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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 
2021 r. Główny Urząd Statystycz-
ny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021.

Obowiązkową metodą jest samo-
spis internetowy. Wejdź na stronę 
spis.gov.pl i wypełnij formularz 
spisowy. 

Dokonując spisu za pośrednic-
twem aplikacji do samospisu nale-
ży wykazać wszystkie osoby, które 
w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 
24:00 mieszkały pod danym adre-
sem. Wszystkie dodane i prawidło-
wo spisane osoby są zwolnione z 
obowiązku samospisu. Oznacza 
to, że osoby te nie muszą samo-
dzielnie logować się do aplikacji 
spisowej, aby dokonać samospisu.

Spisanie się przez Internet daje 
możliwość wzięcia udziału w lote-
rii i wygranie atrakcyjnych nagród!

• Wejdź na stronę spis.gov.pl i 
spisz się w dogodnej dla siebie 
chwili 

• po zakończeniu formularza 
spisowego, potwierdź chęć 
uczestnictwa w loterii,

• pobierz i zachowaj unikatowy 
10-znakowy kod uprawniający 
do udziału w loterii, – zgłoś go 
na stronie loteria.spis.gov.pl w 
terminie od 22 kwietnia do 7 
lipca 2021 r.

• oglądaj transmisje online z lo-
sowań na YouTube i Facebook 
na profilach GUS i sprawdź, 
czy wygrałeś!Przyjmowanie 
zgłoszeń do loterii trwa od 
22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 
2021 r. 

WAŻNE - do udziału w loterii wy-
magane jest posiadanie konta 
poczty elektronicznej (e-mail), na 

które wysyłany jest unikatowy kod.

Nagrodami w loterii będą bony na 
zakupy o wartości 500 zł lub 1000 
zł. W losowaniu finałowym, które 
odbędzie się 14 lipca 2021 r., do 
szczęśliwców trafi 16 samocho-
dów osobowych Toyota Yaris - po 
jednym dla każdego wojewódz-
twa. W losowaniu finałowym we-
zmą udział wszystkie zarejestro-
wane zgłoszenia.

Jeżeli nie możesz spisać się we 
własnym zakresie zadzwoń na 
infolinię: 22 279 99 99 i spisz się 
przez telefon lub odwiedź naj-
bliższy urząd gminy, gdzie na czas 
trwania spisu urzędy gmin przygo-
towały specjalne miejsca spisania 
się przez Internet.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet 
ani przez telefon, po 4 maja br. 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
telefonicznie dzwoniąc z numeru 
22 828 88 88, aby przeprowadzić 
spis. Zgodnie z ustawą nie możesz 
odmówić mu przekazania danych.

Możesz potwierdzić tożsamość  

rachmistrza spisowego, dzwoniąc 
na infolinię spisową 22 279 99 99.
Pamiętaj, że udział w spisie to 
Twój obowiązek wynikający z 
ustawy o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 
2021 r. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzywny 
na podstawie art. 57 ustawy o sta-
tystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są 
u nas bezpieczne, ponieważ chroni 
je tajemnica statystyczna. 

Dane jednostkowe zbierane i gro-
madzone w badaniach przepro-
wadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. 

Pracownicy statystyki publicznej 
są zobowiązani do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy 
w spisie? Zapoznać się z ustawą 
spisową? Wejdź na spis.gov.pl i 
bądź na bieżąco!

Urząd Gminy
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SKORZYSTAJ Z APLIKACJI ECO MIERZĘCICE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

Wyszukiwarka podpowiadająca, 
do jakiego pojemnika wrzucić 
dany odpad, spersonalizowany 
harmonogram odbiorów poszcze-
gólnych frakcji, kompleksowe 
informacje na temat sortowania 
śmieci oraz możliwość kontrolo-
wania stanu jakości powietrza - to 
tylko część możliwości bezpłatnej 
aplikacja na smartfony Eco Mie-
rzęcice, z której mogą korzystać 
mieszkańcy gminy.

Aplikacja jest intuicyjna i wygod-
na w użyciu, wykorzystanie tego 
nowoczesnego narzędzia ma 
usprawnić gospodarkę odpada-
mi. Dzięki aplikacji Eco Mierzęcice 
mieszkańcy będą mogli w łatwy 

sposób poinformować magistrat o 
nielegalnych wysypiskach, nieode-
branych odpadach lub innych pro-
blemach związanych ze śmieciami. 
Dodatkowo za pośrednictwem 
Eco Mierzęcic mieszkańcy będą 
informowani na temat planowa-
nych wyłączeń prądu, wody lub o 
występujących na terenie gminy 
awariach.

Jak zainstalować Eco Mierzęcice?

Aby zainstalować aplikację, wy-
starczy zalogować się w Sklepie 
Play i w dostępnej wyszukiwarce 
wpisać Eco Mierzęcice. Następ-
nie z wybranych propozycji należy 
wybrać aplikację Eco Mierzęcice i 

kliknąć przycisk Zainstaluj.

Po otwarciu aplikacji należy usta-
wić interesujący nas adres nieru-
chomości i zaakceptować z regu-
laminem. Po wykonaniu tych kilku 
prostych czynności można w pełni 
korzystać ze wszystkich funkcjo-
nalności aplikacji Eco Mierzęcice.

