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100 DNI SOLIDARNOŚCI W WALCE Z COVID-19
21 listopada br. premier Mateusz
Morawiecki przedstawił plan walki z koronawirusem. W ramach
działań pod nazwą „100 dni solidarności w walce z COVID-19”
rząd przy wsparciu ekspertów •
przygotował trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, •
nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
•
Warianty obostrzeń dotyczą:
• tzw. etapu odpowiedzialności
(obowiązujący od 28.11. do
27.12),
• etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy
nowe strefy – czerwoną, żółtą
i zieloną (zostanie wprowadzony najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
• etap kwarantanny narodowej
(która zostanie wprowadzona
w ostateczności, kiedy trzeba
będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).
Aktualnie na terenie całego kraju
obowiązuje tzw. etap odpowiedzialności, który polega na poluzowaniu bądź utrzymaniu obowiązujących dotychczas restrykcji. Poniżej prezentujemy aktualną listę
obostrzeń.
• Wciąż obowiązują ograniczenia dotyczące przemieszczania się: dystans 1,5 m od
innych osób, ograniczenia w
przemieszczaniu się dzieci i
młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku
(w dni nauki szkolnej) w godzinach 8 - 16 mogą poruszać się
jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
• Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych oraz w zakładach pracy jest obowiązkowe w całym kraju. Ust i nosa
nie musimy zasłaniać w lesie,
parku, w zieleńcach, ogrodach
botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży,
w czasie podróży prywatnym
samochodem oraz w zakładzie
pracy w celu spożycia posiłku.
• 28 listopada przywrócona została możliwość funkcjonowania sklepów i usług w ga-
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•

•

•

•

leriach i parkach handlowych
w ścisłym reżimie sanitarnym.
W placówkach handlowych, na
targu lub poczcie, obowiązuje
limit klientów:
1 os/10 m2 – w sklepach do
100 m2
1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2
Uczniowie wszystkich klas
szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek
kształcenia ustawicznego oraz
centrów kształcenia zawodowego zostali objęci nauką
zdalną do 3 stycznia 2021 r.
Przedszkola funkcjonują bez
zmian, jednak jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć
wszystkie żłobki i przedszkola
na swoim terenie.
Przerwa w nauce w całym
kraju potrwa od 4 stycznia do
17 stycznia przyszłego roku i
zastąpi dotychczasowe ferie
zimowe. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu
na zakaz organizacji wyjazdów
na ferie zimowe.
Wydarzenia kulturalne i kina:
działalność została zawieszona. Możliwa jest działalność bibliotek przy zachowaniu limitu
1 osoby na 15 m2 powierzchni
przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby
miejsc siedzących albo 30%
liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w
pojeździe co najmniej 50%
miejsc siedzących, które nie są
zajęte.
Kult religijny: W kościołach
obowiązuje limit osób - max.
1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej
niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie
odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 m i
zakryć usta i nos.
Zgromadzenia i spotkania:
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5
osób. Uczestnicy mają obowią-
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zek zakrywania nosa i ust oraz
zachowania 1,5 m odległości
od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami
nie może być mniejsza niż 100
m.
Wesela, komunie: obowiązuje
zakaz organizacji.
Targi i wydarzenia: mogą odbywać się wyłącznie on-line.
Hotele dostępne tylko dla: gości przebywających w podróży
służbowej, dla sportowców w
czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, dla
osób, które wykonują zawód
medyczny, pacjentów oraz ich
opiekunów, jeżeli konieczność
zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej. Dopuszczona jest również działalność
hoteli pracowniczych.
Gastronomia: Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej
restauracji. Możliwa jest działalność możliwa wyłącznie „na
wynos” i „na dowóz”.
Salony fryzjerskie i kosmetyczne: mogą funkcjonwać w
reżimie sanitarnym - min. 1,5
m odległości między stanowiskami.
Siłownie, kluby fitness i aquaparki: działalność została
ograniczona z wyłączeniem
tych, które: wykonują działalność leczniczą, są przeznaczone dla osób uprawiających
sport w ramach np. współzawodnictwa sportowego lub są
przeznaczone dla studentów i
uczniów – w ramach zajęć na
uczelni lub w szkole.
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: organizacja
takich wydarzeń jest możliwa
jednak bez udziału publiczności.

Jeśli etap tzw. odpowiedzialności przyniesie oczekiwane skutki i
zauważalny będzie spadek liczby
zachorowań, na terenie Polski powróci podział na strefy: czerwoną,
żółtą i zieloną. W takiej sytuacji
rząd zapowiada także stopniowe
rozluźnianie panujących restrykcji.
Martyna Daczkowska

„AKCJA ZIMA” NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE SEZON 2020 - 2021
Drogi powiatowe:
•
•

•
•

Boguchwałowice: ul. Buczka,
Jana Pawła II, Biwakowa,
Mierzęcice: ul. Gminna, Wspólna, Leśna, Kolejowa, Szkolna,
Widokowa, Głowackiego, Kościuszki,
Najdziszów: ul. Topolowa,
Nowa Wieś: ul. Aleksandra Zawadzkiego, Wojska Polskiego,
Przeczyce: ul. Cicha, 21 Stycznia, Targowa, Zarzeczna, Podgórna, Tysiąclecia,
Sadowie I: ul. Dworska,
Sadowie II: ul. Daleka, Krótka,
Targoszyce: ul. Kościelna,
Toporowice: ul. Czerwonego
Zagłębia, Źródlana, Mostowa,
Dąbrowska,
Zawada: ul. Nowowiejska.

W związku z trwającym okresem
zimowym przekazujemy Państwu •
informacje o prowadzeniu „Akcji
Zima” na terenie Gminy.
•
Drogi krajowe:
•
•
• odcinek drogi krajowej nr 78 •
położony w granicach administracyjnych gminy Mierzęcice
(ul. Wolności w Mierzęcicach, •
ul. 21 Stycznia w Przeczycach
oraz ul. Niepodległości w Bo- Jednostką odpowiedzialną za ziguchwałowicach),
mowe utrzymanie tych dróg jest
• odcinek drogi ekspresowej S1 Powiatowy Zarząd Dróg w Będzipołożony w granicach admini- nie z siedzibą w Rogoźniku.
stracyjnych gminy Mierzęcice Wszelkie uwagi zgłaszać można
(Pyrzowice Lotnisko - Podwar- pod numerami telefonów: (32)
pie).
287 75 19, (32) 287 78 72 (całą
dobę).
Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie tych dróg jest Drogi gminne i wewnętrzne:
GDDKiA - Obwód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych, nr tel. (32) • Boguchwałowice: ul. Sokołów,
67 41 050.
Nadbrzeżna, Biała, Parkowa,
Poprzeczna, Górna, Jastrzębia,
Interwencje kierować można rówNasturcjowa, Krokusów, Bratnież do Rejonu GDDKiA w Zawierków, Tulipanów, droga przez
ciu z siedzibą w Ożarowicach, nr
małą tamę, Wakacyjna,
tel. (32) 67 09 310.
• Mierzęcice: ul. Sosnowa, Boczna, Bankowa, Walentego Kuczery, prof. Tomasza StrzemboWydawca: Gminny Ośrodek Kultury,
sza,
ul. Wolności 102A,
• Mierzęcice Osiedle: droga
42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82,
główna przez Osiedle do drogi
powiatowej koło Szkoły Pode-mail: redakcja@gok.mierzecice.pl
stawowej nr 2, ulice boczne:
www.facebook/gokmierzecice
blok nr 29; 30; 31 i droga doRedakcja: Karolina Dymarska
okoła bloku Nr 171, blok nr 83
Opracowanie graficzne i skład:
i 89 oraz drogi dojazdowe do
Karolina Smolarska
zespołów garaży,
Redakcja zastrzega sobie prawo
• Przeczyce: ul. Polna, Spokojna,
do wyboru nadesłanych materiałów,
Młyńska, Stawowa, Zielona,
ich przeredagowania
• Sadowie I: ul. Zjazdowa,
oraz dokonywania skrótów.
• Sadowie II: ul. Daleka (od
skrzyżowania z ul. Krótką),
Za treść reklam i ogłoszeń
•
Targoszyce: ul. Kościelna, Księredakcja nie odpowiada.
dza Władysława Zasadzina,
•
Toporowice: ul. Łąkowa, boczNakład: 1000 egz.
na od Mostowej,
Druk: „Magic” s.c. Będzin - Grodziec
• Zawada: ul. Nowowiejska,
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•

Najdziszów: ul. Tylna, ul. Zacisze.

