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INFORMACJE W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

W związku z przeprowadzoną 
przez Starostwo Powiatowe w 
Będzinie modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków w zakresie 
aktualizacji użytków gruntowych 
i opracowania ewidencji budyn-
ków, niektóre grunty zostały skla-
syfikowane inaczej niż dotych-
czas. 

Starosta Będziński ogłosił w dniu 
11 marca 2022r. w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa (poz. 1634) 
informację o tym, że dane objęte 
modernizacją, zawarte w projek-
cie operatu opisowo-kartograficz-
nego stają się danymi ewidencji 
gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne dane wynikające  
z ewidencji gruntów i budynków  
prowadzone przez Starostwo, sta-
nowią podstawę do wymiaru po-
datków. 

Zmiany zapisów w ewidencji grun-
tów i budynków wynikające z mo-
dernizacji ewidencji spowodowały, 
że na podatnikach ciąży ustawowy 
obowiązek złożenia, bez wezwa-
nia organu podatkowego, w termi-
nie 14 dni od daty wystąpienia tej 
zmiany odpowiednich informacji  
w sprawie podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego. 

Zmiany dotyczą większości nieru-
chomości położonych na obszarze 
gminy, dlatego aby usprawnić pra-
cę urzędu proponuje się zgłaszanie 
podatników w najbliższym okresie 
wg poniższego harmonogramu:

Sołectwo Najdziszów 
– od 11 kwietnia do 22 kwietnia

Sołectwo Sadowie 
– do 25 kwietnia do 10 maja

Sołectwo Zawada 
– od 11 maja do 20 maja

Wskazanie powyższych termi-
nów nie wyklucza możliwo-
ści złożenia korekty informacji  
w sprawie podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego przez po-
datników z innych sołectw. 

Dodatkowe informacje na temat 
opodatkowania nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Po-
datków i Opłat Lokalnych Urzędu 
Gminy w Mierzęcicach - ul. Wol-
ności 95 (parter, pok. 7) bądź tel. 
32 288 79 00 wew. 211 lub 212.

Urząd Gminy

WYMIANA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Początek 2022r. rozpoczął się  
awarią   kotłów centralnego ogrze-
wania w Szkole Podstawowej nr 
2 w Mierzęcicach, Szkole Pod-
stawowej w Przeczycach i Przed-
szkolu Publicznym w Nowej Wsi.    

W celu właściwego funkcjonowa-
nia placówek  gmina przeznaczyła 
175.800 zł na wymianę  zepsutych 
3 kotłów.  Koszt wymiany pieca w 
Przedszkolu Publicznym w Nowej 
Wsi wyniósł 50.800 zł, w Szko-
le Podstawowej w Przeczycach 
65.000 zł, a w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Mierzęcicach 60.000 zł. 

Zainstalowanie nowej generacji 
kotłów na paliwo gazowe, dobra-
nych odpowiednio do kubatury 
budynków placówek oświato- 
wych,  pozwoli na obniżenie ra-
chunków za ogrzewanie. 

Urząd Gminy
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY MIERZĘCICE

W Przeczycach, w okręgu wybor-
czym nr 3, w niedzielę 3 kwietnia 
odbyły się wybory uzupełniające  
do Rady Gminy Mierzęcice.  

Uprawnionych do głosowania było 
455 wyborców. Z prawa wyborcze-
go skorzystało 144 mieszkańców z 
okręgu wyborczego nr 3. 

Mieszkańcy mogli wybierać swo-
jego przedstawiciela do Rady spo-
śród zgłoszonych 3 kandydatów. 

Wyniki wyborów przedstawiają się 
następująco: Pani Agnieszka Koł-
tunowska z listy KWW Grzegorza 
Podlejskiego - 86 głosów,  Krzysz-
tofa Urbańska zgłoszona przez 

KWW Krzysztofy Urbańskiej -  53 
głosy, zaś Mariusz Trubalski zgło-
szony przez KW Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna w Lublinie -  4 
głosy. 

Pani Agnieszka Kołtunowska ak-
tywnie uczestniczy w działalno-
ści gminnego samorządu pełniąc 
funkcję sołtysa sołectwa Przeczy-
ce.  

Przed przystąpieniem do wykony-
wania mandatu Radna złoży ślu-
bowanie  w dniu 20 kwietnia br. 
podczas XXXV sesji Rady Gminy 
Mierzęcice.

Urząd Gminy

STRAŻACY Z JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY MIERZĘCICE PODSUMOWALI ROK

Zakończyły się zebrania sprawoz-
dawcze w jednostkach Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Mierzęcice. 