Zachęcamy do obejrzenia mate-
riału przygotowanego przez iTV 
Region w którym krok po kroku 
zobaczą Państwo jak zainstalo-
wać aplikacje: www.itvregion.
pl/2021/04/28/aplikacja-eco-mie-
rzecice/

Urząd Gminy

Starosta Będziński Sebastian Sza-
leniec zaprasza do skorzystania  

z nieodpłatnych usług prawni-
ków, doradców obywatelskich i 
mediatorów.

Mając na uwadze obecna sytu-
ację epidemiologiczną, Starostwo 
Powiatowe w Będzinie zapewnia 
dostęp do rzetelnego i poufne-
go uzyskania darmowych porad 
prawnych osobom znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej. 
Porady prawne udzielane są przez 
telefon, pocztę elektroniczną i ko-
munikatory internetowe.

Osoby pragnące skorzystać z dar-
mowej porady prawnej, proszone 
są o kontakt w poniedziałki w go-
dzinach 7:30-17:00, od wtorku do 
czwartku w godzinach 7:30-15:30 
oraz w piątki w godzinach 7:30  

-14:00 pod numerem telefonu 
(32) 778 78 84. 

Osoba pierwszego kontaktu umó-
wi termin porady o dogodnej po-
rze. W przypadku chęci skorzysta-
nia z porady za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, prosimy o 
nadesłanie opisu sprawy i ewentu-
alnej dokumentacji na adres e-ma-
il npp@powiat.bedzin.pl.

Urząd Gminy
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WYSTARTOWAŁA XX EDYCJA STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 

Fundacja Edukacyjna Przedsię-
biorczości ogłasza XX edycję 
Programu Stypendiów Pomosto-
wych. Na zdolnych, ambitnych 
maturzystów 2021, pochodzących 
z małych miejscowości i nieza-
możnych rodzin, którzy rozpoczną 
w tym roku studia dzienne, czeka 
ponad 500 stypendiów pomo-
stowych na I rok nauki. Roczna 
wysokość stypendium to 7000 zł, 
wypłacane w ratach przez 10 mie-
sięcy roku akademickiego.

„Stypendia Pomostowe” to ogól-
nopolski, rozbudowany program 
stypendialny dla studentów na 
pierwszy rok i dalsze lata studiów. 
O stypendia na I rok mogą ubie-
gać się tegoroczni maturzyści, ab-
solwenci liceów i techników, ze wsi 
i małych miejscowości, osiągający 
dobre wyniki w nauce i pochodzą-
cy z niezamożnych rodzin, którzy 
rozpoczną studia dzienne w aka-
demickich uczelniach publicznych. 
Poza tym, młodzi ludzie ubiegają-
cy się o stypendium powinni speł-
niać jeden z czterech warunków: 
pochodzić z rodziny byłego pra-
cownika PGR, lub być finalistami 
olimpiad przedmiotowych w szko-
le średniej, lub pochodzić z rodzi-
ny wielodzietnej albo być wycho-
wankami rodziny zastępczej bądź 
państwowego domu dziecka, lub 

posiadać rekomendację lokalnej 
organizacji pozarządowej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa wspomaga organizacyjnie 
FEP przy rekrutacji do Programu 
tegorocznych maturzystów, którzy 
wywodzącą się ze środowisk po-
pegeerowskich (są dziećmi byłych 
pracowników ppgr, którzy byli za-
trudnieni w tych gospodarstwach 
na podstawie umowy o pracę w 
okresie co najmniej 2 lat) i którzy 
spełniają łącznie następujące wa-
runki:

1. są obywatelami polskimi lub 
posiadają Kartę Polaka,

2. mieszkają na terenach wiej-
skich lub w miastach do 20 tys. 
mieszkańców, potwierdzone 
zameldowaniem. Okres zamel-
dowania nie może być krótszy 
niż 2 lata od daty ogłoszenia 
Programu na stronie www.
stypendia pomostowe.pl,

3. pochodzą z rodzin, w których 
dochód w przeliczeniu na oso-
bę lub dochód osoby uczącej 
się nie jest wyższy niż 1 960 
zł brutto wyliczony z czerwca 
2021 r. Jeśli członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem niepełnospraw-

ności lub stopniu niepełno-
sprawności, do dochodu nie 
wlicza się świadczeń otrzymy-
wanych w związku z tą niepeł-
nosprawnością,

4. osiągnęli na egzaminie ma-
turalnym liczbę punktów nie 
niższą niż 100. Algorytm obli-
czenia liczby punktów zamiesz-
czony jest w załączniku do Re-
gulaminu.

Rekrutacja do programu przebie-
gać będzie on-line na www.sty-
pendia-pomostowe.pl Aplikacja 
do składania wniosków aktywna 
będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 
2021 r., do godz. 16.00. Wydru-
kowany z systemu wniosek wraz 
z wszystkimi wymaganymi załącz-
nikami powinien zostać złożony 
w Oddziale Terenowym KOWR 
(najbliższym względem miejsca za-
mieszkania), w nieprzekraczalnym 
terminie do 23 sierpnia 2021 r.

„Stypendia Pomostowe” są jedną 
z największych pozarządowych ini-
cjatyw stypendialnych w Polsce. 
Dotychczas, w ramach programu, 
przyznano ponad 25 tysięcy róż-
nego rodzaju stypendiów, w tym 
ponad 17 tysięcy na pierwszy rok 
studiów. Partnerami Strategiczny-
mi Programu są: Polsko-Amery-
kańska Fundacja Wolności i Naro-
dowy Bank Polski, Partnerzy Głów-
ni: Fundacja Wspomagania Wsi, 
Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: 
koalicja blisko 90 lokalnych organi-
zacji pozarządowych.