Interwencje w sprawie złych warunków drogowych panujących na
drogach gminnych należy zgłaszać
do koordynatorów akcji zima:
•

•

Pani Iwona Kłys - Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
- w godzinach pracy Urzędu
Gminy Mierzęcice tel. (32) 288
79 00, po godzinach pracy tel.
504 264 260;
Pan Sebastian Siudyka - Pracownik Urzędu Gminy Mierzęcice - w godzinach pracy
Urzędu Gminy Mierzęcice,tel.
(32) 288 79 00 wew. 215, po
godzinach pracy tel. 504 264
260.

Obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu przed posesją:
przypominamy, iż zgodnie z §6
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Mierzęcice właściciele nieruchomości
zobowiązani są do niezwłocznego
usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż
nieruchomości poprzez ich odgarnięcie.
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić poza terenem nieruchomości służącej do
użytku publicznego, w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu
przechodniów i pojazdów, nie
utrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, nie zagrażający istniejącej roślinności oraz
umożliwiający swobodny odpływ
wody do kanalizacji deszczowej.
Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów
śniegu z dachów i parapetów, które mogą stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Czynność tą należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się ww.
zagrożeń.
Urząd Gminy Mierzęcice

PODATKI LOKALNE NA 2020R.
Uchwałą nr XX/179/2020 z dnia
25 listopada 2020 r. Rada Gminy
Mierzęcice uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2021r.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
użytkowej 11,44 zł

g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących
działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 3,64 zł

a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,92 zł

d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1
m² powierzchni użytkowej 5,00 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha
powierzchni 4,95 zł

h) pozostałych budynków lub ich
części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m² powierzchni użytkowej
5,30 zł

e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² 3) Od budowli - 2% ich wartopowierzchni użytkowej 8,37 zł
ści określonej na podstawie art.4
ust.1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy o pof) garaży od 1 m² powierzchni datkach i opłatach lokalnych.
użytkowej 5,38 zł

1) Od gruntów:

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”
od 1 m² powierzchni 0,17 zł

Uchwałą nr XX/180/2020 z dnia 25 listopada 2020r. Rada Gminy Mied) pozostałych, w tym zajętych na rzęcice uchwaliła stawki podatku od środków transportowych na
prowadzenie odpłatnej statutowej 2021r.
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz- 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
nego od 1 m² powierzchni 0,28 zł
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
e) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka (w zł)
mowa w ustawie z dnia 9 paździerod
do
nika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U.
z 2020r. poz. 802 z późniejszymi
powyżej 3,5 tony
5,5 tony włącznie
724,00
zmianami) i położonych na terepowyżej 5,5 tony
9 ton włącznie
1058,00
nach, dla których miejscowy plan
powyżej 9 ton
poniżej 12 ton
1336,00
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługob) równej lub wyższej niż 12 ton:
wą albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
Liczba osi
Osie z zawiesystemy
od dnia wejścia w życie tego planu
i dopuszczalna masa całkowita
szeniem pneu- Inne
zawieszenia
w odniesieniu do tych gruntów
matycznym lub
jezdnych
uznane za równo- osi (w
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
od
do
zł)
ważne (w zł)
nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego
DWIE OSIE
od 1 m² powierzchni 2,76 zł
12 ton
poniżej 15 ton
1390,00
1446,00
2) Od budynków lub ich części:
15 ton
1558,00
1648,00
TRZY OSIE
a) mieszkalnych od 1 m² po12 ton
poniżej 25 ton
2004,00
2058,00
wierzchni użytkowej 0,78 zł
25 ton
2392,00
2514,00
b) związanych z prowadzeniem
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
12 ton
poniżej 25 ton
2448,00
2560,00
części zajętych na prowadzenie
25 ton
2782,00
2994,00
działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 22,50 zł
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2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych 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
od

do

Osie
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznane
za równoważne
(w zł)

12 ton
powyżej
36 ton

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w zł)

12 ton
powyżej
36 ton

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
do

Osie z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznane
za równoważne
(w zł)

Inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w zł)

JEDNA OŚ
12 ton

25 ton
włącznie

powyżej
25 ton

822,00

946,00

834,00

1056,00

DWIE OSIE
12 ton

1880,00

2014,00

2280,00

2304,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
36 ton
włącznie

Dopuszczalna
masa całkowita

od

DWIE OSIE
36 ton
włącznie

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

powyżej
36 ton

2258,00

2514,00

2948,00

1502,00

1446,00

2014,00

2148,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton

2136,00

36 ton
włącznie

36 ton
włącznie

powyżej
36 ton

1168,00

1336,00

1558,00

1670,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem siedzenia, poza kierowcą:
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoLiczba miejsc
Stawka (w zł)
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
mniejszej niż 22 miejsca
1246,00
rolnego:
równej lub wyższej
1970,00
niż 22 miejsca
		

DEKLARACJE PODATKOWE

Z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. oraz
z dnia 03 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 środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy złożenia tych dokumentów należy do podatników.
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WSPARCIE FINANSOWE DLA GMINY MIERZĘCICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Gmina Mierzęcice złożyła 3 wnioski o uzyskanie środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego w ramach drugiego naboru
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (RFIL).
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego
wsparcia dla samorządów, których
przychody zostały uszczuplone
przez pandemię.
Dwa projekty Gminy Mierzęcice
uzyskały akceptację komisji powołanej przez premiera tj.:
• modernizacja dróg gminnych
ul. Polnej i ul. Białej
• modernizacja dróg powiatowych ul. Jana Pawła II w Boguchwałowicach, ul. Mostowej
w Toporowicach oraz ul. Dąbrowskiej w Toporowicach.
Realizacja tych zadań planowana
jest na lata 2021-2022.
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PLASTIK NIE DO PIECA - PIEC NIE DO PLASTIKU
wykorzystać do wyprodukowania
nowych wyrobów. W ten sposób,
realizowana jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie
zasobów, poprzez zawracanie ich
do obiegu gospodarczego.

Prowadzona od kilku lat przez
Fundację PlasticsEurope Polska
kampania edukacyjno-społeczna
pt. „Plastik nie do pieca – piec nie
do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach
i na wolnym powietrzu.
Europejskie statystyki wskazują, że
Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu,
ponadto znajduje się w czołówce
krajów z najwyższym odsetkiem
przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza.
Na większości terytorium Polski za
zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska
emisja, czyli emisje z pojazdów
oraz z domowych palenisk i kotłowni. Duży udział ma tu naganne
zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych
skutków, takich praktyk, wydaje
się być w społeczeństwie ciągle
bardzo niska, mimo nieustannej
obecności tematu smogu w mediach.
Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale
także emitujemy do powietrza
pyły i inne szkodliwe substancje,
przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza
w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc
uświadomić sobie, że potencjalne
znikome korzyści nie mogą być
żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi
skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla
środowiska.

W Polsce, mimo licznych legislacyjnych zmian w ostatnich latach,
nie widać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Wg raportu GUS w 2018 roku
selektywna zbiórka wszystkich
odpadów komunalnych wyniosła
tylko ok. 29%. To zdecydowanie
za mało, by osiągnąć cele wyznaczone w pakiecie GOZ, takie jak
np. recykling 50% odpadów komunalnych w roku 2025. Kluczem do
sukcesu jest poprawa systemów
selektywnej zbiórki i technologii
sortowania.
Poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w Polsce
wzrasta bardzo powoli. Wg GUS
w 2018 roku zebrano tylko 331 tys.
ton (to mniej niż 18% wytworzonych w tym czasie odpadów tworzyw sztucznych) i w porównaniu
do 301 tys. ton w roku 2015 jest
to wynik bardzo niezadowalający.
Bez istotnych zmian systemowych,
w tym zaangażowania organizacji
handlowych i konsumentów, oraz
nieustannego zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów
osiągnięcie poziomu 50% recyklingu odpadów opakowań z tworzyw
sztucznych w roku 2025 jest niewykonalne.
W dalszym ciągu podstawowym
sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety składowanie - na składowiska ciągle
trafia ok. 43% tych odpadów. Z pozostałej ilości ok. 27% poddawane
jest recyklingowi, a ponad 30% odzyskowi energii w przemysłowych
instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawności energetycznej i emisji do środowiska.