Przypomnijmy, że podczas zebrań 
sprawozdawczych następuje m.in. 
wysłuchanie i zatwierdzenie spra-
wozdań zarządu z działalności OSP, 
wysłuchanie komisji rewizyjnej z 
działalności OSP, podjęcie uchwa-
ły w sprawie udzielenia absoluto-
rium zarządowi OSP na wniosek 
komisji rewizyjnej, uchwalenie 
programu działania i budżetu 
OSP. We wszystkich spotkaniach, 
oprócz członków OSP i zaproszo-
nych gości uczestniczył  także Wójt 

Gminy Mierzęcice Grzegorz Pod-
lejski, który równocześnie pełni 
funkcję Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP RP  
w Mierzęcicach oraz Wiceprezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP.

We wszystkich jednostkach OSP 
Zarządy uzyskały absolutorium,  
czego im serdecznie gratulujemy.

Wszystkim druhom strażakom ży-
czymy bezpiecznej służby społecz-
nej i dziękujemy za codzienny trud 
i poświęcenie!

Aldona Węgrzynowicz
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BADANIA SEJSMICZNE NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE 

Geofizyka Toruń S.A. od 22 marca 
2022 r. rozpoczęła prace przygoto-
wawcze do badań geofizycznych, 
a następnie od kwietnia br. roz-
pocznie właściwe prace sejsmicz-
ne. Zakończenie prac planowane 
jest na koniec maja br.

Badania będą polegać na rejestro-
waniu mikrodrgań sejsmicznych, 
które będą generowane mecha-
nicznie przez zestaw 4-5 pojazdów 
wibrosejsmicznych. 
Rejestracja drgań odbędzie się 
przy użyciu bezprzewodowych od-
biorników rozmieszczonych na po-
wierzchni ziemi.

Warunki wstępu na poszczególne 
nieruchomości zostaną ustalone 
z ich właścicielami przez przedsta-
wicieli Grupy Sejsmicznej:

Piotr Matuszczak - kierownik Gru-
py Sejsmicznej nr upr. IX-0404 - tel. 
723 130 053

Tomasz Żyśko - Inspektor ds. od-
szkodowań - tel. 665 991 280
 
Jacek Jeżdżewski - Inspektor ds. 
odszkodowań - tel. 663 793 984

Za ewentualne szkody wyrządzone 
w toku badań sejsmicznych przy-
sługuje odszkodowanie.

Tomasz Stankiewicz

SPRZĄTAJMY NIECZYSTOŚCI PO SWOICH PSACH

Posiadanie zwierzęcia dostarcza 
wielu radości, ale też wiąże się z 
odpowiedzialnością i pewnymi 
obowiązkami. Sprzątanie nieczy-
stości pozostawionych po swoim 
psie to podstawowy obowiązek 
każdego właściciela czworonoga.  

Choć w Polsce nie ma ogólnokra-
jowych przepisów regulujących 
tę kwestię, to zgodnie z obowią-
zującymi przepisami każda gmina 
uchwala własny regulamin okre-
ślający obowiązki osób utrzymu-
jących zwierzęta domowe. Jego 
celem jest m.in. ochrona przed 
zanieczyszczeniami terenów prze-
znaczonych do użytku wspólnego. 
Stosowny regulamin utrzymania 
czystości i porządku obowiązuje 
także na terenie gminy Mierzęcice.  
Zgodnie z tym dokumentem każda 
osoba wyprowadzająca swojego 
psa na spacer jest zobowiązana 
do ochrony terenów przeznaczo-

nych do wspólnego użytku przed 
zanieczyszczeniami, czyli np. psimi 
odchodami. Sprzątanie po wła-
snym czworonogu jest konieczne 
w miejscach takich jak np. drogi, 
chodniki, podwórka, parki i inne 
tereny zielone. W psich odcho-
dach znajdują się pasożyty, które 
mogą być nosicielami różnych cho-
rób, groźnych dla ludzi i zwierząt. 

Biorąc pod uwagę powyższe, ape-
lujemy do wszystkich właścicieli 
czworonogów o sprzątanie nieczy-
stości po swoich pupilach.

Urząd Gminy

LINIA METROPOLITALNA - M14 

Szanowni Mieszkańcy, uprzej-
mie informujemy, iż z dniem 
12.03.2022 roku została urucho-
miona linia metropolitalna M14 
relacji: Gliwice Plac Piastów – 
Żerniki – Czekanów – Grzybowi-
ce – Górniki – Tarnowskie Góry 
- Świerklaniec – Ożarowice - Py-
rzowice Lotnisko.
 
W kursach wariantowych linia 
została skierowana w rejon Poli-

techniki Śląskiej w Gliwicach i ter-
minala Cargo Portu Lotniczego w 
Pyrzowicach, obsługując tym sa-
mym przystanek na terenie naszej 
gminy - Mierzęcice Ogródki Dział-
kowe.

Linia M14 obsługiwana jest przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Metropolitalnej w Świerklańcu ta-
borem średniopojemnym.

