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BUDŻET GMINY NA 2021r.
Podczas XXI sesji dnia 30 grudnia •
2020r. Rada Gminy Mierzęcice,
Uchwałą Nr XXI/187/2020 przyjęła budżet gminy na 2021r., który
jest podstawą gospodarki finansowej gminy.
Uchwała budżetowa na 2021 rok
ustala:
Dochody budżetu gminy w łącznej
kwocie 38 542 386,00 zł, w tym
dochody bieżące: 36 027 386,00
zł
i
dochody
majątkowe:
2 515 000,00 zł.
Wydatki budżetu gminy w łącznej
kwocie 43 974 866,73zł, w tym wydatki bieżące: 36 568 176,73zł i wydatki majątkowe: 7 406 690,00zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 5 432 480,73 zł są:
•

kredyty i pożyczki, w wysokości 1 833 013,52zł;

•

przychody z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych w
2020r. środków z Rządowego
Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, w wysokości
3 444 835,00zł;

przychody JST wynikające
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2
ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków, w wysokości
154 632,21zł.

na samorządy wciąż są nakładane
dodatkowe zadania, na które nie
są przekazywane środki finansowe. Dochody bieżące planowane
na 2021r. wzrosły w stosunku do
planowanych w uchwale budżetowej na 2020r. o 1,85%. Natomiast
wydatki bieżące planowane na
2021r. wzrosły w stosunku do poW budżecie Gminy Mierzęcice przedniego roku o 4,7%.
widoczny jest wzrost zarówno
dochodów jak i wydatków. Nie- Obecna sytuacja związana z COstety wzrost dochodów jest nie- VID-19 ma negatywny wpływ na
współmierny do stale rosnących sytuację gospodarczą kraju, co
wydatków. Jak co roku największy niekorzystnie oddziałuje na budżewydatek budżetu stanowi oświa- ty samorządów lokalnych.
ta - 36% wydatków bieżących
oraz pomoc społeczna i rodzina - Pomimo trudnego 2020 roku nie
31,5% wydatków bieżących. Pozo- zrezygnowano z zaplanowanych
stałe 32,5% wydatków bieżących na 2021 rok inwestycji. Jako jedną
dotyczą m.in. organizacji transpor- z priorytetowych wymienić należy
tu publicznego, utrzymania dróg budowę kanalizacji sanitarnej w
gminnych, oświetlenia ulicznego, części sołectw Mierzęcice II i Przeplanów zagospodarowania prze- czyce. Ponadto kontynuowane
strzennego, gospodarki odpadami będą modernizacje dróg na terekomunalnymi, administracji pu- nie gminy, m.in. modernizacja uliblicznej, działalności kulturalnej. cy: Bankowej w Mierzęcicach, PoCoraz bardziej pogłębia się niedo- lnej w Mierzęcicach II, Białej i Jana
bór subwencji oświatowej na sfi- Pawła II w Boguchwałowicach,
nansowanie wydatków. Pozostałe Aleksandra Zawadzkiego w Nowej
dochody również nie wzrastają w Wsi, Mostowej i Dąbrowskiej w Totak szybkim tempie jak wydatki, porowicach.
które trzeba sfinansować. Ponadto

DOCHODY

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna

85 000,00
77 289,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej

3 200,00

Obrona narodowa
Podatki i opłaty lokalne

800,00
4 538 900,00

Udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych

9 351 158,00

Subwencja oświatowa

7 731 411,00

Oświata i wychowanie (w tym
dofinansowanie UE do projektów)
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Rodzina

969 465,00
40 000,00
220 151,00
10 130 049,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

2 873 863,00

Majątkowe
Inne

2 515 000,00
6 100,00

SUMA

38 542 386,00

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne (OSP)
Obsługa długu
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
wychowawcza (świetlice szkolne)

115 128,00
2 265 450,00
46 000,00
169 681,00
3 458 323,40
244 800,00
393 876,12
163 000,00
12 786 597,21
116 000,00
1 070 757,00

Rodzina
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Inwestycyjne
SUMA

10 447 098,00
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422 753,00

3 611 713,00
1 181 000,00
76 000,00
7 406 690,00
43 974 866,73

PODZIAŁ DOCHODÓW
WG POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

PODZIAŁ WYDATKÓW
WG POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
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INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2020 ROKU
Realizacja inwestycji w Gminie
Mierzęcice w roku 2020 uzależniona była w dużej mierze od
możliwości pozyskania środków
zewnętrznych, jak również sfinalizowania działań podejmowanych
w roku poprzednim.
Głównym celem podejmowanych
inwestycji jest poprawa jakości
i komfortu życia mieszkańców.
Priorytetem w ostatnich latach
stała się modernizacja dróg na
terenie gminy, która jest sukcesywnie realizowana. Wykonano
już modernizację ul. Młyńskiej
w Przeczycach, ul. Sokołów
w Boguchwałowicach, ul. Krótkiej
w Sadowiu, drogę dojazdową do
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mierzęcicach.

W ramach inwestycji związanych z
oświatą i zapewnieniem uczniom
komfortowych warunków do nauki
wybudowana została sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Przeczycach w pełni dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszt realizacji zadania wyniósł
1 227 360,00zł. Gmina na ten cel

W 2020 roku wykonano kolejną
drogę - modernizację drogi powiatowej 4756 S – ulicy Dworskiej,
Kościuszki i Kościelnej, która
wpłynęła bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort
kierowców i pasażerów. W ramach
tego zadania wykonano nową nawierzchnię ulic na odcinku 2,2 km,
przebudowane zostały zjazdy do
posesji, istniejące chodniki oraz
wykonano odwodnienie drogi. Inwestycja ta przeprowadzona była
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współpracy Gminy Mierzęcice i Starostwa Powiatowego w Będzinie.

pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz Górnośląsko
– Zagłębiowskiej Metropolii. Na
bieżąco wykonywane były również
drobne modernizacje i remonty
w placówkach oświatowych, m.in.
malowanie sal, remont schodów
wejściowych do Przedszkola „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach,
którego koszt wyniósł 11 992,96zł.