Praktyka
niekontrolowanego
spalania odpadów jest w Polsce
Odpady tworzyw to wartościowy niestety ciągle powszechna. Z ramateriał, który poprzez recykling portu GUS „Ochrona Środowiska
mechaniczny można ponownie w Polsce 2019” wynika m.in., że
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ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie
czterokrotnie więcej pyłów niż
łącznie emituje sektor produkcji
i transformacji energii. Do takiego
stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości,
ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym
powietrzu. Mieszkańcy, którzy
spalają odpady, nie widzą w tym
żadnego problemu. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że obecnie odpadów jest dużo więcej i są
to materiały o znacznie bardziej
złożonym i różnorodnym składzie
niż kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym są bardzo szkodliwe.
W wyniku niecałkowitego spalania
odpadów w niskich temperaturach powstaje duża ilość drobnych
pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego
człowieka z uwagi na bardzo małe
wymiary cząstek, ponadto są one
nośnikami zawartych w odpadach
metali ciężkich.
Wysoką wartość kaloryczną odpadów tworzyw sztucznych - ponad 40 MJ/kg - można odzyskać
w sposób bezpieczny dla zdrowia jedynie w profesjonalnych
instalacjach do odzysku energii
z odpadów. W tych ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie
temperatura przekracza 1000°C,
a odpady przebywają w tej temperaturze odpowiednio długo, aby
reakcja spalania mogła przebiec
do końca, głównymi produktami spalania są dwutlenek węgla
i woda, a niewielkie ilości pozostałych substancji ubocznych są
wychwytywane i dezaktywowane
w zaawansowanych systemach
oczyszczania spalin. W efekcie
spaliny opuszczające taki profesjonalny piec spełniają najostrzejsze
wymogi emisyjne i nie stanowią
zagrożenia ani dla zdrowia ludzi,
ani dla środowiska. Przykładami
takich instalacji są piece do współspalania, jak np. piece cementowe, a także zakłady termicznego
przekształcania odpadów popularnie zwane spalarniami.
Źródło: www.plasticseurope.org

DLACZEGO WZROSŁY OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH?
Z początkiem listopada br. w Gminie Mierzęcice wprowadzone zostały nowe stawki opłat za odbiór
odpadów komunalnych. Opłata
za selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych wynosi aktualnie
31 złotych miesięcznie od osoby
zamieszkującej nieruchomość i
jest ona istotnym obciążeniem
dla domowych budżetów. Osoby
kompostujące bioodpady mogą
liczyć na ulgę w opłacie za śmieci w wysokości 2 zł miesięcznie
od osoby. Dużo więcej przyjdzie
zapłacić mieszkańcom, którzy
nie segregują odpadów. W takim
przypadku stawka opłaty podwyższonej wynosi 62 zł miesięcznie od osoby.
Stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określa
Rada Gminy w drodze uchwały.
Określając stawkę „opłaty śmieciowej” Rada Gminy bierze pod
uwagę zasadę „samofinansowania” się sytemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina
pokrywa wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi, usuwania „dzikich
wysypisk”.
Weryfikacja „samofinansowania”
się systemu gospodarki odpadami
komunalnymi była przeprowadzona pod koniec 2019r. po zakończeniu postępowania przetargowego i
wyłonieniu Wykonawcy na 2020r.
Wzięto wówczas pod uwagę nowe
ceny za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych obowiązujące od 01.01.2020r, które wzrosły prawie o 100% w przypadku
odpadów zmieszanych i o ponad
250% w przypadku odpadów segregowanych oraz ilość odpadów

odebranych w 2018r. To spowodowało, iż od stycznia 2020r. opłata za
odbiór odpadów komunalnych wyniosła 24zł od osoby miesięcznie.
Niestety wzrost ilości śmieci wyprodukowanych przez mieszkańców w
stosunku do 2018r. (które stanowiły podstawę wyliczenia opłaty) spowodował, iż nie dało się uniknąć kolejnej podwyżki.
Dla przypomnienia, na wielkość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wpływają m.in.:
1. Tonaż ilości odpadów odbieranych od mieszkańców - Gmina płaci
firmie odbierającej odpady wynagrodzenie obliczone wg ilości odebranych odpadów i stawki za 1 tonę. Im więcej odpadów jest odbieranych
tym większe wynagrodzenie Gmina jest zobowiązana zapłacić Wykonawcy.
2. Cena za odbiór odpadów komunalnych przez firmę świadczącą tą usługę.
Kształtowanie się cen na przełomie 2 ostatnich lat przedstawia poniższa
tabela:
Cena jednostkowa w złotych za 1 tonę

Rodzaj odpadów

2019 rok

2020 rok

zmieszane odpady komunalne

411,00

769,79

segregowane odpady komunalne

300,00

804,70

odpady remontowo - budowlane

110,00

210,60

Brak konkurencyjności firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi spowodował drastyczny wzrost cen. Prowadzone w
ostatnich latach postępowania przetargowe pokazują, że Gmina zmuszona jest do wyboru Wykonawcy, który jako jedyny składa coraz to
droższą ofertę. Dla przykładu Gmina, w lipcu 2019r., ogłosiła przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Mierzęcice. Niestety ceny przedstawione
w ofertach, a wpłynęły dwie, były drastycznie wyższe od dotychczasowych i nawet nowa, podwyższona opłata nie pokryłaby kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego i ogłoszeniu
nowego przetargu, na który wpłynęła jedna oferta firmy Remondis. Z
firmą tą zawarto umowę, która obowiązuje do 31.12.2020r.
Poniższa tabela przedstawia miesięczne należne wynagrodzenia firmy
Remondis za odbiór odpadów komunalnych:
Miesiąc
styczeń

93 889,18

2019 rok

Wynagrodzenie

2020 rok
221 492,49

luty

83 630,48

174 006,06

marzec

100 932,06

191 055,46

kwiecień

122 299,58

232 511,35

maj

137 644,94

254 068,83

czerwiec

125 721,59

259 000,52

lipiec

100 568,90

259 172,00

sierpień

96 511,07

232 972,22

wrzesień

94 432,44

306 429,05

październik

113 240,82

384 060,45

listopad

89 266,76

grudzień

88 029,88

Razem

1 246 167,70

2 514 768,43

Razem do października

1 068 871,06

2 514 768,43
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Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi w najprostszy sposób można
uzasadnić przedstawiając jakie
miesięczne dochody z tego tytułu
wpływają do budżetu gminy i porównać je z wysokością miesięcznych wynagrodzeń wypłacanych
firmie obsługującej gospodarkę
odpadami (przedstawione w tabeli powyżej).
→ opłata obowiązująca od 1
stycznia 2020r. do 31 października 2020r. – 24zł.,
→ opłata obowiązująca od 1 listopada 2020r. - 31zł,
→ liczba mieszkańców wg stanu
na 31grudnia 2019r. – 7624,
Dochody
(przy założeniu
100% płatności)

Wydatki

7624*24zł
182 976zł

221 492,49zł
(styczeń 2020r.)

7624*31zł
236 344zł

384 060,45zł
(październik 2020r.)

jazdu odbierającego odpady z terenu Gminy przed i po odbiorze,
dopuszczenia możliwości zmiany
ceny w trakcie trwania umowy).
Ostatecznie jednak firma Remondis nie złożyła oferty na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
położonych na terenie Gminy Mierzęcice”.
W prowadzonym postępowaniu
przetargowym wpłynęła tylko
jedna oferta firmy PZOM STRACH
sp. z o. o. Spółka Komandytowa z
Konopisk.
Zaoferowane ceny brutto za 1
tonę przedstawiają się następująco:
• odpady niesegregowane –
820zł
•

Wyliczenia powyższe obrazują, iż •
środki są nadal niewystarczające
na zbilansowanie się systemu go- •
spodarki odpadami komunalnymi.
Należy także pamiętać, że system
gospodarki odpadami komunal- •
nymi to nie tylko wynagrodzenie
firmy zajmującej się odbiorem od- •
padów, ale również koszty administracyjne. Ponadto część mieszkańców korzysta z ulgi w związku •
z kompostowaniem bioodpadów,
a do wyliczeń przyjęto opłatę bez
ulgi.
Co dalej z opłatą „śmieciową”?