Szczegółowe rozkłady jazdy znaj-
dziecie Państwo na stronie GZM: 
www.rj.metropoliaztm.pl.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE

Dbałość o to, by teren Gminy Mie-
rzęcice był schludny i uporząd-
kowany niewątpliwie powinna 
pozostawać w interesie wszyst-
kich mieszkańców. Nie tylko re-
alizacja umów zawartych przez 
Gminę Mierzęcice na utrzymanie 
porządku i czystości, ale także 
sąsiedzkie, spontaniczne akcje 
sprzątania mają wpływ na to, jak 
wygląda nasza gmina.

Na rok 2022 Gmina Mierzęcice 
zawarła umowę na utrzymanie 
porządku i czystości na drogach 
gminnych, przystankach auto-
busowych, placach zabaw oraz 
nieruchomościach będących wła-
snością gminy, zgodnie z którą jej 
wykonawca zajmuje się: utrzyma-
niem przystanków autobusowych, 
dróg gminnych, gminnych pla-
ców zabaw, siłowni plenerowych, 
gminnych terenów rekreacyjnych,  
a także usuwaniem i pielęgnacją 
drzew. 

W ostatnim czasie w ramach re-
alizacji zapisów tej umowy upo-
rządkowane zostały tereny gmin-
ne w Sołectwie Mierzęcice Osie-
dle. Dodatkowo w ramach dobrej 
współpracy, za co serdecznie dzię-
kujemy  Panu Romanowi Gwóźdź, 
właścicielowi firmy ROM - BRUK,   
wykarczowane zostały  chaszcze,  
wykoszona trawa na terenie re-
kreacyjnym w Boguchwałowicach, 
pomiędzy ul. Nadbrzeżną, a linią 
brzegową jeziora. 

Zostały również poprawione, 
wyrównane pobocza wzdłuż ul. 
Nadbrzeżnej oraz wyczyszczone 
rowy. W związku z tymi pracami 
26 marca br. odbyła się sponta-
niczna akcja sąsiedzka mieszkań-
ców tej ulicy pn. „Pokażmy nasze 
jezioro”, którzy to w porozumieniu  

z władzami gminy oraz Państwo-
wym Gospodarstwem Wodnym 
-  Wody Polskie oczyścili ten teren  
z zalegających  śmieci, liści i gałęzi.  
W tym wydarzeniu udział wzięło 
aż 40 osób, które wykazały się nie 
tylko swoim zaangażowaniem, ale  
także pokazały swoją determinację  
w dbałości o estetykę swojej małej

ojczyzny. Inicjatorem sąsiedzkiego 
sprzątania była Pani Urszula Zowa-
da z ulicy Nadbrzeżnej.

Dziękujemy za to wsparcie i zachę-
camy do realizacji kolejnych tego 
typu inicjatyw społecznych.

Urząd Gminy
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O tym, że mieszkańcy gminy Mie-
rzęcice są pełni empatii i mają ser-
ca wrażliwe na potrzeby innych, 
mieliśmy szansę przekonać się już 
wielokrotnie, zwłaszcza podczas 
organizowania różnorakich akcji 
charytatywnych na rzecz innych 
osób, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. Jednak pomoc 
i wsparcie, jakie niemal natych-
miast po ataku Federacji Rosyj-
skiej na suwerenną Ukrainę ofia-
rowali mieszkańcy naszej gminnej 
społeczności, przerosły nasze naj-
śmielsze oczekiwania. 

Wystarczy spojrzeć na tłumy 
mieszkańców gminy, którzy do dziś 
nie ustają w przynoszeniu darów 
serca dla Ukraińców dotkniętych 
wojną, organizują miejsca do co-

dziennego życia dla uciekających 
z terenów objętych działaniami 
wojennymi, czy jeżdżą na granicę 
ukraińską, by zapewnić bezpiecz-
ny transport do miejsc czasowej 
alokacji. Ich zaangażowanie, bez-
interesowność i determinacja 
wzruszają do łez…Na terenie gmi-
ny Mierzęcice funkcjonują dwa 
główne punkty zbiórek: pierwszy 
na terenie gminnego targowiska 
w Mierzęcicach i drugi- w siedzibie 
OSP w Toporowicach. Po zaledwie 
kilkudniowej zbiórce przekazanych 
towarów było tak dużo, że należa-
ło zadbać o ich transport do po-
trzebujących. W związku z tym, we 
wtorek 1 marca 2022r. członko-
wie OSP Toporowice, dzięki udo-
stępnieniu pojazdu przez jednego 
z mieszkańców gminy Mierzęcice, 

udali się do miejscowości grani-
czącej z Ukrainą, w celu przekaza-
nia darów. Z kolei 2 marca 2022r., 
przy pomocy strażaków z OSP To-
porowice, transport z darami zo-
stał dostarczony do wyznaczonego 
miejsca zbiórki – centrum logi-
stycznego „Amazon” w Sosnowcu. 