Na realizację dziewiętnastu edycji 
programu Partnerzy przeznaczy-
li ponad 123 miliony zł. Program 
jest realizowany przy współpra-
cy Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, Centrum im. Profesora 
Bronisława Geremka oraz Fundacji 
Stocznia. Realizatorem programu 
jest Fundacja Edukacyjna Przed-
siębiorczości.

Szczegółowe informacje:

e-mail:
biuro@stypendia-pomostowe.pl,
www.stypendia-pomostowe.pl,
www.fep.lodz.pl 
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CEEB - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - CO TO TAKIEGO? 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków to system 
informacji o źródłach ogrzewania 
budynków w Polsce. Utworzenie 
Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB), to jedno z 
następstw nowelizacji ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji i 
remontów.

Celem stworzenia centralnej bazy 
będzie poprawa jakości powietrza 
– likwidacja głównej przyczyny za-
nieczyszczeń – emisji substancji 
powodujących smog. 

CEEB będzie ważnym narzędziem 
wspierającym wymianę starych 
kotłów grzewczych, będzie rów-
nież miejscem gdzie dostępne 
będą informacje na temat progra-
mów finansowania wymiany pie-
ców.

Odpowiedzialnym za to zadanie 
jest Główny Urząd Nadzoru Bu-
downictwa (GUNB). 

Cała baza zbierania danych ma 
być rozwijana etapami do 2023 r. 
Kierownictwo Głównego Urzędu 
Nadzoru Budownictwa (GUNB) 
podało, że narzędzie do zbierania 
danych startuje 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub za-
rządca budynku lub lokalu będzie 
zobowiązany złożyć deklarację o 
źródłach ciepła lub źródłach spa-
lania paliw do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją 
właściciel lub zarządca będzie miał 
12 miesięcy na złożenie deklaracji, 
natomiast dla nowo powstałych 
budynków termin ten będzie wy-
nosił 14 dni od uruchomienia no-
wego źródła ciepła.

Dane będą stopniowo i na bieżąco 
uzupełnianie. Informacje będzie 
mógł uzupełnić np. kominiarz w 
czasie kontroli w naszych domach, 
jednak głównym źródłem danych 
będzie społeczeństwo, a dokład-

niej właściciele nieruchomości.

Więcej informacji na stronie 
GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-
-budynkow-faq
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„WIWAT MAJ, TRZECI MAJ”

Demokracja, wolność, parlamen-
taryzm, patriotyzm - obchodzo-
ne Święto Narodowe Trzeciego 
Maja kojarzy się właśnie z tymi 
wartościami. Nasza Konstytucja 
była pierwszą w Europie, uchwa-
loną w 1791 r. Jej postanowienia 
były wymierzone przeciw liberum 
veto i wprowadzały nowatorskie 
rozwiązania w zakresie parlamen-
taryzmu. Dokument stanowił doj-
rzałe i oryginalne dzieło oświeco-
nych reformatorów i wpisywał się 
w europejski i światowy program 
ówczesnych przemian.
Czas obchodów Narodowego 
Święta Konstytucji Trzeciego Maja 
i Dnia Flagi Rzeczypospolitej przez 
epidemię koronawirusa został po-
zbawiony należnej mu rangi. Jed-
nak nawet w tych szczególnych 
okolicznościach pamiętamy, jak 
doniosłych i znaczących wydarzeń 
dziejowych jest to czas. Tegorocz-
ne obchody uroczystości 3 maja 
w naszej gminie, podobnie jak 
w ubiegłym roku, miały kameralny 
charakter.

Uroczystości rozpoczęły się zło-
żeniem kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości. Okolicznościowe 
wieńce, będące hołdem dla twór-
ców najważniejszego aktu praw-
nego w naszym kraju złożyli: Wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlej-
ski, Zastępca Wójta Gminy Mierzę-
cice Iwona Pańta, Przewodnicząca 
Rady Gminy Mierzęcice Monika  

Dyraga, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Mierzęcice Przemysław Pa-
szewski, Radna Gminy Mierzęcice 
Katarzyna Burczyk, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego dh Stanisław 
Paks, Komendant Gminny OSP dh 
Mieczysław Filipek, Prezes OSP 
Mierzęcice dh Jerzy Tyrała.

Zwieńczeniem obchodów była 
msza święta w intencji ojczyzny 
odprawiona przez księdza pro-
boszcza Janusza Rakoczego w ko-
ściele pw. Św. Mikołaja w Targo-
szycach.

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej rok 2021 został ustano-
-wiony Rokiem Konstytucji 3 Maja. 
230. rocznica uchwalenia najważ-
niejszego aktu normatywnego 
w naszym kraju ma więc szczegól-
ny charakter. Tym bardziej cieszą 
powiewające dziś dumnie biało-
-czerwone flagi, które mieszkańcy 
naszej gminy wywiesili przy swo-
ich domach.

Martyna Daczkowska
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UROCZYSTE POŚWIĘCENIE NOWEJ POLICHROMII W KOŚCIELE W TARGOSZYCACH

Kościół p.w. Św. Mikołaja w Tar-
goszycach, jest jednym z najstar-
szych zabytków Gminy Mierzęci-
ce. Najstarszą częścią budowli jest 
prezbiterium, powstałe już w cza-
sach średniowiecznych. Rok 2021 
odznaczy się w historii tej parafii, 
jako rok, w którym prezbiterium 
zyskało nową polichromię.