•

Na początku września 2020r. Gmi- •
na Mierzęcice ogłosiła kolejny
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy. Firma Remondis
wniosła odwołanie do Krajowej
Izby Odwoławczej (KIO) wobec
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). KIO
przychyliła się do 13 z 19 zarzutów
firmy Remondis, które gmina była
zobowiązana wprowadzić do SIWZ
(dotyczyły one m.in. zmniejszenie •
wysokości kar za nie zważenie po-

W związku z tym, iż Gmina musi
zapewnić ciągłość funkcjonowania
gospodarki odpadami komunalnymi przystąpiono do procedury rozstrzygnięcia przetargu.
Ostatecznym potwierdzeniem realizowania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę PZOM STRACH
sp. z o.o. Spółka Komandytowa
będzie podpisanie umowy przez
obie strony.
Zmiana firmy obsługującej system
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy wiąże się z
ogromną reorganizacją systemu,
być może wymianą pojemników
na odpady. O wszelkich podejmowanych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Czy ceny te wpłyną na zmianę
opłaty od nowego roku?

Nie planuje się aktualnie zmiany
opłaty, jednak w miesiącu styczniu
przeliczona będzie ilość odebrabioodpady – 550zł
nych śmieci w 2020r i odniesiona
do nowych stawek cenowych oboszkło – 425zł
wiązujących w 2021r. Po wyliczeniach podjęta zostanie decyzja co
tworzywa sztuczne, metale, do określenia wysokości opłaty.
odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 876zł
Podwyżki opłat za wywóz śmieci
to problem ogólnopolski.
papier – 540zł
Podwyżki opłat za wywóz śmieci
meble i inne odpady wielkoga- to temat dotyczący każdego polbarytowe – 1 009zł
skiego miasta i gminy.
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie,
akumulatory i świetlówki –
400zł

W bieżącym roku kalendarzowym
w powiecie będzińskim stawki za
wywóz śmieci podniosły wszystkie gminy. Niestety jako samorząd
i mieszkańcy – nie mamy żadnego
zużyte opony – 460zł
wpływu na ceny dyktowane przez
firmy działające na rynku śmieprzeterminowane leki, chemi- ciowym. Możemy jedynie pilnokalia, odpady niebezpieczne, wać, by w systemie były zgłoszoodpady niekwalifikujące się do ne wszystkie korzystające z niego
odpadów medycznych powsta- osoby, by do gminnego systemu
łe w gospodarstwie domowym nie dostawały się odpady z przedw wyniku przyjmowania pro- siębiorstw oraz by waga wystaduktów leczniczych w formie wianych przez nas śmieci była jak
iniekcji i prowadzenia moni- najniższa (np. poprzez kompostotoringu poziomu substancji wanie). Tylko te wspólne działania
we krwi (w szczególności igły, mogą nas uchronić przed kolejnystrzykawki) – 3 500zł
mi wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
odpady budowlane i rozbiórUrząd Gminy Mierzęcice
kowe – 350zł.
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PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ŚMIECI
PAPIER

Tu wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety
i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki
papierowe.
Tu nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku
i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.
Pamiętaj: zanim wrzucisz usuń zszywki i metalowe części, plastikowe okładki i grzbiety, zgnieć kartony
i pudełka aby zmniejszyć objętość segregowanych odpadów.

SZKŁO

Tu wrzucamy: butelki szklane i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki (puste bez nakrętek,
zacisków i uszczelek gumowych), szklane opakowania po kosmetykach.
Tu nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.
Pamiętaj: zanim wrzucisz opróżnij zawartość, wyrzuć nakrętkę do odpowiedniego worka lub pojemnika,
nie tłucz opakowań szklanych!

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Tu wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. po jogurtach, serkach, margarynach), kartony po mleku i sokach,
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście
do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po napojach i sokach, puszki po
konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.
Tu nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, styropianu, opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i
akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto
i owadobójczych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Pamiętaj: przed wrzuceniem opróżnij zawartość.

JAK POSTĘPOWAĆ Z BIOODPADAMI

Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. Jest
to prosty, tani oraz szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu, który może zostać wykorzystany
w ogródku przydomowym, na działce uprawnej lub przy pielęgnacji terenów zielonych.
W przypadku braku możliwości kompostowania we własnym zakresie bioodpady należy wrzucać do
worków lub pojemników koloru brązowego z napisem „BIO”.
Tu wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), fusy po herbacie i kawie, gałęzie
drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny i korę drzew.
Tu nie wrzucamy: resztek mięsa i kości zwierząt, pozostałości z ryb, oleju jadalnego, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni,
odpadów higienicznych.

ZMIESZANE

Tu wrzucamy: odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej innej frakcji zbieranej selektywnie
np.: popiół, odpady higieniczne (waciki, podpaski, pieluchy), porcelana, lustra.
Tu nie wrzucamy: opakowań po farbach, olejach silnikowych, chemikaliach, leków, baterii, akumulatorów, sprzętu AGD, zużytych opon, papy, azbestu.

POZOSTAŁE ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE „U ŹRÓDŁA”
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkań
(dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole
bez żarówek itp.), ramy okienne bez szyb, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt
sportowy (rowery bez opon, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki
dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, wiaderka, itp.).

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Sprzęt AGD (np. pralki, lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, żelazka, suszarki,
czajniki), a także radia, telewizory, monitory, komputery, drukarki, telefony, lampy, świetlówki, kable,
przewody i inne.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
Odbierane są w ilości 1m3 rocznie na nieruchomość, a w przypadku nieruchomości z budynkiem wielolokalowym - 1m3 rocznie na lokal. Worki na ww. odpady można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 4.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK - Mierzęcice, ul. Wolności 133
Bezpłatnie są przyjmowane od mieszkańców, ktorzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, następujące frakcje odpadów:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady niebezpieczne,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5 Mg na nieruchomość (w przypadku zabudowy wielolokalowej - na lokal), o ile nie zostały odebrane sprzed nieruchomości.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów
jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Transport odpadów do PSZOK-u właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00,
środa w godzinach od 13:00 do 18:00,
piątek i sobota w godzinach od 9:00 do 12:00.
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Urząd Gminy Mierzęcice

DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI WODNEJ I KOMUNALNEJ
Rozmowa z Panem Jarosławem
Ciszewskim- dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i
Komunalnej w Mierzęcicach
Aldona Węgrzynowicz: Od kiedy
został Pan zatrudniony na stanowisku dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach? Jak to
jest przejąć zarządzanie firmą w
tak trudnych warunkach, związanych z pandemią koranowirusa
COVID-19?

ceniu Przedsiębiorstwa w spółkę
prawa handlowego należało wydzielić do dziś funkcjonujące nowe
podmioty w ramach działających
oddziałów w Łazach, Pilicy, Ogrodzieńcu, Porębie i Siewierzu. Przed
podziałem RPWiK w Zawierciu zatrudniał 230 pracowników – po
już tylko ok. 150. Już w 2008 roku
udało się znacznie ograniczyć straty wody poprzez wdrożenie nowoczesnych metod wczesnego wykrywania wycieków, regulacji ciśnienia na sieci, bilansowania produkcji i sprzedaży poprzez strefowanie
sieci. Zastosowanie najnowszych
technik monitorowania – włącznie z wizualizacją - ujęć wody,
pompowni wody, przepompowni
ścieków oraz oczyszczalni pozwoliło na znaczną optymalizację kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa
dostaw wody (opracowany został
także Plan Bezpieczeństwa Wody).
Wdrożyliśmy w całości GIS (system
inf. o terenie), uruchomiono biuro
obsługi klienta E-BOK oraz wiele
innych optymalizacji. Pracowałem
także (łącznie przez 5 lat) na stanowisku dyrektora ds. Inwestycji
i menadżera budowy przy realizacjach inwestycji infrastrukturalnych (budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych; budowa
dróg, parkingów, ciągów pieszych
wraz z odwodnieniami, rekultywacje terenów poprzemysłowych
itp.). Współpracowaliśmy z dużymi
podmiotami: GW – AWBUD , RAFAKO, DEMOCO itp.

