przygotował i wdrożył „Kreatywne wtorki” rozpoczęły
procedury i rozwiązania, których się 7 lipca i trwały do 25 sierpnia.

Dobrym prognostykiem dla nich
był fakt, że towarzyszyła im słoneczna, wprost wymarzona pogoda wakacyjna.
Podczas trwania tych spotkań
dzieci tworzyły m.in. zawieszki
zapachowe, breloczki z folii termokurczliwej, tęcze z włóczki
i drutu, liście i serca z zimnej porcelany, niespotykane dekoracje z
kolorowego piasku oraz masy piaskowej z ozdobami, a nawet - ogrody pełne roślin z gotowych zestawów. Nie zabrakło chętnych wśród
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy, którzy chcieli ten wakacyjny czas spędzić kreatywnie, rozwijając swoje zdolności manualne,
w gronie rówieśników i pracowników mierzęcickiego GOK.
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Od 6 lipca br. do 31 sierpnia br., w
każdy wakacyjny poniedziałek na
terenie mierzęcickiego SKATE PARKU odbywały się zajęcia z Extreme
City, podczas których pod okiem
fachowej kadry ich uczestnicy, doskonalili swoje umiejętności jazdy
na rolkach, deskorolce.
Podczas minionych wakacji pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mierzęcicach
zorganizowali konkurs plastyczny

pt. „Wszystkie uzależnienia niszczą
nasze marzenia”, a także spektakle dla dzieci. Celem obu widowisk była edukacja i profilaktyka.
Pierwszy z nich pt. „Uczą króla
dzieci segregacji śmieci”, który odbył się 14 sierpnia br. na terenie
OSP Nowa Wieś, poświęcony był
szeroko pojętej tematyce ekologii
i ochrony środowiska naturalnego.
Drugie widowisko pt. „Być dorosłą
bardzo chciała i na miotle odleciała”, dotyczyło tematyki profilaktyki
uzależnień.

dla dorosłych mieszkańców gminy
Mierzęcice cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zarówno dzieci, jak i starsi widzowie zostali zaproszeni przez mierzęcicki GOK do zobaczenia projekcji filmów w plenerze w dniu 15
Wakacyjne miesiące obfitowały i 29 sierpnia. W obu przypadkach
także w wydarzenia, które Gmin- wyboru repertuaru spośród przedny Ośrodek Kultury w Mierzęci- stawionych propozycji dokonywali
cach adresował także do doro- sami mieszkańcy. O ile pierwsza
słych mieszkańców naszej gminy. z projekcji odbyła się bez probleCi ostatni mogli wziąć udział m.in. mów to druga, planowana na 29
w warsztatach, podczas których sierpnia br. ,musiała zostać przełotworzyli wyjątkowo popularne żona na inny termin ze względu na
w ostatnim czasie „Lasy w szkle” niekorzystną prognozę pogody w
oraz w warsztatach, gdzie moty- dniu planowanych seansów.
wem przewodnim było tworzenie
niepowtarzalnej biżuterii szklanej. W sobotnie popołudnie 22 sierpCo istotne, te kreatywne zajęcia nia br. w plenerze, w sąsiedztwie
mierzęcickiego GOK została zorganizowana zabawa dla najmłodszych, której animatorami byli
klauni: Ruphert i Rico. Podczas
zabawy, kilkudziesięciu młodych
mieszkańców gminy Mierzęcice w
towarzystwie rodziców, dziadków
i opiekunów brało udział w świetnie zorganizowanych animacjach,
malowaniu włosów, konkursach,
tańcach. Z pewnością na długo w
pamięci dzieci pozostanie deszcz
baniek mydlanych oraz deszcz
confetti.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji „Lato w Gminie Mierzęcice” za wspólne spędzanie wolnego czasu oraz wszystkim osobom
i instytucjom zaangażowanym w
pomoc przy organizacji w/w akcji.
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AKCJA „BEZPIECZNY SK8PARK” JUŻ ZA NAMI
3 sierpnia 2020r., w godz. od
16.00 do 17.00, na terenie Plenerowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Mierzęcicach miało miejsce niezwykłe wydarzenie
pn. „Bezpieczny sk8park”.
Organizatorem tej informacyjno
- edukacyjnej akcji, której nadrzędnym celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wielbicieli jazdy na rolkach, desce
oraz hulajnodze, była Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach,
Urząd Gminy w Mierzęcicach oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach. Policję reprezentował
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Będzinie sierż. sztab.
Adam Bober.