Sam pomysł utworzenia artystycz-
nej polichromii powstał za czasów 
obecnego proboszcza ks. Janusza 
Rakoczego, już w latach 90-tych. 
Na początku najważniejsze było 
określenie tematyki, jaką miałaby 
przedstawiać nowa polichromia. 
Po wielu spotkaniach z Radą Pa-
rafialną uzgodniono, aby prezbite-

rium zdobił malunek nawiązujący 
do najważniejszych postaci dla 
osób wierzących: Jezusa Chrystusa 
i dwunastu Apostołów.

Pomysł projektu z entuzjazmem 
zaaprobowali parafianie. Stworze-
nie nowej polichromii wiązało się 
jednak z koniecznością pozyskania 
funduszy na ten cel, dlatego pro-
boszcz ks. Janusz Rakoczy zwrócił 
się do wiernych z prośbą o złożenie 
ofiar na wykonanie polichromii.

Dopiero na przełomie 2019 i 2020 
roku po zebraniu odpowiedniej 
ilości funduszy rozpoczęło się po-
szukiwanie artystów, którzy pod-
jęliby się tego zadania. Realizację 

prac opóźniała trwająca pande-
mia. Ostatecznie wykonania poli-
chromii podjęli się artyści z Zabrza.

Z początkiem stycznia 2021 roku, 
po wydaniu zgody przez konserwa-
tora zabytków na wykonanie poli-
chromii w zabytkowym kościele, 
artyści przystąpili do pracy, którą z 
sukcesem zakończyli 12 marca.

4 kwietnia w targoszyckiej parafii 
odbyła się piękna uroczystość, na 
której Jego Ekscelencja ks. Biskup 
Grzegorz Kaszak, poświęcił nową 
polichromię.

Martyna Daczkowska
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WYWIAD Z SEKRETARZEM GMINY MIERZĘCICE

Aldona Węgrzynowicz: Czy może 
Pani podzielić się z mieszkańcami 
informacjami nt. Pani wykształce-
nia i dorobku zawodowego.

Magdalena Pasierb: Pracę w sa-
morządzie zaczęłam w 1999r., 
zaraz po skończeniu studiów na 
Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach, od stanowiska młodszego 
referenta w Wydziale Organizacyj-
nym. Ponieważ praca w urzędzie to 
ciągły rozwój zawodowy, dlatego  
w międzyczasie ukończyłam stu-
dia podyplomowe z zakresu prawa 
samorządowego na Państwowej 
Akademii Nauk w Warszawie. Ze 
stanowiska podinspektora zosta-
łam awansowana na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Kontroli Fi-
nansowej. Następie po zdoby-
ciu odpowiednich uprawnień i 
zdaniu państwowego egzaminu 
w Ministerstwie Finansów na au-
dytora wewnętrznego objęłam 
stanowisko Naczelnika Wydziału 
Audytu i Kontroli. Od 2014r. peł-
niłam funkcję Sekretarza Miasta, 
którą piastowałam całą kadencję. 
Ukończyłam również studia po-
dyplomowe w zakresie rachunko-
wości na Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach oraz z zakresu 
prawa gospodarczego i handlo-
wego na Uniwersytecie Śląskim  
w Katowicach. Dodatkowo zda-
łam egzamin państwowy, da-
jący uprawnienie zasiadania  
w radach nadzorczych w spółkach 
Skarbu Państwa. 

Jednak uważam, że moją naj-
większą wartością dodaną oraz 
inspiracją do rozwoju i zdoby-
wania określonych umiejętności 
byli ludzie, których spotkałam 
na swojej drodze zawodowej. 

AW: Proszę przybliżyć pokrótce 
na czym polega praca sekretarza 
oraz jaki jest zakres kompetencji 
urzędniczych na tym stanowisku.

MP: Stanowisko sekretarza jest 
kierowniczym stanowiskiem 
urzędniczym, które w każdej gmi-
nie jest obligatoryjne. 

Sekretarz podlega bezpośrednio 
kierownikowi urzędu - wójtowi, 
który może go upoważnić  do wy-

konywania w swoim imieniu okre-
ślonych czynności. Oznacza to, 
że sekretarz realizuje  obowiązki 
powierzone przez kierownika jed-
nostki.

Jednak główną rolą sekretarza jest 
zapewnienie właściwej organiza-
cji pracy i funkcjonowania urzędu 
oraz realizowania polityki zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. Ponad-
to bardzo ważnym elementem 
pracy sekretarza jest także orga-
nizacja współpracy z organem sta-
nowiącym, czyli Radą Gminy.

AW: Jakie są Pani wrażenia po 
pierwszych tygodniach pracy w 
Urzędzie Gminy Mierzęcice.

MP: Pomimo mojego 20-letnie-
go doświadczenia zawodowego 
w administracji publicznej, rozpo-
częcie pracy w nowym urzędzie 
gminy było dla mnie swojego ro-
dzaju wyzwaniem zawodowym. 
Jednak dzisiaj mogę powiedzieć, 
że moje wrażenia są bardzo po-
zytywne. Weszłam do organizacji, 
gdzie pracuje dobrze zbudowany 
i zgrany zespół ludzi, który pomi-
mo dużego zakresu i różnorod-
ności obowiązków, świetnie radzi 
sobie z powierzonymi zadaniami.  