Jarosław Ciszewski: Na stanowisku dyrektora Zakładu zostałem zatrudniony z dniem 1 września 2020
roku przez Pana Wójta Grzegorza
Podlejskiego. Warunki pandemiczne nie miały wpływu na sposób
przejęcia zarządzania Zakładem
– mój poprzednik przekazał mi
wszelkie dostępne informacje dot.
aktualnych zagadnień związanych
z działalnością GZGWiK. Załoga
wszystkie obowiązki realizowała w
sposób ograniczony czasowo i zadaniowo, w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na COVID-19.
Pomimo tego, niestety nie udało nam się uniknąć pandemii. 12
września 2020r. potwierdzono
przypadek zarażenia się koronawirusem u jednego z pracowników
Zakładu. Po zbadaniu pozostałych
pracowników zakażenie COVID-19
odnotowano jeszcze u trzech osób
(także i u mnie). Decyzją sanepidu
byłem zmuszony zamknąć Zakład
na 10 dni – tyle bowiem trwała
kwarantanna całej załogi.
Praca w terenie nie jest mi obca i
potrafię ją zorganizować od etapu
AW: Czy mógłby Pan uchylić rąb- dokumentacyjnego po konkretne
ka tajemnicy i podzielić się z czy- wykonawstwo i nadzór.
telnikami informacjami na temat
swojego doświadczenia zawodo- AW: Jak wygląda teraz praca Zawego? Wiemy bowiem, że praca kładu w związku z pandemią? Jak
w wodociągach nie jest dla Pana przebiegają inwestycje?
nowością, jest Pan fachowcem z
dużym dorobkiem zawodowym w JC: Nadal kontakt z klientami Zakłabranży.
du jest mocno ograniczony. Pisma
należy wrzucać do udostępnionej
JC: Tak, w branży wodociągowej skrzynki podawczej, a stan wodopracuję od ostatnich 12 lat. W mierzy przekazywać telefonicznie,
2008 roku zostałem powołany opłaty- przekazem elektronicznym
na stanowisko Prezesa Zarządu lub wpłatą w banku czy na poczcie.
RPWiK w Zawierciu, gdzie z prze- Mam nadzieję, że ta uciążliwość
rwą przepracowałem prawie 8 dla naszych klientów nie potrwa
lat. Był to okres wytężonej pracy długo i szybko powrócimy do nororganizacyjnej – po przekształ-

malności. Mamy bardzo duże
opóźnienia w wymianie wodomierzy. Naprawy i usuwanie awarii na
sieciach realizujemy na bieżąco.
Obecnie realizujemy na zlecenie
Gminy odwodnienie remizy w Toporowicach I – etap.
AW: Czego nauczyła Pana dotychczasowa praca, co może Pan wykorzystać do pracy w Mierzęcickich wodociągach?
JC: Wszystko to, co powiedziałem
wcześniej o moim doświadczeniu- to takie moje know how, które można spokojnie stosować w
GZGWiK. W pracy najważniejsze
jest właściwe określenie celów,
ocena ryzyka, sposób realizacji,
czyli – jak, z kim i czym – ludzie,
sprzęt i technologia. Potrafię ocenić potencjał ludzki i właściwie delegować zadania. Jeśli ktoś nie nadąża, to ma szansę się dostosować
albo zmienić miejsce pracy.
AW: Ile osób obecnie zatrudniają mierzęcickie wodociągi? Widzi
Pan potrzebę zmian w tym względzie?
JC: Obecnie jest zatrudnionych 15
osób. Jest to wystarczająca obsada
do realizacji podstawowych zadań
w zakresie dostaw wody i odbioru
ścieków z terenu Gminy Mierzęcice.
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AW: Czy miał Pan już okazję za- dotychczasowym funkcjonowastanowić się nad planami rozwo- niu Zakładu?
jowymi Zakładu? Czy widzi Pan
potrzebę unowocześnienia firmy? JC: Dużo czasu pochłaniają nam
rozliczenia z klientami – np. odczyJC: Potrzeby modernizacyjne są ty wodomierzy. Zainwestowania w
ogromne. W mojej ocenie wypo- zdalne odczyty – zastosowania nasażenie ujęć wody to lata 80-90 kładek i oprogramowania uspraw– kwalifikują się do natychmiasto- niłoby ten proces.
wej wymiany ( pompy, sterowanie,
armatura). Należy także wymienić AW: Co od momentu objęcia tej
awaryjne, stare rurociągi stalowe funkcji było największym wyzwai azbestowe. W tym zakresie nie- niem w Pańskiej pracy?
zbędną będzie pomoc finansowa
Gminy w pozyskiwaniu środków z JC: Obowiązujące w Zakładzie przeUE.
pisy i regulacje z lat 1995-1997.
Wiele z nich należało aktualizować
AW: Co chciałby Pan zmienić w i tworzyć od nowa. Mowa tutaj o

regulaminie pracy, regulaminie
organizacyjnym, regulaminie wynagrodzeń. Opracowaliśmy nowe
procedury różnych procesów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Robimy porządki ze
zgromadzonym przez lata starym
i zużytym sprzętem, wyposażeniem, środkami transportowym
itp. W to miejsce pilnie potrzebujemy nowych narzędzi i sprzętu do
realizacji zadań inwestycyjnych.
Największym wyzwaniem są jak
zwykle pieniądze, a właściwie ich
brak na nowe wyzwania.
Dziękuję za rozmowę.
Aldona Węgrzynowicz

OGROMNY SUKCES UCZNIÓW SP2 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W MIERZĘCICACH
Pomimo tego, że w Polsce trwa
epidemia, organizatorom ogólnopolskiego konkursu „Do hymnu”
udało się doprowadzić do jego
finału i wyłonienia zwycięzców.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach zostali zgłoszeni do wzięcia
udziału w tym, ważnym dla każdego Polaka, przedsięwzięciu w
listopadzie 2019 r.

szkół z 12 województw, w których Serdecznie gratulujemy uczniom
wzięło udział 18 tysięcy dzieci.
oraz nauczycielom. Szczególne podziękowania należą się Pani mgr
Okazało się, że Szkoła Podstawo- Małgorzacie Nemś, która, jako kowa nr 2 im. Lotników Polskich ordynator konkursu, znamienicie
w Mierzęcicach zajęła I miejsce wykonała powierzone jej zadania.
w województwie śląskim zdoby- Gratulujemy tego niewątpliwego
wając nagrodę główną!
sukcesu!
Anna Sołtysik

Do konkursu zgłosiło się wówczas
ponad 500 szkół, z których 300 zostało do niego zakwalifikowanych.
Na dzień przesłuchań uczniowie
czekali z niecierpliwością, ponieważ długo przygotowywali się do
tego wyjątkowego, chóralnego
śpiewu. 11 marca 2020 r. uczniowie SP nr 2 w Mierzęcicach zaśpiewali a’capella Marsz Pierwszej Brygady, Rotę oraz sztandarową pieśń
patriotyczną - Mazurka Dąbrowskiego. Komisja konkursowa, złożona ze znakomitych pedagogów,
profesorów uczelni muzycznych,
autorytetów polskiej chóralistyki
reprezentowana przez przewodniczącego Krzysztofa Kozłowskiego oraz jurorów głównych: prof.
Annę Domańską, prof. Wiolettę
Miłkowską, Krystynę Pałyga-Stańczak, prof. Aleksandrę Paszek-Trefon, prof. Małgorzatę Nowak,
prof. Dariusza Dyczewskiego, prof.
Romana Gruczę, prof. Wiesława
Delimata, prof. Wojciecha Maciejowskiego i prof. Grzegorza Oliwę
po długich i burzliwych naradach
podjęła decyzję. Przesłuchano 136
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UWAGA!!! FAŁSZYWY POLICJANT PONOWNIE ATAKUJE MIESZKAŃCÓW POWIATU
Kolejna osoba podająca się za
funkcjonariusza policji ponownie
oszukała mieszkańca powiatu będzińskiego. Policjanci apelują o
czujność i rozwagę, zwracają się
także z prośbą do rodzin, znajomych i sąsiadów osób starszych
o przestrzeganie ich przed tego
typu zdarzeniami. Oszustwa „na
wnuczka”, czy „na policjanta” to
w ostatnim czasie prawdziwa plaga, ustrzec przed nimi może jedynie właściwa postawa pokrzywdzonych.
Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest
podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny
(najczęściej wnuczka). Tłumaczą
zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej
osobie, z powodu tego, że go nie
poznaje.

ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszustwa.
Sprawcy oszustw wywierają na
ofiarach presję czasu. Nie dają
chwili na zastanowienie się, czy
sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby,
że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie
nie jest bezpieczna, a oszust ma do
nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą
konsekwencjami prawnymi, jeżeli
ich rozmówca nie będzie współpracował.
Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami
ofiary.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować
ostrożność – jeżeli dzwoni do nas
Proszą o pożyczenie dużej sumy ktoś, kto podszywa się pod członka
pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze naszej rodziny i prosi o pieniądze,
mają zostać wykorzystane w celu nie podejmujmy żadnych pochoppokrycia szkód po wypadku dro- nych działań. Nie informujmy nigowym, na ważną operację, na kogo telefonicznie o ilości pienięzakup samochodu albo wakacji w dzy, które mamy w domu lub jakie
promocyjnej cenie.
przechowujemy na koncie. Nie
wypłacajmy z banku wszystkich
Oszuści są bezwzględni - umiejęt- oszczędności.
nie manipulują rozmową tak, by
uzyskać jak najwięcej informacji i Zadzwońmy do kogoś z rodziny,
wykorzystać starsze osoby.
zapytajmy o to czy osoba, która
prosiła nas o pomoc, rzeczywiście
Chwilę po zakończeniu pierwszej jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt
rozmowy do ofiary dzwoni kolej- nie będzie nam miał za złe tego, że
na - podając się za funkcjonariusza zachowujemy się rozsądnie. Nie
CBŚ lub Policji. Na ogół przestęp- ulegajmy presji czasu wywieranej
ca informuje rozmówcę o tym, że przez oszustów.
jest potencjalną ofiarą oszustwa. W szczególności pamiętajmy o
Mówi, że poprzednia rozmowa tym, że funkcjonariusze Policji NItelefoniczna była próbą wyłudze- GDY nie informują o prowadzonia pieniędzy. Informuje o tym, że nych przez siebie sprawach teleoszust został namierzony. Nalega, fonicznie! Nigdy nie proszą też o
aby osoba pokrzywdzona wypła- przekazanie pieniędzy nieznanej
ciła określoną sumę pieniędzy z osobie.
banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie W momencie, kiedy ktoś będzie
przelewu bankowego na wskazany chciał nas oszukać, podając się
numer konta.
przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną!
„Fałszywy funkcjonariusz” podaje Nie wdawajmy się w rozmowę z
często wymyślone nazwisko, a na- oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zawet numer odznaki, prosi aby nie reagować powiedzmy o podejrzaprzerywać rozmowy telefonicznej nym telefonie komuś z bliskich.
i wybrać numer na Policję. Wtedy Sprawcy wyłudzeń działają w
inny głos w słuchawce przekonuje ramach zorganizowanych grup

przestępczych. Tworzą rozbudowane struktury, w których każdy
pełni określoną rolę. Wykrywanie
sprawców tego typu oszustw jest
trudne z kilku powodów.
Po pierwsze są to grupy międzynarodowe. Członkowie wykonują
telefony z zagranicy, zmieniają numery telefonów i karty SIM – przez
to trudno jest ich namierzyć. Na
ofiary typują osoby starsze, samotne. Dobierają ofiary choćby
na podstawie listy z książki telefonicznej. Osoby, które spotykają się
z ofiarami aby odebrać pieniądze,
są często nieświadome swojej roli
w przestępczym procederze.
Kolejnym problemem jest to, że
osoby pokrzywdzone nie są często
w stanie przywołać w pamięci danych, które wymieniali oszuści. Nie
mogą sobie przypomnieć wyglądu
sprawców, i nie potrafią rozpoznać
ich po głosie.
Policjanci zatrzymują kolejne osoby zajmujące się oszustwami jednak na miejsce jednej rozbitej grupy oszustów pojawiają się kolejne.
Tym ważniejsze jest więc, aby jak
największa liczba osób, zwłaszcza
starszych, miała świadomość tego
w jaki sposób działają przestępcy
i jak uchronić się przed kradzieżą.
Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków
o tym, że są osoby, które mogą
chcieć wykorzystać ich życzliwość.
Powiedzmy im jak zachować się
w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do
nich z prośbą o pożyczenie dużej
ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę
na zagrożenie osobom starszym,
o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Spotykamy się nieraz z członkami
rodziny, z którymi na co dzień nie
mamy kontaktu. Wykorzystujmy
okoliczności – tak obiady świąteczne jak i przypadkowe spotkania na
ulicy i ostrzegajmy bliskich przed
zagrożeniami.
Zwykła ostrożność może uchronić
ich przed utratą zbieranych latami
oszczędności.
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Źródło:
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

JAK POSTĄPIĆ, GDY SPOTKAMY DZIKIE ZWIERZĘ?
Pojawianie się dzikich zwierząt w
gminie zdarza się coraz częściej.
Jest to niebezpieczne zarówno dla
ludzi, jak i zwierząt. Miła i łagodna na pozór sarenka, osaczona
przez ludzi, uciekając w panice,
potrafi nieźle poturbować człowieka, albo połamać się uderzając w siatkę ogrodzenia.
Jeśli zwierzę pojawiło się na ogrodzonej posesji i można bezpiecznie otworzyć bramę lub furtkę
- spróbujmy to zrobić. Z reguły takie osobniki same wracają do środowiska leśnego, dlatego najlepiej
zostawić je w spokoju.
Oczywiście zwierzęcia nie powinno się dokarmiać ani zbytnio się
do niego zbliżać. Zwierzęta przyzwyczajają się do dokarmiania i zamiast unikać człowieka, zaczynają
penetrować coraz bliższe okolice
zabudowań. Niestety prędzej czy
później na styku świata zwierzęcego i ludzkiego dochodzi do konfliktów.

To bardzo niebezpieczne. Zdezorientowane i wystraszone przez
nas zwierze może wybiec na drogę i spowodować kolizję. Pod kołami samochodów masowo giną
mniejsze zwierzęta takie jak lisy,
zające, borsuki, kuny, jeże. Jednak
dla ludzi najgroźniejsze są wypadki
z udziałem saren, łosi czy dzików.

Pogotowia Leśnego typu sarna,
dzik, bóbr, bocian, czapla, żuraw
wynosi ponad 900zł. Przy małych
zwierzętach typu jeż, wiewiórka,
zając to koszt ok. 700zł.

Dlatego tak ważne, abyśmy pamiętali, że dzikie zwierzęta powinniśmy zostawić w spokoju, by mogły
wrócić do swojego naturalnego
Musimy pamiętać, że każde ranne środowiska. Nie traktujmy ich jako
zwierzę oznacza spore wydatki dla chwilowej atrakcji, nie starajmy
gminy, na której terenie doszło do się zwrócić ich uwagi. Powinniśmy
wypadku. Nawet jeśli zwierzęciu ominąć je w bezpiecznej dla nich
po wypadku można tylko skrócić odległości, zachowując się bardzo
cierpienie, trzeba zapłacić za eu- cicho i spokojnie.
tanazję i utylizację. Koszty leczeMartyna Daczkowska
nia, zwłaszcza specjalistycznego,
takiego jak leczenie skomplikowanych złamań, bywają spore nawet
przy przychylności weterynarzy
i zniżkach, jakie oferują ośrodkowi.
Zwierzę trzeba po zabiegu przechować nawet przez kilka tygodni.
Jeśli uratowanego zwierzaka nie
można wypuścić na wolność należy umieścić je w ośrodku zapewniającym dożywotnią opiekę, a za
to też trzeba zapłacić.