Transport darów zebranych przez 
mieszkańców naszej gminy, po-
dobnie jak inne towary zebrane 
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, 
docelowo trafił wspólnym „zagłę-
biowskim” transportem do potrze-
bujących mieszkańców Ukrainy. 
Taką decyzję podjęli prezydenci, 
starosta, burmistrzowie oraz wój-
towie z terenu Zagłębia Dąbrow-
skiego. 

POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY
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Na uwagę zasługuje również fakt, 
że w ramach ogłoszonej zbiórki 
przez PSP w Będzinie, jednost-
ki OSP z terenu gminy przekazały 
swój sprzęt gaśniczy jednostkom 
straży pożarnej z Ukrainy.

Kierujemy podziękowania do 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność rekreacyjną, hotelar-
ską, którzy wspierają i przyjmu-
ją osoby w potrzebie, a także do 
przedsiębiorców, którzy oferują 
miejsca pracy ofiarom wojny. Dzię-
kujemy mieszkańcom, rzeszom 

wolontariuszy, placówkom oświa-
towym, jednostkom OSP, firmom 
z terenu gminy, które z takim za-
angażowaniem przyłączyły się do 
zbiórki i poświęciły swój czas na 
działania związane z bezintere-
sowną pomocą Ukraińcom.

Słowa podziękowań i ogromnego 
uznania kierujemy także w stro-
nę wolontariuszy i Pana Jerzego 
Skupnia (mieszkańca gminy Mie-
rzęcice), którzy już dwukrotnie 
przekroczyli granicę polsko-ukra-
ińską, aby przez kilka kolejnych dni 

bezpośrednio nieść pomoc miesz-
kańcom Ukrainy. Podczas tych z 
pewnością niełatwych wyjazdów, 
dostarczone zostały na ukraińską 
ziemię zebrane dary.

Apelujemy o dalszą aktywność 
w tym zakresie i przypominamy, 
że zbiórka darów wciąż trwa we 
wskazanych wcześniej miejscach.

Dziękujemy!

Urząd Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mierzęcicach informuje, iż w 
związku z trwającymi na Ukrainie 
działaniami wojennymi obywate-
le Ukrainy, których pobyt uznany 
został za legalny w Polsce, czy-
li przybyli do Polski po 24 lutym 
2022r.  i został im nadany nr PE-
SEL mogą  ubiegać się o pomoc w 
formie jednorazowego świadcze-
nia pieniężnego w wysokości 300 
zł na osobę. 

Wnioski o taką formę pomocy 
należy złożyć w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Mierzęcicach ul. 
Wolności 46a , który jest czynny:

• w poniedziałek, wtorek, czwar-
tek w godz. od 7.30 do 15.30 

• w środę od 7.30 do 17.00 

• w piątek od 7.30 do 14.00.

Wniosek o wypłatę jednorazo-
wego świadczenia pieniężnego 
zawiera dane osoby składającej 
wniosek lub dane osoby, w imie-
niu której wniosek jest składany:

1. imię (imiona) i nazwisko;
2. datę urodzenia;
3. obywatelstwo;
4. płeć;
5. rodzaj dokumentu stanowią-

cego podstawę przekroczenia 
granicy;

6. serię i numer dokumentu sta-
nowiącego podstawę przekro-
czenia granicy;

7. informację o dacie wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

8. adres pobytu;
9. dane kontaktowe, w tym nu-

mer telefonu lub adres poczty 
elektronicznej – o ile je posia-
da;

10. numer PESEL.

Wsparcie finansowe przybyłych do 
Polski ukraińskich uchodźców to 
element specustawy „o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa”. 

Uzyskane środki mogą być prze-
znaczone na utrzymanie, w szcze-
gólności na pokrycie wydatków 
na żywność, odzież, obuwie, środ-
ki higieny osobistej oraz opłaty 
mieszkaniowe.

Mariola Niedbał

300 ZŁ DLA UKRAIŃCA, CZYLI ZASIŁEK NA POWITANIE
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8 marca w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Mierzęcicach zorga-
nizowano spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Uroczystość cieszyła się, 
jak zwykle dużym zainteresowa-
niem, gdyż już niepisaną tradycją 
naszej gminy jest zapraszanie z tej 
okazji gwiazd polskiej sceny mu-
zycznej i rozrywkowej.
 
Przybyłe Panie powitał Wójt Gmi-
ny Mierzęcice Grzegorz Podlejski, 
który w swoim przemówieniu nie 
mógł nie odnieść się do szczegól-
nie trudnej sytuacji, która dotknę-
ła naszych sąsiadów Ukraińców. 
Wójt przytoczył słowa Pierwszej 
Damy Ukrainy, która zamieściła 
w sieci poruszający wpis dot. sy-
tuacji kobiet w obliczu rosyjskiej 
agresji. Kobiet, które walczą w sze-
regach Sił Zbrojnych, tych które za-

ciągnęły się do obrony oraz tych, 
które każdego dnia leczą, ratują, 
karmią, a dzisiaj rodzą w schro-
nach oraz piwnicach bombardo-
wanych szpitali. 