Na początku spotkania instruktor
z Extreme City przedstawił jego
uczestnikom zasady korzystania
ze skateparku oraz omówił regulamin, obowiązujący w tym miejscu
rozrywki i zabawy. Uczestnicy mogli zaprezentować swoją wiedzę
z zakresu zasad bezpieczeństwa
przy uprawianiu sportów ekstremalnych, która była honorowana
nagrodami.

Pytania w tej części spotkania zadawał przedstawiciel Extreme
City. Uczestnicy konkursu bardzo
się starali, gdyż walczyli o cenne
nagrody: kaski i ochraniacze do
jazdy na skateparku. Najmłodsi
uczestnicy warsztatów otrzymali
maskotkę Sznupka, a pozostali „Sznupkowe kolorowanki”. Warto
podkreślić, że fundatorem nagród
w postaci ochraniaczy i kasków
była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na uczestników wydarzenia czekał
także mały poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim osobom
i instytucjom, które wsparły to
szczytne wydarzenie. Zapraszamy
na kolejne akcje organizowane
przez mierzęcicki GOK.
Zachęcamy do zapoznania się
z materiałem przygotowanym
przez telewizję iTVRegion na
www.itvregion.pl

V. EDYCJA SILESIAN HIGHLAND MARATHONU ORAZ IX BIEG NOWEJ WSI JUŻ ZA NAMI
Koronawirus spowodował, że w
tym roku wiele imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych oraz
rozrywkowych, a także targów zostało odwołanych, przełożonych
na inny termin lub odbywa się w
zupełnie innych warunkach.

ników, zaś w Biegu na dystansie 11 nowych uczestników, gdyż w tym
km-87 osób. Co istotne, ta impreza roku odnotowano rekordową fresportowa na stałe zapisała się już kwencję wśród startujących.
w kalendarzu wydarzeń sportowych jej uczestników, którzy przybywają na nią nie tylko z terenu
gminy Mierzęcice, czy ościennych
gmin i miast, ale także z różnych
stron naszego kraju.

11 lipca br., już po raz piąty zorganizowano Silesian Highland
Marathon, czyli Maraton Wyżyny Ogromne gratulacje należy złoŚląskiej.
żyć na ręce Organizatorów, albowiem dołożyli wszelkich starań, by
Ze względu na panujące obostrze- w trudnych warunkach atmosfenia sanitarne, w związku z pande- rycznych i przy licznych obostrzemią COVID-19, to sportowe wyda- niach sanitarnych, zorganizować
rzenie zostało podzielone na trzy tak udane wydarzenie. Słowa poosobne biegi: Maraton, Półmara- dziwu dały się słyszeć z ust niemal
ton oraz Bieg na 11 km. Pomimo wszystkich zawodników i osób im
niesprzyjającej, deszczowej pogo- towarzyszących od początku imdy w Maratonie udział wzięło 112 prezy. Warto podkreślić, że z każdą
osób, w Półmaratonie- 130 zawod- kolejną edycją biegów zyskują one
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II wynik osiągnęła Dorota Bagińska, zaś III- Małgorzata Wojdanowska.
Gratulujemy nie tylko Laureatom poszczególnych biegów, ale
wszystkim uczestnikom tego wydarzenia oraz osobom, organizacjom, jednostkom samorządowym, strażakom i wolontariuszom,
którzy z tak ogromnym zaangażowaniem tworzą tę wspaniałą imprezę sportową.
Niemal miesiąc później, 8 sierpnia 2020 r. zorganizowana została
z kolei IX edycja Biegu Nowej Wsi
oraz marsz Nordic Walking. W tym
roku, ze względu na obostrzenia
sanitarne związane z pandemią
koronawirusa COVID-19, obowiązywał limit osób startujących.
W sportowej rywalizacji mogło
wziąć udział tylko 150 osób. Wszyscy startujący musieli także wystartować w maseczkach, które w
trakcie biegu mogli ściągnąć pod
warunkiem zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego. Cieszymy się, że pomimo różnego rodzaju utrudnień, które ze względu
na zapewnienie bezpieczeństwa
startujących musieli wprowadzić
Organizatorzy tego wydarzenia
sportowego, uczestnicy zarówno
biegu jak i marszu zdecydowali się
wziąć udział w tej imprezie.