Pamiętajmy także, że nie należy
samodzielnie łapać lub obezwładniać zwierzęcia, nawet młodego. Koszt przekazania zwierzęcia do
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MIERZĘCICKI GOK URUCHOMIŁ WARSZTATY W NOWEJ, DOMOWEJ FORMULE
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury w Mierzęcicach, mimo
przeciwności losu związanych
z pandemią, starają się dostosować ofertę zajęć i aktywności do
obowiązujących regulacji prawnych i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

witraży, kopułek śnieżnych oraz
decoupage. Te ostatnie skierowane były do osób wcześniej uczestniczących w warsztatach z ceramiki, plastyki oraz rękodzieła.

Nowa oferta warsztatów domowych cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki niej
mogą twórczo się rozwijać, bez
wychodzenia z domu.
Aldona Węgrzynowicz

W związku z tym zaproponowali
mieszkańcom naszej gminy udział
w warsztatach w nowej, domowej
formule. Osobom, które zgłoszą
się do udziału w twórczych aktywnościach dostarczane są pod wskazany adres specjalnie przygotowane pakiety, które zawierają nie tylko wszystkie potrzebne materiały,
ale także szczegółową instrukcję
wykonania kreatywnych dzieł. Dotychczas w ten sposób, w zaciszu
domowego ogniska, zorganizowane zostały warsztaty dekorowania
drewnianych chochelek, papierowych wyszywanek, świątecznych

WARSZTATY ON-LINE TRANSMITOWANE Z BAJKI PANA KLEKSA
Już trzykrotnie odbyły się warsztaty
transmitowane
on-line
z Bajki Pana Kleksa, do udziału
w których zaproszeni zostali młodzi mieszkańcy naszej gminnej
społeczności. Bajka Pana Kleksa
to Centrum Kultury, Nauki i Zabawy w Katowicach, stworzona
z myślą o dzieciach w wieku od
5 do 12 lat. Misją tego miejsca
jest nauka przez zabawę, a całe
wnętrze obiektu jest inspirowane
przygodami Ambrożego Kleksa.
Pierwsze z zajęć odbyły się 25 listopada 2020r. Wydarzenie poprowadził Dr Pai-Chi-Wo wspólnie
z Panem Kleksem. Tematem przewodnim wszystkich wykonywanych doświadczeń był zbliżający
się wielkimi krokami okres świąteczno-noworoczny. Na wstępie
prowadzący zaprezentowali i wyjaśnili dzieciom jak powstają zimne ognie. Chwilę później uczestnicy warsztatów zachęceni zostali
do wykonania trzech naukowych
eksperymentów. Sprawdziły m.in.
pod czujnym okiem instruktorów
jak działają siły kapilarne, które
w roślinach odpowiedzialne są za
transport wody z korzeni do liści.

Wykorzystując umiejętność łączenia różnych substancji, nauczyły się jak w niebanalny sposób
udekorować choinkę, bałwanka,
czy inne wymyślone przez siebie wzory. Dużo radości dostarczyło także dzieciom wykonanie
doświadczenia pod nietypową
nazwą: „Uwaga! Choinka odlatuje”. Uczestnicy wprawiali w ruch
swoje choinki, domki, czy statki
w naczyniu z wodą, gdzie silnikiem była jedynie kropelka mydła.

Drugie warsztaty odbyły się 9
grudnia. Tym razem, zgodnie z zamysłem ich twórców, królował temat eko sztuki. Podczas tego wydarzenia uczestnicy zgromadzeni
przed ekranem komputera, smartfona czy tabletu, zamienili się dzięki prowadzącym popularyzatorom
nauki w profesjonalnych chemików… Nauczyli się, jak kreatywnie
wykorzystywać rzeczy z pozoru już
niepotrzebne (upcyklingu).
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Kolejne z cyklu warsztatów transmitowanych z Bajki Pana Kleksa
zorganizowane zostały 16 grudnia
br.

Udział w nieodpłatnych dla młodych mieszkańców naszej gminy
spotkaniach przed ekranami urządzeń elektronicznych, premiowany był wręczeniem interesujących
Podczas tych zajęć, młodzi miesz- e-booków. Ich fundatorem była
kańcy gminy Mierzęcice, którym Akademia Pana Kleksa. Dodatkow doświadczeniach towarzyszyli wo, Gminny Ośrodek Kultury w
rodzice i opiekunowie, na tydzień Mierzęcicach, nagradzał niespoprzed świętami Bożego Narodze- dziankami uczestników zajęć, któnia mieli szansę poczuć ich magię… rzy zechcieli podzielić się fotografiami ze wspólnej zabawy, na pro-

filu facebookowym mierzęcickiego
GOK, odnoszącym się do konkretnych spotkań transmitowanych
on-line.
Zachęcamy mieszkańców naszej
gminy, i małych i tych trochę starszych, do udziału w kolejnych inicjatywach organizowanych przez
mierzęcicki GOK.
Aldona Węgrzynowicz

KONKURSY ZORGANIZOWANE PRZEZ MIERZĘCICKI GOK
Na przestrzeni dwóch miesięcy
mierzęcicki GOK był organizatorem trzech konkursów.
3 listopada br. Gminny Ośrodek
Kultury w Mierzęcicach zaprosił
dzieci i młodzież w wieku od 7
do 18 lat do udziału w Gminnym
Konkursie Literackim pn. „Mierzęcicka opowieść wigilijna”.
Wszystkie nadesłane prace były
niezwykle interesujące. Ich autorzy w nadesłanych opowiadaniach
wykazali się nie tylko wspaniałą
wyobraźnią, ale także świetnie potrafili oddać klimat zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia. Pomysłowość uczestników także wzbu- •
dziła uznanie jury konkursu, które
ostatecznie postanowiło uhonorować nagrodami:

W kategorii dzieci w wieku
przedszkolnym
zwyciężyła
Ania Fryczek. II miejsce wywalczyli ex aequo: Hania Dyraga i Jakub Cichoń. III miejsce
• Małgorzatę Płatek;
przypadło w udziale Kamili
• Paulinę Flachę
Szywińskiej i Emilii Czapli.
• Nikolę Skupińską.
• W tej kategorii wiekowej komisja konkursowa postanowiPrzysłowiowo niełatwy orzech
ła także przyznać wyróżniedo zgryzienia mieli członkowie
nia: Wiktorii Kocot, Jakubowi
jury gminnego konkursu plaKrzenciesa i Poli Swojnóg.
stycznego, organizowanego pn. • W kategorii uczniów klas I-III
„Portret Świętego Mikołaja”, boszkół podstawowych zwycięwiem wszystkie nadesłane prace
żyła Natalia Hatlapa. II miejcharakteryzowały się starannosce przyznano Lenie Jędrusik,
ścią wykonania, pomysłowością
zaś III - Dorocie Szymczak. Jury
autorów oraz zachwycały swoim
konkursu także i w tej kategorii
kunsztem. Ostatecznie, komisja
wiekowej postanowiło wyróżkonkursowa w składzie: Mariola
nić: Oliwiera Bijaka oraz ZuNiedbał (kierownik Ośrodka Pozannę Lewandowską.
mocy Społecznej w Mierzęcicach), • W kategorii uczniów klas IV-VI
Magdalena Mańdok (członek
niekwestionowanym zwycięzGminnej Komisji Rozwiązywania
cą został Alan Waloszczyk.
Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach) oraz Józef Kotuła (re- Fundatorem nagród w konkursie
prezentujący Gminny Ośrodek Kul- plastycznym była Gminna Komitury w Mierzęcicach) postanowili sja Rozwiązywania Problemów Alnagrodzić następujących autorów koholowych w Mierzęcicach oraz
prac:
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.