To właśnie na ręce wszystkich ko-
biet i do ich serc Grzegorz Podlej-
ski skierował najserdeczniejsze ży-
czenia i oddał hołd wszystkim tym 
paniom, które dziś walczą i zmu-
szone są do tułaczki po świecie, ale 
w sercach zawsze mają Ukrainę. 
Oczywiście nie zapomniał także 
o serdecznościach skierowanych 
w stronę wszystkich mieszkanek 
gminy Mierzęcice, których rola 
w codziennym życiu jest nieoce-
niona.

Spotkanie umilił występ artystów 
z Kabaretu OT.TO. O jego powo-

dzeniu z pewnością świadczyły 
salwy śmiechu, jakie niemal nie-
ustannie wybuchały wśród pu-
bliczności w trakcie trwania wystę-
pu oraz ogromne brawa, jakimi na-
grodzono gwiazdy. Jak co roku nie 
zabrakło kwiatów dla zgromadzo-
nych Pań, które wręczył gospodarz 
Gminy Mierzęcice w towarzystwie 
zaproszonych artystów z kabaretu 
OT.TO. Dodatkowo, na zakończenie 
spotkania Panie otrzymały nagro-
dy ufundowane przez firmę Orifla-
me. Sądząc po radosnych minach 
osób wracających ze wspólnego, 
gminnego świętowania Dnia Ko-
biet ten wieczór zapisze się w ka-
lendarzu wspomnień, jako niezwy-
kle udany.

Aldona Węgrzynowicz

DZIEŃ KOBIET W MIERZĘCICACH 
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W BOGUCHWAŁOWICACH POWSTANIE NOWE PRZEDSZKOLE

DYŻURY PRZEDSZKOLI W OKRESIE WAKACJI W GMINIE MIERZĘCICE

W dniu 23 lutego 2022r. Rada 
Gminy Mierzęcice podjęła uchwa-
łę w sprawie utworzenie Przed-
szkola Publicznego w Boguchwa-
łowicach.

W związku z tym przystąpiono do 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej dostosowania 
budynku szkoły do potrzeb nowe-
go przedszkola.

W ramach zadania planuje się mo-
dernizację I piętra budynku szkoły, 
jak również wymianę i docieplenie 
pokrycia dachowego oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznej. Na zada-
nie Gmina pozyskała 225 tysięcy zł 
z budżetu Górnośląsko Zagłębiow-
skiej Metropolii. 

Po uzyskaniu wszelkich niezbęd-
nych pozwoleń zostanie ogłoszony  

przetarg na wybór wykonawcy za-
dania.

Urząd Gminy

Uprzejmie informujemy, że 
dla dzieci, które w roku szkol-
nym 2021/2022 uczęszczają do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych Gminy Mierzęcice 
dyżury wakacyjne będą pełnić 
w określonych terminach nastę-
pujące placówki:

• Przedszkole Publiczne „Rado-
sny Zakątek” w Mierzęcicach, 
ul. Bankowa 24, tel. (32) 288 70 
02 w okresie od 01.07.2022r. 
do 31.07.2022r. 

• Przedszkole Publiczne w Nowej 
Wsi, ul. A. Zawadzkiego  161, 
tel. (32)288 70 20 w okresie od 
01.08.2022r. do 31.08.2022r. 

 
Zasady zapisywania dzieci do 
przedszkoli dyżurnych:

1. Zapisy dzieci do przedszkola 
pełniącego dyżur przyjmuje dy-
rektor placówki pełniącej dy-
żur w terminie od 09.05.2022r. 
do 31.05.2022r. - dotyczy to 
również dzieci uczęszczających 
do przedszkola dyżurującego.

2. W okresie 6 - 20 czerwca 2022 
roku  pomiędzy rodzicem 
dziecka (prawnym opiekunem) 
a dyrektorem przedszkola peł-
niącego dyżur powinna zostać 
podpisana umowa o świadcze-
nie usług przedszkolnych.

3. Jeśli liczba zgłoszeń będzie 
większa niż liczba miejsc w 
grupie dyżurującej, pierw-
szeństwo przyjęcia będą miały 
dzieci rodziców pracujących.

4. Jeżeli w ciągu 7 dni dziecko 
nie zgłosi się w przedszkolu na 
dyżur wakacyjny, a rodzic nie 
usprawiedliwi jego nieobecno-
ści to umowa automatycznie 
wygasa.

5. Dopuszcza się możliwość do-
konywania dodatkowych zapi-
sów dzieci do przedszkola peł-
niącego dyżur w innych termi-
nach,  w miarę wolnych miejsc. 
W takim przypadku umowa 
winna zostać zawarta najpóź-
niej w pierwszym dniu pobytu 
dziecka w przedszkolu.