AW: Czy może Pani zdradzić czy-
telnikom, jakie ma Pani pomysły 
na sprawne funkcjonowanie urzę-
du, które chciałaby Pani wdrożyć 
w życie. 

MP: Chcę utrzymać wysoką jakość 
i poziom pracy w Urzędzie Gminy 
w Mierzęcicach oraz kontynuować 
pracę poprzedniej pani sekretarz.
Będę dbać o podstawowe aspek-
ty codziennego funkcjonowa-
nia urzędu, tzn. ułatwiać ko-
munikację pomiędzy pracow-
nikami a interesantami, two-
rzyć warunki do bezpiecznej  
i efektywnej pracy oraz wspie-
rać pracowników w wykony-
waniu ich codziennych obo-
wiązków.  Uważam, że dobrze 
zorganizowana praca oraz wy-
raźny podział obowiązków  
i odpowiedzialności, to absolutna 
podstawa efektywności.

AW: Co takiego pociąga Panią w 
pracy w samorządzie, skoro po 
raz kolejny w swojej karierze za-
wodowej postanowiła Pani pod-
jąć pracę w jego strukturach?

MP: Z samorządem jestem zwią-
zana od 20 lat, podczas których 
przeszłam właściwie przez wszyst-
kie szczeble urzędniczej kariery. To 
doświadczenie zawodowe uwraż-
liwiło mnie nie tylko na sprawy 
społeczności lokalnej, ale również 
na sprawy pojedynczego człowie-
ka. Pozytywne nastawienie do lu-
dzi, to jedna z moich zasad, którą 
zawsze stosuję w pracy. Praca z 
ludźmi i dla ludzi daje mi dużo sa-
tysfakcji.



AW: Czym jest dla Pani samorząd?

MP: Dla mnie samorząd tworzą 
mieszkańcy danego obszaru, ma-
jący określone potrzeby publiczne.  
Natomiast do zaspokojenia tych 
potrzeb niezbędna jest admini-
stracja publiczna działająca wła-
śnie na rzecz mieszkańców. Dla-
tego tak ważna jest jakość usług 
publicznych, świadomość potrzeb 
mieszkańców oraz stopień ich za-
spokojenia.

AW: Koronawirus znacznie zmie-
nił naszą rzeczywistość i z pewno-
ścią utrudniona jest wciąż realiza-
cja zadań w pracy urzędu gminy. 
Jak zmieniła się obecnie organiza-
cja pracy urzędników samorządo-
wych w naszej gminie.

MP: Z całą pewnością ogłoszony 
przez Ministra Zdrowia stan zagro-
żenia epidemicznego wprowadził 
swojego rodzaju utrudnienia w 
obsłudze interesantów. Niemniej 
jednak dołożono wszelkich starań, 

aby zapewnić ciągłość pracy Urzę-
du, jednocześnie mając na uwadze 
ochronę życia i zdrowia pracowni-
ków i interesantów.  Zachowując 
wszelkie środki ostrożności, pra-
ca Urzędu Gminy w Mierzęcicach 
przebiegała bez zakłóceń a pra-
cownicy zrobili wszystko, aby za-
pewnić interesantom stały dostęp 
do świadczonych usług.

Dziękuję za rozmowę,
Aldona Węgrzynowicz



REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 182 TARNOWSKIE GÓRY – ZAWIERCIE 
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(Inwestor) podpisały umowę o 
wartości 660 mln zł netto z kon-
sorcjum Track Tec Construction 
Sp. z o.o. (Lider) oraz INFRA-
KOL Sp. z o.o., Sp. k. (Partner) 
i Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Inżynieryjnego i Kolejowe-
go Sp. z o.o. (Partner) w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja 
i odbudowa częściowo nieczynnej 
linii kolejowej nr 182 Tarnowskie 
Góry – Zawiercie”.

Przedmiotowa inwestycja realizo-
wana w ramach Krajowego Pro-
gramu Kolejowego. Dofinansowa-
nie unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko wynosi ponad 500 mln zł. 

Obecnie linia ta jest jednotorowa, 
niezelektryfikowana.

Rewitalizacja i elektryfikacja doty-
czyć będzie ok. 48 km linii kolejo-
wej. Inwestycja obejmie 52 obiekty 
inżynieryjne, w tym budowę dwu-
poziomowych skrzyżowań m. in. z 
autostradą A1 i drogą wojewódzką 
DW 913 Będzin – Pyrzowice. Bę-
dzie bezpieczniej dzięki moderni-
zacji 38 przejazdów kolejowo-dro-
gowych.

Realizacja ww. projektu, umoż-
liwi podróżnym szybki i spraw-
ny dojazd do portu lotniczego. 
Poprzez zwiększenie dostępności 
do kolei poprawi się również sko-
munikowanie naszego regionu z 
miastami województwa śląskiego. 