ul. Dworska w Sadowiu

Łączny koszt przeprowadzonej inwestycji to 1 851 423,47zł, z czego
1 011 425zł to środki z z Funduszu
Dróg Samorządowych, a pozostała kwota tj. 839 998,47zł. sfinansowana została z budżetu Gminy
Mierzęcice. Bez pokrycia wkładu
własnego przez gminę inwestycja ta nie zostałaby zrealizowana.

sala gimnastyczna przy SP Przeczyce

usuwanie azbestu
z terenu gminy

boisko wielofukncyjne przy SP Toporowice
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W trosce o przestrzeń dla miłośników aktywnego spędzania czasu
w 2020r. w Gminie Mierzęcice zostały oddane do użytku dwa wielofunkcyjne boiska sportowe o
nawierzchni poliuretanowej przy
Szkołach Podstawowych w Boguchwałowicach i Toporowicach. Na
ich budowę gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii. Koszt wybudowania
boiska w Toporowicach wyniósł
227 149,50zł, a w Boguchwałowicach 221 309,50zł. Obiekty sportowe są ogólnodostępne i bezpłatne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gmina pozyskała po raz kolejny w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, dofinansowanie
na zadanie obejmujące dostawę i
montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w wysokości blisko
1,6 mln zł. W 2020r. w instalacje
fotowoltaiczne wyposażone zostały 124 budynki mieszkalne oraz
22 budynki w kolektory słoneczne. Wartość inwestycji wyniosła
odpowiednio: dla instalacji fotowoltaicznych – 1 544 938,22zł, dla
instalacji solarnych 352 213,92zł.
Koszt mieszkańca, w zależności od
typu instalacji mieścił się w przedziale od 2 100zł do 3 700zł.
Kontynuowano również Program
usuwania azbestu z terenu gminy.
Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 41 502,66zł, oraz z Powiatu
Będzińskiego na kwotę 10 000zł.
W ramach przedsięwzięcia z terenu gminy zostało zutylizowane
158,49 ton azbestu. Łączny koszt
zadania wyniósł 59 289,52zł.

boisko wielofukncyjne przy SP Boguchwałowice

kuchnia w OSP Boguchwałowice

w Najdziszowie i w Toporowicach.
Na placu zabaw w Zawadzie zostały zamontowane lampy solarne.
Ponadto również z funduszu sołeckiego utwardzono teren w okolicach placu zabaw w Najdziszowie,
a na terenie sołectwa Mierzęcice
Osiedle przygotowano teren pod
plac zabaw – wykonano ogrodzenie i podłoże. Łącznie na te inwestycje wydatkowano ok 60 000zł.
Z pieniędzy funduszu sołeckiego
Dodatkowo w minionym roku w ra- w 2020r. dokonano także modermach funduszu sołeckiego dopo- nizacji OSP w Boguchwałowisażono place zabaw w Sadowiu, cach za łączną kwotę 36 648 zł,
w tym min. wymieniono drzwi,
dostawa i montaż instalacji
zakupiono i położono płytki
solarnych i fotowoltaicznych
w korytarzu, wymieniono instalację elektryczną w kuchni oraz zakupiono wyposażenie do niej, wykonano i zamontowano balustradę.
Wśród kluczowych inwestycji przeprowadzonych w Mierzęcicach
w 2020 roku należy wymienić również rozbudowę i wyposażenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Na realizację tego zadania Gmina
Mierzęcice przeznaczyła blisko
850 tys. zł pozyskanych ze środków
unijnych w ramach konkursu 5.2.1.
Gospodarka odpadami – ZIT.

Rok 2020 był trudny dla wszystkich, jednak nie przeszkodziło to
w zrealizowaniu inwestycji ważnych dla mieszkańców gminy.

Urząd Gminy
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ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW I DACHÓW. CZYJ TO OBOWIĄZEK?
Padający śnieg to znak dla właścicieli, administratorów i zarządców posesji, że niedługo przybędzie im więcej pracy. Odśnieżanie jest ich obowiązkiem. Jeśli
go zaniedbają lub się z niego nie
wywiążą, muszą liczyć się z konsekwencjami. Warto więc wiedzieć,
co i jak robić, aby nie popełnić
wykroczenia.
Kto odpowiada za odśnieżanie
dachu?
dzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. To jednak
Zgodnie z prawem budowlanym nie wszystko. Niedopełnienie tych
odśnieżanie dachu i elewacji nale- obowiązków podlega grzywnie,
ży do obowiązków właścicieli i za- a nawet karze pozbawienia wolnorządców budynku. W trakcie tych ści do roku.
czynności należy także usunąć
sople lodu oraz nawisy śnieżne i Kto odpowiada za odśnieżanie
lodowe, zagrażające bezpieczeń- chodnika przed posesją?
stwu pieszych i samochodów poruszających się wzdłuż budynku. Obowiązek odśnieżania chodniWłaściciel bądź zarządca, który nie ka spoczywa na właścicielu, jeśli
wywiąże się z obowiązku odśnie- przylega on bezpośrednio do pożania dachu, musi liczyć się z kon- sesji. Zgodnie z art. 117 kodeku
sekwencjami, a nawet z wprowa- wykroczeń osoba, która zaniedba

ten obowiązek, naraża się na karę
nagany lub grzywny do 1500 zł.
Ponadto osoby, które w miejscu
nieodśnieżonym przewrócą się
i doznają urazu, mogą domagać
się odszkodowania od właściciela
posesji.
Co ważne, uprzątnięty śnieg nie
może utrudniać ruchu pieszym.
Najlepiej umieścić go na krawędzi
chodnika, nie wolno zrzucać go na
jezdnię, bo za to z kolei grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.
Urząd Gminy

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
W dniu 22 grudnia 2020r. została
podpisana umowa z firmą PZOM
STRACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Konopiskach
na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Mierzęcice.

w które zostały wyposażone nieruchomości, pozostają bez zmian.