6. Korzystając z przedszkola w 
miesiącach wakacyjnych rodzic 
wnosi opłaty na rzecz placówki 
pełniącej dyżur: 
a) opłatę za żywienie naliczaną 
wg stawek obowiązujących w 
danej placówce pełniącej dy-
żur
b) opłatę w wysokości określo-
nej Uchwałą Nr XLI/308/2018 
Rady Gminy Mierzęcice z dnia 
31 stycznia 2018r., tj. 1 złotych 
za każdą godzinę świadczeń w 
zakresie przekraczającym re-
alizację podstawy programo-
wej wychowania przedszkol-
nego.

7. Umowa  może być zawarta na 
dowolną liczbę dni w miesiącu.

Urząd Gminy
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ERASMUS

W dniach 14-18 marca 2022 roku 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mie-
rzęcicach miała przyjemność go-
ścić przedstawicieli Włoch, któ-
rzy odwiedzili Polskę w ramach 
projektu Erasmus+ „Let’s revive 
disappearing crafts of Europe to-
gether”.

Tylko szkoła z Włoch przybyła do 
naszego kraju. Spośród 5 naszych 
partnerów formułę online wybrały 
4 kraje: Rumunia, Słowacja, Cypr, 
Grecja. Decyzję swoją uzasadni-
ły niepewną sytuacją w związku z 
wojną w Ukrainie. Z tymi partne-
rami widzieliśmy się codziennie 
na spotkaniach online. Szkoły te, 
podobnie jak my w Polsce, organi-
zowały u siebie warsztaty, których 
celem było popularyzowanie wy-
mierających zawodów.

Projekt, do którego nasza szkoła 
przystąpiła pod koniec 2020r., za-
kłada współpracę krajów partner-
skich, której celem jest wymian 
międzykulturowa, integracja spo-
łeczna, a przede wszystkim ochro-
na zawodów zagrożonych wymar-
ciem.

Dni wizyty obfitowały w mnóstwo 
ciekawych przedsięwzięć, podczas 
których staraliśmy się jak najlepiej 
zaprezentować wymierające za-
wody naszego kraju, kulturę, tra-
dycję i zwyczaje, którymi Polska 
może się poszczycić.

Zatem, aby tradycji stało się za-
dość, po serdecznym przyjęciu 
przez Panią Dyrektor Paulinę Nie-
gowską, naszych gości przywitali-
śmy symbolicznym chlebem i solą. 
Ceremonię powitania uświetniło 
Koło Gospodyń Wiejskich z Topo-
rowic, które jest swoistą wizytów-
ką naszej Małej Ojczyzny i pełni 
ważną funkcję w kulturowym folk-
lorze gminy. Uroczyste przywitanie 
zgodnie z polską tradycją, któremu 
uroku dodawały barwne, tradycyj-
ne stroje, zostały bardzo ciepło 
przyjęte przez uczestników uroczy-
stości.

Nie mniejsze emocje wzbudziły 
występy naszych uczniów, którzy 
w specjalnie przygotowanym na tę 
okoliczność programie artystycz-
nym, zaprezentowali swoje talenty 
zarówno wokalne, taneczne jak i 

wykazali się ogromnym talentem z 
dziedziny akrobatyki.

Już pierwszego dnia gospodarze 
oprowadzili gości po szkole. Nie 
był to zwykły spacer lecz polowa-
nie na QR kody. W ten sposób wło-
scy uczniowie poznali całą naszą 
szkołę. Placówka może pochwalić 
się doskonale wyposażonymi pra-
cowniami i ciekawymi pomocami 
dydaktycznymi.

Niewątpliwą atrakcją były liczne 
warsztaty artystyczne, podczas 
których uczniowie mogli wyko-
nać   m. in. rzeczy z gliny, jak rów-
nież własne świeczki. Drugiego 
dnia uczniowie robili marzanny, 
by przybliżyć ten zwyczaj obcokra-
jowcom. Trzeciego dnia odwiedzi-
li Wieliczkę i Kraków. Czwartego 
dnia oprócz lepienia pierogów po-
jechali do Osikowej Doliny w Ko-
ziegłowach. Zaś ostatniego dnia, w 
piątek, uczyli się tańczyć poloneza 
oraz śpiewać „Szła dzieweczka do 
laseczka”. Na koniec poznali prace 
malarek z Zalipia w „Chacie z Zali-
pia” w Sarnowie.
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Wizyta taka, to nie tylko praca 
nauczycieli, rodziców i przyjaciół 
szkoły. Również panie kucharki do-
łożyły wszelkich starań, aby nasi 
goście zapamiętali wizytę w Polsce 
jak najlepiej. Co więcej, uczniowie 
z Włoch mieli okazję nie tylko po-
smakować tradycyjnych polskich 
potraw, ale także wzięli udział w 
warsztatach kulinarnych, gdzie 
pod okiem Pań z Koła Gospodyni 
lepili pierogi. Podkreślić należy, że 
przyjęcia zagranicznych gości, to 
przedsięwzięcie, które angażuje 
każdą osobę w szkole, zaś uczniom 
dostarcza wielu pozytywnych 
emocji, doświadczeń językowych i 
kulturowych.