Dostęp do kolei zwiększą nowe 
przystanki: Miasteczko Ślą-
skie Centrum, Mierzęcice, Za-
wiercie Kądzielów oraz 2-pe-
ronowa stacja Pyrzowice Lot-
nisko. Piesi będą korzystać z 
nowych przejść podziemnych 
w Pyrzowicach Lotnisku i Siewie-
rzu. W Zawierciu, Pyrzowicach 
i Tarnowskich Górach zostaną 
zamontowane windy, aby uła-
twić podróże osobom o ograni-
czonej możliwości poruszania 
się. Perony będą oświetlone i 
wyposażone w wiaty oraz ław-
ki. Komfort i bezpieczeństwo w 
podróży zapewnią nagłośnienie 
i monitoring oraz czytelne ozna-
kowanie i tablice informacyjne. 
Na stacji Zawiercie będzie nowy 
peron nr 3. Z myślą o wygo-
dzie podróżnych zostaną zmo-
dernizowane perony na sta-
cjach: Tarnowskie Góry, Siewierz 
i Poręba. 

Projekt ma także istotne znacze-
nie dla sprawnych przewozów  

towarowych. Linia będzie ważną 
trasą obsługującą bocznicę to-
warową CARGO MPL Katowice 
oraz dwie bocznice w Siewierzu. 
Projekt pozytywnie wpłynie na 
transport towarów drogą kolejo-
wą i lotniczą. 

Pociągi towarowe przyspieszą do 
80 km/h, pozostałe (pasażerskie) 
do 140 km/h.

Rozpoczęcie robót już nastąpiło. 
Na placu budowy pojawiły się już 
pierwsze maszyny oraz pracownicy. 
Przygotowywany jest teren do uło-
żenia nowego toru. Pierwsze pra-
ce obejmują m. in. demontaż szyn 
i podkładów.  Decyzję zatwierdza-
jącą projekt budowlany i udziela-
jącą pozwolenia na budowę wydał 
Wojewoda Śląski.

Zakończenie inwestycji zaplano-
wane jest w I kwartale 2023 roku. 

Urząd Gminy

Lokalizacja przystanku „Mierzęcice”
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OSP W TOPOROWICACH WŁĄCZONA  DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Ochotnicza Straż Pożarna w To-
porowicach decyzją Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bart-
kowiaka z dnia 28 kwietnia 2021 
roku, została z dniem 1 maja 2021 
roku włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Jednostka OSP Toporowice jest 
drugą jednostką w gminie, obok 
OSP Mierzęcice, włączoną do 
KSRG. 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
czynnych druhen i druhów, a tak-
że Młodzieżowej Drużynie Pożar-

niczej, która na co dzień pomaga 
przy konserwacji i porządkowa-
niu sprzętu, mogliśmy się starać o 
wystąpienie z wnioskiem w 2020 
roku do KP PSP w Będzinie o roz-
poczęcie procedury włączania na-
szej jednostki do KSRG. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie zaangażo-
wanie i oddanie strażackiej braci. 

Abyśmy mogli zostać włączeni do 
KSRG, musieliśmy spełnić szereg 
wymagań takich jak: określona 
liczba wyszkolonych druhów, od-
powiednie wyposażenie sprzęto-
we, skuteczny system łączności 
powiadamiania i alarmowania- i 
oczywiście stała gotowość do po-
dejmowania działań ratowniczych. 

Pozyskanie niezbędnego sprzętu 
było możliwe dzięki wsparciu Pana 
Wójta Grzegorza Podlejskiego, 
Komendanta Powiatowego PSP 
mł. bryg. Arkadiusza Spery wraz 
z całym podległym mu zespołem. 
Część wymaganego sprzętu, dzię-
ki przychylności zarządu, została 
pozyskana z jednostki OSP Bogu-
chwałowice. Włączenie do syste-

mu to wielkie wyróżnienie dla na-
szej jednostki, ale także ogromne 
wyzwanie i odpowiedzialność, aby 
wszystko należycie funkcjonowało. 

Jednostka OSP W Toporowicach 
powstała w 1924 roku. Obecnie 
w jej szeregach działa 40 druhen 
i druhów, w tym 15 ratowników 
mogących brać bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych. Prezesem jednostki jest 
obecnie druh Jerzy Sabatowicz, 
Naczelnikiem druh Piotr Asman. 
Cały proces przygotowania jed-
nostki do włączenia w struktury 
Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego koordynował druh 
Michał Paszewski – zastępca Na-
czelnika OSP Toporowice. Według 
nowo obowiązujących przepisów 
o KSRG z 2015 roku, jednostka zo-
stała włączona do systemu na 5 
lat. Po tym czasie będzie możliwe 
przedłużenie okresu jej włączenia 
na kolejne 5 lat.

OSP Toporowice
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LEKCJE PŁYNĄCE Z PANDEMII

Bezpieczeństwo pacjenta i kultu-
ra bezpieczeństwa powinny być 
naszą wspólną kliniczną warto-
ścią.

Minął już ponad rok w pandemii 
koronawirusa, która mocno do-
tknęła system opieki zdrowotnej. 
Z tych turbulencji płyną jednakże 
wartościowe wnioski, szczegól-
nie dla opieki nefrologicznej. CO-
VID-19 wzmocnił jeszcze bardziej 
rygorystyczne procedury bezpie-
czeństwa i kontroli zakażeń dla 
stacji dializ, również w ogólno-
polskiej sieci DaVita. Skrupulatne 
przestrzeganie tych zasad wpły-
nęło na istotny spadek infekcyj-
nych powikłań u dializowanych 
pacjentów – nawet o 95 procent. 
Powikłania infekcyjne są drugą po 
powikłaniach sercowo-naczynio-
wych przyczyną zgonu pacjentów 
dializowanych.