Ceny brutto za 1 tonę zebranych
i zagospodarowanych odpadów
przedstawiają się następująco:
• odpady niesegregowane –
820zł
• bioodpady – 550zł
• szkło – 425zł
• tworzywa sztuczne, metale,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 876zł
• papier – 540zł
• meble i inne odpady wielkogaTym samym została zakończona
barytowe – 1 009zł
procedura przetargowa mająca • zużyty sprzęt elektryczny i
na celu wyłonienie odbiorcy odelektroniczny, zużyte baterie,
padów komunalnych z ww. nieruakumulatory i świetlówki –
chomości. Zgodnie z zapisami za400zł
wartej umowy, która obowiązuje • zużyte opony – 460zł
od 1 stycznia 2021r. do 31 grud- • przeterminowane leki, cheminia 2023r., wykonawca w ramach
kalia, odpady niebezpieczne,
opłaty za odbiór odpadów komuodpady niekwalifikujące się do
nalnych dostarczył mieszkańcom
odpadów medycznych powstaharmonogram odbioru odpadów
łe w gospodarstwie domowym
i worki przeznaczone do segregaw wyniku przyjmowania procji odpadów. Pojemniki do gromaduktów leczniczych w formie
dzenia niesegregowanych (zmieiniekcji i prowadzenia moniszanych) odpadów komunalnych,
toringu poziomu substancji
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•

we krwi (w szczególności igły,
strzykawki) – 3 500zł
odpady budowlane i rozbiórkowe – 350zł.

Wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady jest obliczane wg
ilości odebranych odpadów i stawki za 1 tonę (określonej powyżej).
Im więcej odpadów jest odbieranych tym większe wynagrodzenie
gmina jest zobowiązana zapłacić.
Wynagrodzenie to jest głównym
składnikiem przy określaniu opłaty
dla mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zadbajmy wspólnie, by waga wystawianych przez nas śmieci była
jak najniższa (np. poprzez kompostowanie), by w systemie gospodarowania odpadami były
zgłoszone wszystkie korzystające
z niego osoby, by do gminnego
systemu nie dostawały się odpady
z przedsiębiorstw. Tylko te wspólne
działania mogą nas uchronić przed
kolejnymi wzrostami cen za odbiór
i zagospodarowanie odpadów.
Urząd Gminy

HARMONOGRAM ODBIORU
SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

HARMONOGRAM ODBIORU BIOODPADÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIERZĘCICE

1.
1. Mierzęcice:
•
• ul. Gminna, Wolności: 15.02, 15.03;
•
• ul. Bankowa, Głowackiego, Kościuszki, Widokowa: 16.02, 16.03;
•
• ul. Boczna, Radosna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa,
Szkolna, Wspólna, Południowa, Księdza Zasadzina, Wolności (10a, 66, 82, 82a, 84, 86, 88, 90,
103b, 129): 25.02, 25.03;

Mierzęcice:
ul. Gminna, Wolności: 8.03;
ul. Bankowa, Głowackiego, Kościuszki, Widokowa: 9.03;
ul. Boczna, Radosna, Kolejowa, Leśna, Sosnowa,
Szkolna, Wspólna, Południowa, Księdza Zasadzina, Wolności (10a, 66, 82, 82a, 84, 86, 88, 90,
103b, 129): 4.03;

2. Nowa Wieś:
2. Nowa Wieś:
• ul. Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska • ul. Aleksandra Zawadzkiego, Strażacka, Wojska
Polskiego, Południowa: 11.03;
Polskiego, Południowa: 18.02, 18.03;
• ul. Aleksandra Zawadzkiego (147c, 147d), Wojska • ul. Aleksandra Zawadzkiego (147c, 147d), Wojska
Polskiego (11a, 43a, 52a), Zacisze: 4.03;
Polskiego (11a, 43a, 52a), Zacisze: 25.02, 25.03;
3. Najdziszów:
• ul. Topolowa, Tylna: 17.02, 17.03;
• ul. Topolowa 9D: 25.02, 25.03;

3. Najdziszów:
• ul. Topolowa, Tylna: 3.03;
• ul. Topolowa 9D: 4.03;

4. Sadowie:
4. Sadowie:
• ul. Daleka, Dworska, Krótka, Zjazdowa: 17.02,
• ul. Daleka, Dworska, Krótka, Zjazdowa: 3.03;
17.03;
• ul. Krótka 14A: 4.03;
• ul. Krótka 14A: 25.02, 25.03;
5. Targoszyce, Zawada: 16.02, 16.03;

5. Targoszyce, Zawada: 9.03;

6. Boguchwałowice:
• ul. Aleje I - XX, Nadbrzeżna: 26.02, 26.03;
• ul. Biała, Buczka, Jana Pawła II, Niepodległości,
Parkowa, Wakacyjna (1): 22.02, 22.03;
• ul. Astrów, Bażantów, Biała (10), Biwakowa, Bocianów, Błękitna, Bratków, Brzozowa, Bukowa,
Dębowa, Fiołków, Grabowa, Górna, Jarzębinowa, Jaskółek, Jastrzębia, Kaczeńców, Kamienna,
Kasztanowa, Klonowa, Kolorowa, Kormoranów,
Krokusów, Kukułek, Leszczynowa, Modrzewiowa,
Nasturcjowa, Niepodległości (8, 12), Parkowa (49,
62D), Pierwiosnków, Poprzeczna, Sielankowa, Sokołów, Skowronków, Słowików, Stokrotek, Szafirowa, Szpaków, Tęczowa, Tulipanów, Turkusowa,
Wakacyjna, Wierzbowa: 24.02, 24.03;

6. Boguchwałowice:
• ul. Aleje I - XX, Nadbrzeżna: 12.03;
• ul. Biała, Buczka, Jana Pawła II, Niepodległości,
Parkowa, Wakacyjna (1): 1.03;
• ul. Astrów, Bażantów, Biała (10), Biwakowa, Bocianów, Błękitna, Bratków, Brzozowa, Bukowa,
Dębowa, Fiołków, Grabowa, Górna, Jarzębinowa, Jaskółek, Jastrzębia, Kaczeńców, Kamienna,
Kasztanowa, Klonowa, Kolorowa, Kormoranów,
Krokusów, Kukułek, Leszczynowa, Modrzewiowa,
Nasturcjowa, Niepodległości (8, 12), Parkowa (49,
62D), Pierwiosnków, Poprzeczna, Sielankowa, Sokołów, Skowronków, Słowików, Stokrotek, Szafirowa, Szpaków, Tęczowa, Tulipanów, Turkusowa,
Wakacyjna, Wierzbowa: 10.03;