Ważnym elementem programu 
jest zdobywanie szerokiej wiedzy 
na temat krajów partnerskich, 
toteż realizując jedno z jego zało-
żeń – poznawanie starych zawo-
dów naszego regionu – uczestnicy 
projektu brali udział w ciekawych 
warsztatach oraz prezentacjach, 
przybliżających im zawód garn-
carza, piekarza, pszczelarza. Wła-
snoręcznie wykonali biżuterię 
ozdobną jak również zrobili bułki  

w Muzeum Chleba w Radzionko-
wie. Dzięki niezapomnianej wizycie 
w muzeum Chleba uczniowie mo-
gli poznać zgromadzone tam eks-
ponaty, które zbierane przez wiele 
lat, pokazują wszystko, co służyło 
wytwarzaniu chleba i wszystko, co 
świadczy o szacunku do chleba. 
Intencją wizyty w Muzeum Chle-
ba było również uświadomienie 
wszystkim, że spośród najróżniej-
szych potraw polski, tradycyjny 
chleb nie ma sobie równych. Nasi 
goście wraz z uczniami odwiedzili 
Kopalnię Soli w Wieliczce. Również 
ogromnych i niezapomnianych 
wrażeń dostarczyła im wizyta w 
Krakowie. Kolejny punkt progra-
mu - Osikowa Dolina, to miejsce 
nastawione na edukację i na za-
bawę, a przede wszystkim  przyja-
zne dziecku. W trakcie warsztatów 
artystycznych uczniowie wykonali 
z osiki koszyki wielkanocne oraz 
piękne ozdobne kwiatki. Poznali 
także tajniki rzemiosła osikowego 
– wszystko podane w przystępny 
sposób, dostosowany do wieku. 
Byliśmy także pod wielkim wra-
żeniem przepięknie urządzonych 
wnętrz,  w których odbywały się 

warsztaty. Wszystko w zgodzie  
z tradycją i  poszanowaniem natu-
ry.

Warto pamiętać, że Erasmus+ to 
nie tylko świetna zabawa i cieka-
we wycieczki, ale również poważ-
na praca nad zadaniami, które 
wcześniej wyznaczono. Była to do-
skonała okazja do zapoznania się 
ze specyfiką pracy polskiej szkoły, 
wymiany doświadczeń, rozwijania 
umiejętności porozumiewania się 
w języku angielskim oraz podnie-
sienia świadomości europejskiej  
i wzmocnienia więzi europejskich, 
co ma niewątpliwy wpływ na 
podnoszenie jakości edukacji we 
wszystkich szkołach partnerskich.

Goście z Włoch wyjechali pełni 
pozytywnych emocji, cały czas 
podkreślali braterstwo narodów 
europejskich, ważne zwłaszcza w 
obliczu współczesnych wydarzeń. 
Kolejna wizyta w ramach projektu 
„Let’s revive disappearing crafts of 
Europe together” już w maju, tym 
razem na Cyprze.

Maria Śliż
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Tym razem efektem wspólnej pra-
cy dzieci i dorosłych, które uczest-
niczyły w warsztatach rękodzieła 
były niepowtarzalne palmy wiel-
kanocne. Zielony bukszpan, ba-
zie, które jednoznacznie kojarzą 
nam się z wiosną i Wielkanocą 
oraz krepina- to właśnie te rośli-
ny i materiały stanowiły trzon po-
wstających palm.  

Zajęcia odbyły się w Filii Biblio-
tecznej nr 5 w Mierzęcicach Osie-
dlu w dniu 7 kwietnia br., a owoce  
wspólnej pracy ich uczestników 
zapewne zachwyciły wszystkich, 
którzy mieli szansę je zobaczyć. 

Dziękujemy uczestnikom za udział 
w tych twórczych warsztatach, 
które w swoim zamyśle nie tylko 
uczą wykonywania palm, rozwijają 

umiejętności plastyczne, ale także 
kultywują naszą, polską tradycję, z 
której jesteśmy niezwykle dumni.

Aldona Węgrzynowicz

TO BYŁY RODZINNE WARSZTATY Z TRADYCJĄ W TLE

To było wyjątkowe spotkanie zor-
ganizowane 7 kwietnia 2022r. w 
Szkole Podstawowej w Przeczy-
cach nie tylko po to, by okazać 
solidarność i wsparcie dla narodu 
ukraińskiego dotkniętego niewy-
obrażalnym okrucieństwem agre-
sji ze strony Federacji Rosyjskiej, 
ale także po to, aby zintegrować 
miejscową społeczność z naszymi 
sąsiadami z Ukrainy. 