dium w kategorii mężczyzn zostali: Dawid Waloski (I miejsce), Paweł Wylężek (II miejsce) oraz Rafał
Wachla (III miejsce), zaś w kategorii kobiet: Aneta Świtaj (I miejsce), Monika Błaszczyk (II miejsce)
i Wiola Mieszczak (III miejsce).
Najlepszy wynik spośród startujących mieszkańców gminy Mierzęcice uzyskali: Roman Cichoń,
Dorian Gawron oraz Paweł Wierzbicki. W kategorii kobiet najlepsze
wyniki wśród startujących mieszkanek naszej gminy wywalczyły:
Joanna Cichoń, Izabela Wojdas
oraz Klaudia Zawodniak.
W marszu nordic walking na dystansie 5 km wystartowało 32
zawodników. Zwycięzcą marszu
został Łukasz Dors, II miejsce wywalczył Karol Stiller, zaś III miejsce
na podium przypadło w udziale
Wiktorowi Pękali. W kategorii kobiet zwyciężyła Julia Treścińska,

Gratulujemy zwycięzcom zarówno
biegu, jak i marszu!
Organizatorzy wydarzenia tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Lokalnego „Nowa Wieś i Okolice”
składają serdeczne podziękowania Urzędowi Gminy Mierzęcice
z wójtem Grzegorzem Podlejskim na czele oraz instytucjom,
firmom, partnerom i sponsorom
wspierającym organizację IX Biegu Nowej Wsi, którymi byli: Sarex,
SchoolTour, Tomasz Sar, Gminny
Ośrodek Kultury w Mierzęcicach,
Sołectwo Nowa Wieś, Spółka Dla
Zagospodarowania
Wspólnot
Gruntowych we Wsi Nowa Wieś,
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach,
Drog Mol, OSiR Będzin, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, OSP Nowa Wieś, Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski Bara, Estetica Promed, Sar Sp. j., Maratony Polskie oraz Wolontariusze.

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach podobnie jak w przypadku Silesian Highland Marathonu
przygotował „zielone nagrody niespodzianki” w postaci lasu w szkle,
dla najlepszych biegaczy i maszerujących w kategoriach OPEN.
Ostatecznie, w biegu na dystansie
5 km wystartowało 100 zawodników i zawodniczek. Dwie osoby
nie ukończyły biegu. Zdobywcami trzech kolejnych miejsc na poPanorama Gminy Mierzęcice - Nr 4/2020 - strona 17

ZAKRĘCONA AKCJA DLA MAŁEJ OLIWII Z BOGUCHWAŁOWIC
Oliwka ma tylko 2 miesiące, a już musi się zmagać z
tak okrutną chorobą genetyczną, jaką niewątpliwie
jest rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu I- najgorsza
postać rdzeniowego zaniku mięśni). Największą szansą dla Oliwki jest najdroższe leczenie świata, od niedawna dostępne także w Polsce-terapia genowa. Aby
pomóc dziewczynce potrzebne jest ponad 9 mln zł.
W różny sposób możemy wspomóc małą Oliwię-mieszkankę Boguchwałowic, w jej walce o odzyskanie zdrowia. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na leczenie dziecka na portalu Siepomaga.pl. Na facebooku
utworzone zostały dwa konta pn. „Rycerze Oliwii z
SMA” oraz „Licytacje dla Oliwii SMA1 Rycerze Oliwki”. Warto dodać, że pieniądze uzyskane z wylicytowanych darów ludzi dobrego serca, instytucji, którym
dobro innych nie jest obojętne, także zasilają konto
małej mieszkanki gminy Mierzęcice.
Kolejnym ze sposobów, dzięki któremu możemy pomóc Oliwce jest zbiórka plastikowych nakrętek.
Zbierać możemy także opakowania po popularnych
TIC TAC-ach, jajkach niespodziankach oraz „dziubki”
z butelek płynu do naczyń. W/w „zbiory” dostarczyć
można do:
• Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II
w Mierzęcicach;
• Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach;
• OSP Boguchwałowice;
• Sklepu przy ul. Jana Pawła II 54 w Boguchwałowicach;
OGŁOSZENIA PŁATNE

•
•

Sklepu przy ul. Buczka 39 w Boguchwałowicach;
Salonu fryzjersko-kosmetycznego „Oliwia” w
Karolinie w Psarach;
W razie problemów z dostarczeniem prosimy o kontakt grupą fb Rycerze Oliwii.
Razem możemy więcej! Nie bądźmy obojętni! Jutro
to my możemy potrzebować pomocy innych!

LICYTACJE
DLA OLIWKI SMA1
#RYCERZEOLIWKI

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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