7. Toporowice:
• ul. Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Mo- 7. Toporowice:
• ul. Czerwonego Zagłębia, Dąbrowska, Dolna, Mostowa, Źródlana: 19.02, 19.03;
stowa, Źródlana: 5.03;
• ul. Dąbrowska (4A), Kwiatowa, Łąkowa, Mostowa
(14D, 14E, 14F, 16A, 16B, 25A), Ogrodowa, Uro- • ul. Dąbrowska (4A), Kwiatowa, Łąkowa, Mostowa
cza: 25.02, 25.03;
(14D, 14E, 14F, 16A, 16B, 25A), Ogrodowa, Urocza: 4.03;
8. Przeczyce:
• ul. 21 Stycznia, Cicha, Młyńska, Podbiele, Podgór- 8. Przeczyce:
na, Polna, Szeroka, 1000-lecia, Zarzeczna, Zielo- • ul. 21 Stycznia, Cicha, Młyńska, Podbiele, Podgórna: 23.02, 23.03;
na, Polna, Szeroka, 1000-lecia, Zarzeczna, Zielo• ul. 21 Stycznia(121, 201, 215, 245), Młyńska (2),
na: 2.03;
Zarzeczna (5, 7C), Słoneczna, Spokojna, Stawowa, • ul. 21 Stycznia(121, 201, 215, 245), Młyńska (2),
Rukoli (3, 4), Polna (34E, 37A), Podbiele (domki
Zarzeczna (5, 7C), Słoneczna, Spokojna, Stawowa,
letniskowe), Targowa (domki letniskowe): 25.02,
Rukoli (3, 4), Polna (34E, 37A), Podbiele (domki
25.03;
letniskowe), Targowa (domki letniskowe): 4.03;
• ul. Targowa: 16.02, 16.03;
• ul. Targowa: 9.03;
Mierzęcice Osiedle - wywóz dwa razy w tygodniu
- w każdy poniedziałek i czwartek
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KANALIZACJA – W CZĘŚCI SOŁECTW MIERZĘCICE II I PRZECZYCE
W celu rozbudowy istniejącej już
sieci kanalizacyjnej Gmina Mierzęcice zaplanowała budowę
kanalizacji sanitarnej w części
sołectw Mierzęcice II i Przeczyce
w ramach zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami ścieków w
części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce”.

względu na brak zgody na wejście
na teren działek stanowiących własność Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej
„Nadzieja” w Mierzęcicach oraz
nie udzieleniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (dokument niezbędny
do uzyskania pozwolenia na budowę) zadanie to zostało podzielone
na dwa etapy, po to by nie utracić
Gmina wnioskowała o środki na możliwości pozyskania środków
zrealizowanie tego zadania do Wo- zewnętrznych oraz umorzenia pojewódzkiego Funduszu Ochrony życzki.
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (w ramach umo- Budowa pierwszego etapu kanarzenia pożyczki) oraz do Urzędu lizacji planowana jest w obrębie
Marszałkowskiego Województwa Przeczyce - ul. Cicha, ul. Polna,
Śląskiego (w ramach PROW).
część ul. Spokojnej oraz w obrębie
Mierzęcice II – część ul. Szkolnej.
Wnioski musiały zostać złożone
w 2020r., a warunkiem koniecz- Dla tego etapu Starosta Będzińnym dla ich złożenia było posia- ski decyzją Nr 1093.2020 z dnia
danie pozwolenia na budowę. Ze 31.08.2020 r., na wniosek Gminy

Mierzęcice, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na
budowę. Przetarg na wyłonienie
Wykonawcy powyższego zadania ogłoszono w dniu 30 grudnia
2020r. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 13 ofert.
Wybrana firma na realizację powyższego zadania to Eco-Instal Paweł Pałasiński z Poraja.
W styczniu 2021r. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Nadzieja” wyraziła zgodę na
wejście w teren. Po otrzymaniu
zgody od Spółki gmina wystąpiła z
wnioskiem do Starosty Będzińskiego o pozwolenie na budowę. Jednakże realizacja tego etapu będzie
uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Urząd Gminy

IV MIEJSCE DLA GMINY MIERZĘCICE W KONKURSIE PREZESA GUS
Gmina Mierzęcice zajęła IV miejsce w województwie śląskim
w konkursie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na gminę
o najwyższym odsetku spisanych
gospodarstw rolnych.
Uczestnikami konkursu mogły być
gminy, na których terenie znajdują
się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020,
a ich użytkownicy dokonali samospisu internetowego w okresie od
1 września do 30 listopada 2020 r.
Celem przedsięwzięcia było włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w trakcie
trwania ubiegłorocznego spisu rolnego, m. in. poprzez działania promocyjne PSR 2020, jego propagowanie i zwiększanie świadomości
obywateli o jego obowiązku.
życiu społecznym gminy - komentuje Wójt Gminy Mierzęcice, który
- Wysokie miejsce, które jako gmi- 26 stycznia z rąk Zastępcy Wojena zajęliśmy w konkursie to zasłu- wódzkiego Komisarza Spisowego
ga mierzęcickich rolników, którzy p. Aurelii Hetmańskiej odebrał naz ogromnym zaangażowaniem grody rzeczowe.
wypełniali ankiety podczas Spisu
Rolnego 2020. Nasza gmina osią- Laureaci Konkursu Prezesa GUS
gnęła sukces i za to chcę wszystkim na gminę o najwyższym odsetku
bardzo serdecznie podziękować. spisanych gospodarstw rolnych w
Spisaliście się na medal i pokaza- kanale samospisu w wojewódzliście jak dojrzałe i odpowiedzialne twie śląskim:
są działania naszych rolników w
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1. gmina wiejska Ślemień, powiat
żywiecki,
2. gmina
wiejska
Jasienica,
powiat bielski,
3. gmina miejska Katowice,
powiat miasto Katowice,
4. gmina wiejska Mierzęcice,
powiat będziński,
5. gmina wiejska Goleszów,
powiat cieszyński.
Nagrodę specjalną otrzymała gmina wiejska Koszęcin, powiat lubliniecki.
Urząd Gminy

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

W dniach od 1 kwietnia 2021 r. do
30 czerwca 2021 r. według stanu
na 31 marca 2021 roku, na terenie
całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
•

nych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca
zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i
inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

taktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Katowicach lub
w Gminnym Biurze Spisowym.