Trzeci z organizowanych konkursów adresowany był do wszystkich
młodych
mieszkańców
Powiatu Będzińskiego. W tym
przypadku mierzęcicki GOK zaprosił do udziału w Powiatowym
Konkursie Dziennikarskim pn.
„Współczesny patriotyzm. Pamięć
i codzienność”. Ta twórcza rywalizacja organizowana była pod patronatem Wójta Gminy Mierzęcice
Grzegorza Podlejskiego.
Konkurs adresowany był do dzieci
i młodzieży (uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII oraz szkół
ponadpodstawowych), zamieszkałych na terenie powiatu będzińskiego lub też uczęszczających do
placówek oświatowych, zlokalizowanych na w/w terenie. Z uwagi
na fakt, iż jury konkursu obradowało w trakcie składania naszej
gazety do druku, jego laureatów
poznamy w kolejnym numerze Panoramy Gminy Mierzęcice.
Z serca gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursów.
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Aldona Węgrzynowicz

STRAŻAK NOWA WIEŚ MISTRZEM JESIENI!
Przebudowana drużyna Strażaka
pod wodzą nowego trenera, Kamila Miodka, rzutem na taśmę
wywalczyła pierwsze miejsce w
rundzie jesiennej sosnowieckiej
B-klasy.
Od początku sezonu zespół z Nowej Wsi prezentował dobrą formę
i liczył się w walce o czołowe pozycje, jednak najlepsza okazała się
sama końcówka jesiennych rozgrywek. Po wyjazdowym zwycięstwie
z UKS Sławków Strażak został liderem ligowej tabeli i swojego prowadzenia nie oddał do końca rundy. Kibice wyczekują już meczów
wiosennych z nadzieją na awans
do Klasy A.
Na początku roku Strażak Nowa
Wieś rozpoczął współpracę z nowym trenerem, którym został Kamil Miodek, wieloletni mieszkaniec naszej gminy i były zawodnik
m.in. Sarmacji Będzin oraz Czarnych Sosnowiec. Od pierwszych
treningów frekwencja była bardzo
wysoka. Osoba trenera i atmosfera jaką potrafił stworzyć przyciągnęła wielu solidnych zawodników
z okolicznych miejscowości. W
pewnym momencie o grę w pierwszej drużynie walczyło około trzydziestu piłkarzy. Po wielu meczach
sparingowych rozegranych przez
Strażaka latem wyłonił się trzon
zespołu, który został zgłoszony do
rozgrywek ligowych.
Pierwsze dwie kolejki sezonu
natchnęły całą drużynę optymizmem. Wygrana 4-1 ze Źródłem II
Kromołów oraz przede wszystkim
wyjazdowe 5-3 z lokalnym rywalem Gminą II Psary pokazały, że
Strażak potrafi strzelać bramki. W
trzeciej kolejce doszło jednak do
straty punktowej – na własnym
boisku, po zaciętym meczu, drużyna zremisowała z Przemszą II Siewierz 2:2. Trudne okazało się także
spotkanie wyjazdowe z KS Giebło
zakończone ostatecznie zwycięstwem 2:1, które pozwoliło zespołowi „odetchnąć” i nabrać więcej
pewności siebie. Podsumowaniem
piłkarskiego września była „kanonada” na własnym boisku przeciwko JSP Warcie Zawiercie. Strażak
wygrał aż 12:0 i niemal wyrównał

wieloletni klubowy rekord (13:0 w czasie której trzeba zadbać
z zespołem Poręby w sezonach o kondycję, aby być w pełnej go2006/07 i 2007/08).
towości na pierwsze marcowe
mecze. Piłkarze trenują indywiduPaździernik rozpoczął się dość ła- alnie, grają spotkania towarzyskie
twym zwycięstwem 3:0 z Łazo- i z niecierpliwością czekają na dewianką II Łazy, jednak punktem cydującą batalię o awans. Zadanie
zwrotnym był mecz z faworytami z pewnością nie będzie łatwe, jeddo awansu – drużyną Zewa Kazi- nak wszystko zależy od naszej drumierz. Rywale postawili Strażako- żyny. Nie musimy oglądać się na
wi bardzo trudne warunki i zwycię- rywali, a jedynie bronić pierwszej
żyli 5:1, a wielu kibiców mogło po pozycji. Drużyna Strażaka pokazała
tym spotkaniu nabrać wątpliwości, jesienią, że potrafi walczyć i pokoczy obecną drużynę stać na walkę nywać razem trudniejsze momeno awans. Tym bardziej, że w kolej- ty, więc trzeba wierzyć w końcowy
nym spotkaniu trzeba było zmie- sukces.
rzyć się na wyjeździe z dotychczasowym liderem – UKS Sławków. To Zarząd oraz piłkarze zapraszają już
był prawdziwy sprawdzian charak- teraz na wiosenne mecze w Noteru i umiejętności drużyny Stra- wej Wsi, o ile obostrzenia związażaka. Po emocjonującym meczu ne z pandemią nie uniemożliwią
udało się odnieść niezwykle waż- udziału kibiców w spotkaniach. Z
ne zwycięstwo 2:1 i tym samym pewnością czekają nas wielkie piłwskoczyć na pozycję lidera rozgry- karskie emocje, na które pracowali
wek. Ostatnie spotkanie przeciwko wszyscy gracze i trenerzy od moNiegowoniczkom 2018 było już w mentu reaktywacji drużyny w 2015
zasadzie formalnością - nie można roku. Wszystkim osobom związabyło wypuścić pierwszej pozycji z nym z klubem, wspierającym jego
rąk. Strażak przekonująco zwycię- działalność, a także kibicom piłkarżył 4:1 i z dorobkiem 22 punktów skim w gminie Mierzęcice składazostał mistrzem jesieni.
my serdeczne życzenia Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia i SzczęTeraz przed zespołem kilka mie- śliwego Nowego Roku!
Marcin Czapla
sięcy przerwy w rozgrywkach,
1. Strażak Nowa Wieś

9

22 7 1 1 35-14 2 1 1

19-8

5 0 0

2. Przemsza II Siewierz

9

21 6 3 0 30-18 2 2 0

9-6

4 1 0 21-12

3. UKS Sławków

9

19 6 1 2 37-10 4 0 1

30-4

2 1 1

7-6

4. Zew Kazimierz
(Sosnowiec)

9

16 5 1 3 28-11 3 0 2

17-6

2 1 1

11-5

5. Źródło II Kromołów
(Zawiercie)

9

14 4 2 3 23-15 2 1 2

9-9

2 1 1

14-6

6. Niegowoniczki 2018

9

13 4 1 4 26-28 2 1 2 16-17 2 0 2 10-11

7. Łazowianka II Łazy
(k. Zawiercia)

9

9

2 3 4 21-28 0 3 2

8. KS Giebło

9

8

2 2 5 19-29 1 0 3 10-12 1 2 2

9-17

5-9

16-6

2 0 2 16-19

9. Gmina II Psary

8

2

0 2 6 15-29 0 0 3 10-15 0 2 3

5-14

10. JSP Warta Zawiercie

8

0

0 0 8

2-34
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7-59

0 0 4

5-25

0 0 4

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W środę 11 listopada 2020 roku
obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku po 123 latach
zaborów nasza ojczyzna powróciła na mapę świata i stała się suwerennym krajem.

czyła mniejsza niż zwykle reprezentacja lokalnej społeczności,
w osobie Wójta Gminy Mierzęcice
Grzegorza Podlejskiego, druhów
ochotników z OSP działających na
terenie gminy oraz niewielkiej grupy parafian.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Mierzęcicach, tak
jak w wielu innych miastach Polski
i na świecie, miały zupełnie inny
przebieg niż wszystkie dotychczasowe rocznice tego wydarzenia. Ze
względu na stan pandemii święto
było obchodzone bez tradycyjnej
oprawy patriotycznej i artystycznej.

W swoim kazaniu ks. bp Grzegorz
Kaszak podkreślał, jak wiele razy
w swojej historii Polacy zmuszeni
byli bronić swojej wolności i suwerenność ukochanej ojczyzny.
„Ileż razy trzeba było bronić tego
skarbu, jakim jest Ojczyzna? Ileż
razy najeźdźcy chcieli zrobić z nas
niewolników, aby Polacy służyli

obcym mocarstwom? Abyśmy nie
mogli decydować o losie swoim
i przyszłych pokoleń. Dlatego my
dzisiaj pamiętamy o obrońcach
naszych, polskich granic.”
Po zakończonej Mszy Świętej
zgodnie z prośbą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie cztery zwrotki hymnu państwowego. Następnie pod pomnikiem niepodległości kwiaty złożyli
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz
Podlejski oraz druhowie strażacy.
Martyna Daczkowska

Rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w parafii pw. św. Mikołaja w Targoszycach, której przewodniczył ksiądz
Biskup Grzegorz Kaszak. Celebransami Eucharystii byli ks. Przemysław Szot i ks. Włodzimierz Machura.
Ze względu na wprowadzone ograniczenia w Mszy Świętej uczestniOGŁOSZENIA
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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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