Wrocław, 13 maja 2021 r.: Pan-
demia, mimo swego tragicznego 
oblicza, którego nadal doświad-
czamy, stała się także bodźcem do 
pozytywnych zmian. Umożliwiła 
niezwykle szybką zmianę zacho-
wań, czyli zmianę podejścia do 
praktycznej realizacji zasad kon-
troli higieny zakażeń i bezpieczeń-
stwa pacjenta w miejscach udzie-
lających świadczeń medycznych. 
Pandemia potwierdziła, jak istotne 
jest zachowanie standardów bez-
pieczeństwa i higieny na najwyż-
szym poziomie. 

Tę zmianę szczególnie widać w 
stacjach dializ. Wzmocnienie pro-
cedur bezpieczeństwa związanych 
z kontrolą zakażeń oraz dystan-
sowanie społeczne przełożyły się 
na zdecydowany spadek liczby 

infekcyjnych powikłań u pacjenta 
dializowanego z cewnikiem naczy-
niowym, czyli zakażeń odcewniko-
wych. Groźne powikłania infekcyj-
ne mogą kończyć się sepsą. Po po-
wikłaniach sercowo-naczyniowych 
zakażenia odcewnikowe są drugą 
przyczyną zgonu pacjentów leczo-
nych nerkozastępczo. 

Centralne cewniki dializacyjne wo-
bec aktualnych wyzwań w dostę-
pie naczyniowym są nieodzownym 
ale nieoptymalnym elementem 
prowadzenia dializoterapii (bez-
pieczniejsza i lepsza jest przeto-
ka tętniczo-żylna)(1). Utworzenie 
dostępu naczyniowego wiąże się 
z przerwaniem skóry, która jest 
naturalną barierą ochronną orga-
nizmu. Najczęstszą przyczyną za-
każeń odcewnikowych są bakterie 
i grzyby. Badania potwierdzają, że 
bardziej rygorystyczne wdrożenie 
standardów higienicznych w śro-
dowisku dializacyjnym znacząco 
obniżyło ryzyko ogólnoustrojo-
wych zakażeń bakteryjnych, okre-
ślanych jako związane z cewnikiem 
zakażenia krwi (CRBSI). W bada-
niach wykazano, że podczas pierw-
szej fali pandemii COVID-19 (od lu-
tego do maja 2020 r.) w stosunku 
do tego samego okresu rok wcze-
śniej liczba zakażeń krwi związa-
nych z cewnikiem spadła aż o 95 
procent. 

– Mimo że na pierwszy rzut oka 
„pandemia” i „korzyści” mają 
przeciwstawne, wykluczające się 
znaczenie, widzimy, że trudne do-
świadczenie, jakim jest szerzenie 
się wirusa SARS-CoV-2, przynosi 
w ochronie zdrowia poprawę sys-
temów i procedur związanych z 
kontrolą higieny zakażeń, raporto-

wanie i analizowanie zdarzeń nie-
pożądanych, identyfikację i elimi-
nację błędów. To wszystko staje się 
częścią dobrych praktyk, które dają 
rezultat w postaci wzrostu zarów-
no bezpieczeństwa pacjenta (nie 
tylko nefrologicznego), lecz także 
kultury bezpieczeństwa – mówi 
dr hab. n. med. Szymon Brzósko, 
dyrektor medyczny DaVita Polska, 
nefrolog, adiunkt I Kliniki Nefrolo-
gii i Transplantologii z Ośrodkiem 
Dializ UM w Białymstoku. 

Dzięki uzupełnieniu procedur bez-
pieczeństwa związanych z kontrolą 
i higieną zakażeń, skrupulatnemu 
respektowaniu tych zasad w każ-
dej jednostce medycznej obserwu-
jemy ogólny – i, co ważne, istotny 
– spadek zakażeń drogą kontakto-
wą, oddechową, i kropelkową, np. 
wirusem grypy. Na spadek infekcji 
w punktach opieki medycznej ma 
również wpływ zmiana sposobu 
pracy personelu medycznego i 
poprawa realizacji zasad higieny i 
kontroli zakażeń. 

Kultura bezpieczeństwa w ochro-
nie zdrowia została na trwałe 
wprowadzona w praktyki medycz-
ne w wielu krajach. Za nią idzie 
bezpośrednio poprawa jakości 
opieki medycznej. 

Aktywne budowanie kultury bez-
pieczeństwa odbywa się w orga-
nizacjach medycznych, w których 
wdrożone jest zarządzanie ryzy-
kiem związanym z praktyką klinicz-
ną, tj. m.in. zgłaszanie i analizowa-
nie zdarzeń niepożądanych (ma to 
szczególne znaczenie) oraz wycią-
ganie zeń wniosków. 
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TOP DZIENNIKARZE. I: DLACZEGO LUBIMY TALK SHOW?

Młodych adeptów dziennikar-
stwa serdecznie zapraszamy na 
warsztaty dziennikarskie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mierzęci-
cach, prowadzone przez redaktor 
Agnieszkę Zielińską. 

W programie m.in. sylwetki najwy-
bitniejszych polskich, europejskich 
i pracujących w USA - dziennikarzy. 
Ich biografie, osiągnięcia (rola IV 
władzy) oraz kontrowersyjny ga-
tunek dziennikarski - talk show – 

znak współczesności, czy pomyłka 
mediów (twórcy, tematy, zarzuty 
wobec gatunku). Także, za co lubi-
my talk show...