Ponadto aby zapobiec sytuacji,
w której zobowiązany do spisu
mieszkaniec Polski nie posiada
Powszechny spis ludności i mieszmożliwości dokonania samospisu,
kań odbywa się co 10 lat i jest jena I piętrze (pokój nr 20) Urzędu
dynym badaniem, które pozwala
Gminy Mierzęcice przy ul. Wolnona pozyskanie szczegółowych in- Podstawową, a zarazem obowiąz- ści 95 udostępniono stanowisko
formacji o liczbie ludności, jej te- kową metodą spisową będzie sa- do przeprowadzenia samospisu.
rytorialnym rozmieszczeniu, struk- mospis internetowy, który polega Stanowisko zostało przygotowaturze demograficzno - społecznej i na samodzielnym wypełnieniu ne dla osób, które nie posiadają
zawodowej, a także o ilościowym formularza interaktywnego za po- możliwości technicznych do wyi jakościowym stanie zasobów średnictwem aplikacji interneto- pełnienia formularza spisowego
mieszkaniowych i budynkowych. wej na stronie internetowej GUS. w domu (braku dostępu do komDane zebrane w ramach prac spiputera lub Internetu). Wyznaczeni
sowych są wykorzystywane do Oczywiście, jeśli ktoś (np. ze wzglę- pracownicy w razie potrzeby będą
opracowań, zestawień i analiz du na zaawansowany wiek, stan zapewniali wsparcie merytoryczne
statystycznych, do tworzenia i ak- zdrowia czy niepełnosprawność) i techniczne przy dokonywaniu satualizacji przez Prezesa Głównego nie będzie mógł samodzielnie spi- mospisu.
Urzędu Statystycznego operatu do sać się poprzez formularz internebadań statystycznych.
towy, wówczas zostanie spisany za Udział w Narodowym Spisie Popomocą wywiadu telefonicznego wszechnym Ludności i Mieszkań
Obowiązkiem spisowym objęte lub za pomocą wywiadu bezpo- 2021 jest obowiązkowy. Odmowa
będą:
średniego prowadzonego przez udziału w spisie powszechnym
rachmistrza spisowego (jeśli po- wiąże się z możliwością nałożenia
• osoby fizyczne stale zamiesz- zwoli na to sytuacja epidemiczna). kary grzywny, co jest ujęte w art.
kałe i czasowo przebywające w Tożsamość rachmistrza spisowego 57 ustawy o statystyce publicznej.
mieszkaniach, budynkach i in- będzie można zweryfikować konUrząd Gminy
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PORADNIA DLA OZDROWIEŃCÓW W PZZOZ W CZELADZI
Pomoc znajdą w niej zarówno
pacjenci leczeni na oddziale covidowym czeladzkiej placówki, jak
i wszyscy mieszkańcy powiatu będzińskiego, którzy odczuwają powikłania po chorobie.
Ozdrowieńcy, którzy zgłoszą się do
poradni, w ciągu tygodnia przejdą
pełną diagnostykę, dzięki której
będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami z zakresu neurologii, ortopedii czy rehabilitacji.
W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi powstała pierwsza w regionie
poradnia dla pacjentów, którzy
chorowali na Covid.
Wiele dorosłych osób po przejściu
koronawirusa skarży się na osła-

Dodatkowo w ramach NFZ szpital umożliwi pacjentom dostęp
do specjalistów psychiatrii, którzy
wesprą ozdrowieńców, którzy po
chorobie odczuwają lęk, zaburzePrzychodnia dla pacjentów po- nia snu czy stany depresyjne.
covidowych będzie działała na
bazie poradni kardiologicznej.
Martyna Daczkowska
bienie, bóle głowy, bóle oczu i kaszel. Poradnia ma być odpowiedzią
na ich potrzeby.

RUSZYŁY ZAPISY NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu
Szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 od 15 stycznia 2021r.
ruszyły zapisy na szczepienia dla
osób powyżej 80 roku życia, zaś
od 22 stycznia mogą się rejestrować osoby, które skończyły 70 lat.
Jeśli masz 70 lat lub więcej, masz
wystawione e-skierowanie to możesz umówić się na szczepienie.
Rejestracji do szczepienia można
dokonywać na 4 sposoby:
• dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu
Szczepień: 989 - zapisu można dokonać samodzielnie lub
z pomocą kogoś bliskiego z
rodziny. Do zapisu wystarczy
numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.;
• kontaktując się z wybranym
punktem szczepień;
• zapisując się, wysyłając SMS
na nr 664 908 556 o treści:
SzczepimySie
• zapisując się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie
głównej pacjent.gov.pl (konieczność posiadania Profilu
Zaufanego).

może się zaszczepić w danym województwie, w najszybszym dostępnym terminie. Może to być
więc miejsce oddalone od miejsca
zamieszkania pacjenta. Jeżeli dla
pacjenta ważniejsze jest, by punkt
szczepień znajdował się blisko jego
miejsca zamieszkania, powinien
sprawdzić dostępność terminów,
wybierając konkretną miejscowość w wyszukiwarce.
Każdy pełnoletni Polak może zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw
COVID-19, poprzez formularz online. Gdy szczepienia będą dostępne dla danej grupy, zapisane
uprzednio osoby, otrzymają e-mail, informujący o możliwości
zarejestrowania się na konkretny
termin.
Telefoniczna informacja Pacjenta, jak informuje Ministerstwo
Zdrowia, funkcjonuje pod nr800 190 590.

Punkty szczepień na terenie gminy Mierzęcice:
• Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej PROMED Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Mierzęcice ul. Wolności
137, tel. 32 288 70 45,
Od 22 stycznia br. e-rejestracja • Centrum Opieki Długotermipodpowiada pacjentowi, gdzie
nowej „Joanna” - Mierzęcice

ul. Osiedle 76, tel. 735 158 888
(od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00)
Urząd Gminy Mierzęcice pomaga w dowozie osób, które nie są
w stanie samodzielnie dotrzeć do
punktu szczepień.
Po uprzednim zapisaniu się na
szczepienie, istnieje możliwość
skorzystania z transportu organizowanego przez gminę. Taki transport przeznaczony jest wyłącznie
dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R
lub N lub odpowiednio pierwszą grupę z w/w schorzeniami,
• mających trudności z dostępem do punktu szczepień (osoby starsze i samotne w wieku
80+ i 70+, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do
punktu szczepień).
W tym celu od piątku 15 stycznia
2021r. uruchomione zostały nr telefonów czynne w poniedziałek,
wtorek, czwartek w godzinach
7:30 – 15:30, środa 7:30 – 17:00,
piątek 7:30 – 14:00:
• 32 284 23 83,
• 504 051 770.
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Urząd Gminy

MSZA INAUGURACYJNA KS. JACKA MICHALAKA
10 stycznia w kościele parafialnym w Boguchwałowicach miała
miejsce msza inauguracyjna ks.
proboszcza Jacka Michlaka, który
objął administracje po nieoczekiwanej śmierci ks. Marka Cudy.

tencji zmarłego ks. Marka Cudy.

W czasie mszy, wspomniał, że gdy
ostatnio odprawiał mszę z okazji
dożynek w boguchwałowickim kościele, do głowy mu nie przyszło,
że za 1,5 roku będzie administraMsza inauguracyjna ks. Jacka Mi- torem tej parafii.
chalaka rozpoczęła się od uroczystego przywitania nowego pro- Po mszy ks. Jacek, podziękował za
boszcza.
miłe przywitanie.
Po uroczystym przywitaniu ks. Jacek Michalak odprawił mszę w in-

Martyna Daczkowska

OPŁATA TARGOWA
W okresie od dnia 1 stycznia
2021r. do 31 grudnia 2021r. opłata targowa na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Mierzęcicach
nie będzie pobierana.

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, z późn.
zm.), zgodnie z którym od dnia 1
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty
Podstawę zwolnienia stanowi art. targowej, o której mowa w art. 15
31 zzm. ustawy o szczególnych ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
rozwiązaniach związanych z za- 1991 r. o podatkach i opłatach lopobieganiem, przeciwdziałaniem kalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).
i zwalczaniem COVID-19, innych
Urząd Gminy

ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW KHDK PCK STRAŻAK
W dniu 27 lutego 2021 roku w
remizie OSP Mierzęcice II odbyła
się kameralna- z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne i z zachowaniem wymaganych
środków ochronnych, uroczystość
wręczenia odznaczeń zasłużonym
członkom Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK STRAŻAK w
Mierzęcicach.

Odznaką Honorową PCK III stopnia zostali wyróżnieni:
• BAŃSKI Ireneusz;
• LUBAS Krzysztof;
Odznaką Honorową PCK IV stopnia zostali wyróżnieni:
• PAWEŁCZYK Adam;
• BLACHLIŃSKI Marcin;
• HAJSKI Marzena;

Ponadto BLACHLIŃSKI Adam został uhonorowany Medalem Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego 100-lecia Bitwy Warszawskiej
1920 Roku- Cudu nad Wisłą.
W imieniu Kapituły Odznaki Honorowej PCK w Warszawie, odznaczenia wręczył Prezes Klubu MORZYCKI Zbigniew.
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Zbigniew Morzycki

MISTRZYNI ŚLĄSKA W PŁYWANIU - MARTYNA GREŃ

Rozmowa z Martyną Greń, 13-letnią mieszkanką Boguchwałowic,
która w październiku 2020r. wywalczyła tytuł Mistrzyni Śląska
w Pływaniu na dystansie 200 m
grzbietem, Mistrzyni Śląska w Pływaniu na dystansie 100 m grzbietem oraz Vice Mistrzyni Śląska na
dystansie 50 m motylem.

jest od kilku lat Pan Marek Kot, któ- AW: Jak godzisz naukę z treningaremu zawdzięczam moje wszystkie mi?
sukcesy.
MG: Nie ukrywam, że w szkole raAW: Wiemy, że osiąganiu takich dzę sobie bardzo dobrze głównie
sukcesów musi towarzyszyć nie dzięki temu, że mam dobrą patylko talent, ale także zaangażo- mięć i dużo rzeczy zapamiętuję z
wanie oraz ciężka praca. Jak dużo lekcji. W związku z tym nie jest mi
czasu poświęcasz na treningi?
trudno pogodzić naukę w szkole z
moją pasją.
Aldona Węgrzynowicz: Martynko, MG: Mam 5 treningów w tygodniu
cała społeczność gminy Mierzęci- po 2 godz. każdy, z czego jeden tre- AW: Jakie cele stawiasz sobie na
ce jest niezmiernie dumna z Two- ning mam o 6 rano.
najbliższy czas?
ich ostatnich osiągnięć. Serdecznie gratulujemy Ci osiągniętego Mój normalny dzień w tygodniu MG: Moim marzeniem, które
sukcesu. Czy możesz opowiedzieć sprzed pandemii rozpoczyna się chciałabym zrealizować w 2021
czytelnikom Panoramy, w jaki o 6 rano pobudką i kończy po- roku, jest dostać się na Mistrzosposób rozpoczęła się Twoja przy- wrotem do domu po treningu ok. stwa Polski Juniorów i popłynąć
goda z pływaniem?
20.30. Wtedy zjadam kolację i czę- najlepiej, jak tylko mogę.
sto jeszcze muszę odrobić lekcje
Martyna Greń: Moja przygoda z czy przygotować się do szkoły na
pływaniem rozpoczęła się w wie- następny dzień.
ku 6 lat, kiedy moja babcia po raz
pierwszy zabrała mnie na basen i AW: Twoje sukcesy z pewnością
zapisała na kurs pływania, abym wymagają także poświęcenia ze
nauczyła się pływać.
strony rodziców, czy to prawda?
Po roku nauki pływania mama zapisała mnie do sekcji pływackiej
w Będzinie, gdzie pływam do dzisiaj w UKS Dragon Będzin. Moim
pierwszym trenem była Pani Justyna Tulicka, która zabrała mnie
na pierwsze zawody. To właśnie z
Panią Justyną zdobyłam pierwsze
medale i odniosłam sukcesy.