Zajęcia (jeśli pozwolą, na to wa-
runki pandemii odbędą się w try-
bie stacjonarnym) lub jak dotąd 
zdalnie za pośrednictwem komu-
nikatorów akceptowanych przez 
MEN.

Serdecznie zapraszamy: 

SP nr 1 w Mierzęcicach, 
3 czerwca br. (czwartek) 
w godz. 14-15.30

SP nr 2 w Mierzęcicach, 
8 czerwca br. (wtorek) 
w godz. 14-15.30

SP w Przeczycach, 
10 czerwca br. (czwartek) 
w godz. 14-15.30.

Agnieszka Zielińska

W efekcie chodzi o zmianę i popra-
wę praktyk, aby eliminować nie-
doskonałości systemowe. Należy 
w taki sposób organizować pracę 
kliniczną, by była bezpieczniejsza, 
a personel popełniał mniej błę-
dów. Do takich należy organizacja 
DaVita zajmująca się opieką nefro-
logiczną. 

W szczegółach wyjaśnia to dyrek-
tor medyczny DaVita Polska: – Dla 
naszej organizacji jakość leczenia i 
bezpieczeństwo pacjenta są prio-
rytetem. Formalnie nic nas nie zo-
bowiązuje do tego, żeby prowadzić 
system natychmiastowego rapor-
towania zdarzeń niepożądanych, 
analizować te zdarzenia, na tej 
podstawie wyciągać wnioski i po-
prawiać procedury i praktyki. Nie-
mniej robimy to, bo wierzymy (oraz 
są na to dowody naukowe), że sta-
łe monitorowanie, analizowanie 
sposobu pracy i usprawnianie 
procesów służy poprawie bezpie-
czeństwa pacjenta i wzmacnia kul-
turę bezpieczeństwa organizacji. 

Dzisiaj w stacjach dializ zarówno 
pacjent, jak i personel medyczny 
rozumieją, że odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo związana z infek-
cją koronawirusem, mimo że do-
tyczy każdego indywidualnie, stała 
się wspólnym celem. To jest dobry 
punkt wyjścia do rozszerzania tej 
perspektywy, na pozostałe aspek-
ty kliniczne.

– Zmiany związane z bezpieczeń-
stwem pacjenta i kontrolą zakażeń 
powinny zostać z nami na stałe 
jako standard opieki medycznej, 
tak jak to wygląda w Europie Za-
chodniej i Stanach Zjednoczonych. 
Bezpieczeństwo pacjenta oraz 
dbałość o wzrost kultury bezpie-
czeństwa powinno stać się w Pol-
sce wspólną kliniczną wartością 
– podsumowuje Szymon Brzósko.
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MIESZKAŃCY GMINY CHĘTNIE UCZESTNICZĄ W WARSZTATACH W DOMOWEJ FORMULE 

Nic tak nie cieszy pracowników 
mierzęcickiego GOK, jak duże 
zainteresowanie mieszkańców 
przygotowaną ofertą zajęć i moż-
liwości kreatywnego spędzania 
czasu wolnego. Tak też było i 
tym razem- warsztaty w formu-
le domowej, podczas których ich 
uczestnicy tworzyli pacynki oraz 
twórcze prace w technice quillin-
gu zyskały uznanie mieszkańców i 
tuż po publikacji informacji o tych 
zajęciach rozdzwoniły się telefony 
w mierzęcickim GOK, w których 
mieszkańcy zgłaszali akces swoich 
pociech do udziału w obu warsz-
tatach. 

Ta kreatywna aktywność adreso-
wana była bowiem do najmłod-
szych mieszkańców naszej gmin-
nej społeczności. Jak zawsze w 
przypadku organizacji warsztatów 

w formule domowej, uczestnikom 
zajęć dostarczone zostały do domu 
specjalnie przygotowane pakiety, 
które zawierały nie tylko wszyst-
kie potrzebne materiały, ale także 
szczegółową instrukcję wykonania 
kreatywnych dzieł, nagraną przez 
pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mierzęcicach. 

Po wykonaniu prac uczestnicy  
warsztatów przesłali zdjęcia swo-
ich niepowtarzalnych dzieł do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mie-
rzęcicach. Wykonane fotografie 
potwierdzają, że na terenie naszej 
gminy mieszka mnóstwo utalento-
wanych młodych ludzi! Ich prace 
wprawiły w zachwyt pracowników 
mierzęcickiego GOK! Gratulujemy 
uczestnikom warsztatów zapa-
łu, kreatywności, dokładności, a 
przede wszystkim talentu i zachę-

camy do udziału w kolejnych zaję-
ciach.

Czym jest quilling? To technika z 
rodzaju papieroplastyki (zwana 
też papierowym filigranem) słu-
żąca do tworzenia  ozdób z wą-
skich pasków papieru zwiniętych 
w kształt sprężyny spiralnej i od-
powiednio uformowanych przez 
zagniecenie zewnętrznych warstw 
papieru. Przygotowane elementy 
najczęściej naklejane są na zdobio-
ną powierzchnię tak, że powierzch-
nia paska papieru jest w stosunku 
do niej prostopadła. Rzadziej z 
elementów skleja się samodzielne 
kompozycje dekoracyjne. Technika 
wywodzi się prawdopodobnie z ju-
bilerskiej techniki filigranu.

Aldona Węgrzynowicz



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

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE
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