MG: Tak, zgadza się. Rodzice bardzo poświęcają się dla mojego
sportu, a w szczególności mój
tata, który wozi mnie codziennie
w tygodniu na treningi do Będzina na basen, gdzie trenuję. Ponieważ mieszkamy daleko od basenu
czeka na mnie aż skończę trening
i wracamy razem do domu.

Na dzień dzisiejszy Pani Justyna jeździ z nami na obozy sportowe zimowe i letnie, gdzie
prowadzi ćwiczenia rozciągające. Moim aktualnym trenerem

Poza treningami w weekendy często odbywają się zawody - wtedy
rodzice razem z bratem jeżdżą ze
mną.
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AW: Czy możesz nam uchylić rąbka tajemnicy i podzielić się z nami
informacją, z których trofeów jesteś najbardziej dumna?
MG: Oczywiście najbardziej jestem dumna z miejsc na Mistrzostwach Śląska, jakie zdobyłam:
• 3 miejsce na 50m w stylu dowolnym w 2018r.,
• 2 razy Vice Mistrzostwo Śląska
na 100m i 200m stylem grzbietowym w 2019r.;
• dwa Mistrzostwa Śląska na
100m i 200m stylem grzbietowym oraz Vice Mistrzostwo na
50m w stylu motylkowym w
2020r.
Owocem moich sukcesów pływackich jest powołanie mnie przez
Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Katowicach do Kadry Wojewódzkiej Młodzika w 2020r.
Jednak pandemia pokrzyżowała
trochę moje plany, ponieważ w
związku z powołaniem miałam pojechać na dwa zgrupowania kadry
oraz jeden obóz letni, jednak odbyło się tylko jedno zgrupowanie
oraz obóz letni w Sypniewie.
Poza osiągnięciami na Mistrzostwach Śląska zdobyłam w sumie
ok. 90 medali i 100 dyplomów,
a także 10 pucharów i statuetek na
wielu innych zawodach regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych.

AW: A jak na Twoje sukcesy zapa- mogę spędzać wolny czas z motrują się nauczyciele i rówieśnicy? imi koleżankami i kolegami z sekcji
pływackiej także poza basenem.
MG: Nauczyciele w mojej szkole wiedzą o moich osiągnięciach AW: Czy sportowi, który uprai często pytają mnie, jak mi poszło wiasz musi towarzyszyć specjalna
na zawodach. Niektóre zawody - dieta?
jak Liga Klubów Śląskich, która odbywa się 4 razy w roku, czy zgru- MG: Na co dzień nie mam spepowania kadry odbywają się w ty- cjalnej diety, oczywiście jem dużo
godniu, więc często nie jestem na warzyw i owoców, jednak przed
lekcjach i muszę wtedy nadrobić każdymi zawodami moja dieta
opuszczone lekcje.
jest wysokowęglowodanowa- jem
wtedy dużo moich ulubionych maAW: Czy w tym gąszczu obowiąz- karonów.
ków znajdujesz jeszcze czas na
inne pasje, spotkania z rówieśni- AW: Czy uprawianie pływania
i udział w wielu zawodach dało Ci
kami?
możliwość poznania znanych płyMG: Niestety nie jest to dla mnie waków?
łatwe w związku z tym, iż nie mieszkam blisko mojej szkoły (ponieważ MG: Tak, oczywiście. Uprawianie
chodzę do szkoły w Będzinie), czy pływania dało mi możliwość pobasenu, gdzie mam codzienne tre- znania wielu znanych polskich płyningi od poniedziałku do piątku. waków takich jak: Otylia JędrzejNie zawsze mam jak dojechać, aby czak, Alicja Tchórz, Anna Dowgiert
spotkać się ze znajomymi. Jednak czy Paweł Korzeniowski. Poza możstaram się tak często, jak tylko liwością rozmowy z nimi często
biorę udział w różnych warsztatach pływackich pod ich patronatem, które pozwalają mi rozwijać
się w mojej pasji.
AW: Czego możemy Ci życzyć?
MG: Myślę, że najważniejsze dla
mnie na ten moment jest poprawianie czasów - i tego jak najbardziej można mi życzyć. Jak to mawia mój trener „ważne jest na zawodach, aby zrobić tzw. życiówkę,
czyli poprawić swój czas, a medale
wtedy przyjdą same”.
AW: Dziękuję za rozmowę.
Aldona Węgrzynowicz
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TEGOROCZNE FERIE ZIMOWE JUŻ ZA NAMI
W ostatnich dniach ferii zimowych Polskę spowiła prawdziwie
zimowa aura. Obfite opady śniegu spowodowały, że dzieci z radością wybiegły na podwórka lepić
bałwany, rzucać się śnieżkami,
spacerować w bajkowej scenerii.
Wszystkie pagórki w okolicy przyciągnęły zwolenników jazdy na
sankach czy jabłuszkach.

Nie oznacza to jednak, że pomimo brane zajęcia. O resztę zatroszczyli
braku śniegu niemal podczas ca- się już pracownicy mierzęcickiego
łych ferii zimowych mierzęcickie GOK.
dzieci skazane były na nudę.
W pierwszym tygodniu ferii GOK
O to, by urozmaicić im czas od- oferował dzieciom domowe
poczynku od nauki zadbał Gminny warsztaty tworzenia: niepowtaOśrodek Kultury w Mierzęcicach, rzalnej biżuterii drewnianej, szkaktóry przygotował bogatą ofertę tułek z piankoliny, papierowych
nieodpłatnych warsztatów w no- misek, pachnących mini mydełek,
wej formie domowej. Aby wziąć w soli do kąpieli oraz przygotowania
Niestety taka pogoda towarzyszyła nich udział, wystarczyło tylko zgło- mini deserków.
dzieciom tylko w ostatnie dni ferii. sić akces swojego dziecka na wy-
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Z kolei w drugim tygodniu najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia: origami, zawieszek porcelanowych, kulinarnych
(wypieku ciasteczek owsianych),
prezentów dla babci i dziadka czy
ozdobnych słoiczków.

Przesłane do mierzęcickiego GOK
przez rodziców uczestników domowych zajęć zdjęcia prac, niewątpliwie świadczą o talencie ich
twórców. Co prawda nie jest to dla
nikogo zaskoczeniem, bowiem na
każdy z wielu różnych tematycznie
konkursów, których organizatorem
jest mierzęcicki GOK, wpływają
Wszystkie propozycje zajęć cieszy- wspaniałe prace od utalentowały się dużym zainteresowaniem nych młodych mieszkańców naszej
najmłodszych mieszkańców gmi- gminy.
ny Mierzęcice. Niemal od razu po
ogłoszeniu informacji o odbywają- Tegoroczna akcja ferii została
cych się warsztatach domowych, współfinansowana ze środków
w mierzęcickim GOK rozdzwoni- pochodzących z Gminnej Komisji
ły się telefony rodziców, którzy Rozwiązywania Problemów Alkochcieli zgłosić udział swoich dzieci holowych w Mierzęcicach.
w proponowanych zajęciach. Ze
względu na ograniczoną ilość ze- Tymczasem życzymy wszystkim
stawów, o udziale w warsztatach dzieciom niesłabnącego zapału
decydowała kolejność zgłoszeń. do nauki w II semestrze tego roku

szkolnego oraz warunków pogodowych, które po nauce szkolnej
umożliwią odpoczynek i zabawy
na dworze. Nie od dziś wiadomo
bowiem, że: „zima lubi dzieci najbardziej na świecie”.

Panorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2021 - strona 17

Aldona Węgrzynowicz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ MIERZĘCICKI GOK W TRAKCIE FERII
W trakcie minionych ferii zimowych, z uwzględnieniem panujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych,
mierzęcicki
GOK zaproponował najmłodszym
mieszkańcom naszej gminnej społeczności wiele form twórczej aktywności. Dzieci i młodzież mogły
wziąć udział w domowych warsztatach o różnorodnej tematyce
oraz dwóch konkursach na: „Najpiękniejszą maskę karnawałową”
oraz „Nietypowy karmnik”. Cieszymy się, że oferta GOK spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży.
W przypadku Gminnego Konkursu
Plastycznego na „Najpiękniejszą
maskę karnawałową spośród nadesłanych prac jury konkursu w
składzie Mariola Niedbał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
Magdalena Mańdok przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Józef Kotuła pracownik Gminnego
Ośrodka Kultury, wyłoniło następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
•

I kategoria - dzieci w wieku
przedszkolnym - laureatką I
miejsca została Ania Fryczek,
II miejsce zajęła Bernadeta Bąkowicz, zaś III miejsce
przypadło w udziale Bartoszowi Ostapowiczowi. W tej
kategorii wiekowej przyznano
także wyróżnienia: Piotrowi
Paszewskiemu, Gai Kani oraz
Julii Patyk.

•

II kategoria - uczniowie klas I-III szkół podstawowych - laureatką I miejsca w tej kategorii
została Nikola Skupińska, II
miejsce przyznano Łucji Bysko, zaś III miejsce zajęła Blanka Bąkowicz.

•

III kategoria - uczniowie klas
IV-VIII szkół podstawowych - w
tej kategorii zwycięzcą została
Joanna Karcz, zaś II miejsce
przypadło w udziale Nikoli Kutek.

nym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mierzęcice spośród nadesłanych prac komisja
konkursowa przyznała nagrody w
poszczególnych kategoriach wiekowych:
•

•

nienia: Alicji Goździewskiej
oraz Oliwierowi Bijakowi;
•

III kategoria - uczniowie klas
IV-VIII szkół podstawowych - w
tej grupie wiekowej zwyciężyła Joanna Karcz, zaś zdobywcą
II miejsca został Alan Waloszczyk.

I kategoria - dzieci w wieku
przedszkolnym, gdzie zwycięzcą okazała się Ania Fryczek, II
miejsce zajął Bartosz Ostapo- Gratulujemy laureatom obu konwicz, zaś III miejsce przypadło kursów. Poziom prac konkursow udziale Filipowi Swobodzie; wych w przypadku obu rywalizacji był bardzo wysoki, co nieII kategoria - uczniowie klas I-III wątpliwie świadczy o talencie ich
szkół podstawowych - I miej- uczestników.
sce zajęła Julia Hyla, II miejsce
wywalczyła Pola Cichoń, zaś III Zachęcamy do korzystania z oferty
miejsce przypadło w udziale ex Gminnego Ośrodka Kultury w Mieaquo Nikoli Skupińskiej oraz rzęcicach.
Szymonowi Kłys. W tej kategorii przyznano także wyróżAldona Węgrzynowicz

Jeśli chodzi o Gminny Konkurs na
„Nietypowy Karmnik”, adresowany do dzieci w wieku przedszkolPanorama Gminy Mierzęcice - Nr 1/2021 - strona 18

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA MILLĘ- KAMILĘ DRÓŻDŻ
Zachęcamy wszystkich Państwa
do oddania głosu w Szlagierowej
Liście TVS na najnowszy utwór
Milli pt. „To jest muzyka”.
Głosowanie
dwutorowo.

może

przebiegać

Bez ponoszenia kosztów można
głosować na profilu facebookowym „Szlagierowej Listy Przebojów”. Aby wziąć udział w tej formie
głosowania wystarczy dołączyć na
facebooku do grupy @szlagierowa
lista- głosowanie (głosowanie uruchamiane jest po emisji Szlagierowej Listy TVS – w niedzielę i trwa
do środy do godz.9:00).
Kolejnym etapem jest oddanie
głosu w ankiecie na Millę- utalentowaną wokalnie mieszkankę
Przeczyc. Pamiętajmy, że zagłosować w ten sposób można tylko raz
w tygodniu.

nia SMS-owego. Wówczas w treści Nie zwlekaj! Jeszcze dziś zagłosuj
SMS należy wpisać nr kandydatki- na piosenkę Milli.
SL.05 i wysłać SMS pod nr 72068.
Równocześnie gratulujemy Milli
Koszt wysłania jednego SMS-a wy- tego, że to właśnie jej piosenka
nosi 2,46 zł z VAT. Głosowanie koń- zdobyła pierwszą gwiazdkę SzlaIstnieje także możliwość głosowa- czy się w każdą środę o godz. 9.00. gierowej Listy w 2021 roku!
OGŁOSZENIA
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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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