Łzy wzruszenia można było do-
strzec w oczach niemal wszystkich 
uczestników tego niezwykłego wy-
darzenia. Uczestniczący w spotka-
niu goście z Ukrainy wielokrotnie 
podkreślali, że ogrom dobra, wraż-
liwości, empatii i wsparcia, jaki 
popłynął nie tylko w ich kierunku, 
ale także całej braci ukraińskiej ze 
strony Polaków przerósł ich naj-
śmielsze oczekiwania i na zawsze 
zapisze się w historii i sercach na-
rodu ukraińskiego.

W wydarzeniu udział wzięli wójt 
Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlej- 

ski, zastępca wójta Gminy Mierzę-
cice Iwona Pańta, prezes oddziału 
ZNP Robert Białek oraz wicepre-
zes Jan Kraśkiewicz, Panie Violetta 
Trzaska, Zoja Koliśnikowa i Tatiana 
Moskalenko wraz z uczniami, re-
prezentującymi Specjalny Ośrodek 
Szkolno -Wychowawczy, dyrektor 
GOK w Mierzęcicach Karolina Dy-
marska, wiceprezes OSP w Prze-
czycach Marcin Lis wraz z druhami, 
prezes KGW Przeczyce Stanisława 
Kieras wraz delegacją, Rada Sołec-
ka wsi Przeczyce z sołtys Agnieszką 
Kołtunowską oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Aneta Mikołajska z 
zarządem.  Nie mogło  również za-
braknąć członków rodzin goszczą-
cych Ukraińców oraz społeczności 
szkolnej.

Scenariusz do uroczystości „So-
lidarni z Ukrainą” opracowała  
dyrektor szkoły Małgorzata Drze-
wiecka. 

Jako pierwsi swoje umiejęt-
ności i talenty zaprezentowali 

uczniowie z klasy VIII SP w Prze- 
czycach, którzy wykonali animację 
flagową z wykorzystaniem barw 
narodowych Polski i Ukrainy. Tuż 
po tym występie na scenę wkro-
czyły najmłodsze dzieci z oddziału 
przedszkolnego wraz ze swoimi 
kolegami z Ukrainy, którzy zachwy-
cili obecnych układem tanecznym 
do utworu „Sonatina”.  Z kolei o 
drżenie serc i niezwykłe wrażenia 
artystyczne przyprawił wszystkich 
najpierw utwór „Biały krzyż”, któ-
rego perfekcyjnie wykonały Julia 
Gajewska i Alicja Jakóbczyk, a po-
tem piosenka pod wymownym 
tytułem: „Podaj rękę Ukrainie”, 
w wykonaniu uczniów polskich i 
ukraińskich. Na końcu nadszedł 
czas na wyjątkowy koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu chó-
ru uczniów z Charkowa, którzy od 
niedawna należą do społeczności 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wy-
chowawczego. Nie ma się zatem 
co dziwić, że wydarzenie uhonoro-
wały gromkie brawa publiczności.
Dziękujemy organizatorom za trud 
i zaangażowanie włożone w orga-
nizację tego wydarzenia oraz spon-
sorom. Równocześnie składamy 
serdeczne podziękowania i wyra-
zy ogromnego szacunku i uznania 
na ręce wszystkich tych, którzy w 
jakikolwiek sposób pomagają na-
szym braciom Ukraińcom. Mamy 
nadzieję na szybkie zakończenie 
działań wojennych i przerwanie 
nieszczęścia milionów ludzi. Bracia 
Ukraińcy, jesteśmy z Wami!  

Aldona Węgrzynowicz

POLSKO-UKRAIŃSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCACH
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Gminny Ośrodek Kultury w Mie-
rzęcicach ogłosił rozstrzygnięcie 
dwóch konkursów organizowa-
nych w okresie zimowym.

W Konkursie Plastycznym na „Naj-
piękniejszy zimowy lampion” w 
kategorii dzieci w wieku przed-
szkolnym zwyciężyła Anna Fryczek, 
zdobywcą II miejsca został Bartosz 
Ostapowicz, zaś III miejsce przypa-
dło w udziale ex aequo Mateuszo-
wi Ostapowiczowi i Maksymiliano-
wi Młynarczykowi. 

W kategorii dzieci w wieku od 7 
do 9 lat I miejsce uzyskała praca 
wykonana przez Klaudię Pustułę, II 
miejsce jury przyznało Nikolii Sku-
pińskiej, zaś III – Zuzannie Śliwiń-
skiej.

W kategorii dzieci w wieku od 11 
do 14 lat zwyciężyła praca wyko-
nana przez Katarzynę Majewską.

W kolejnym z ogłoszonych na tere- 

nie gminy Mierzęcice „zimowych 
konkursów” – IV Gminnym Kon-
kursie Fotograficznym pn. „Zimo-
we Selfie”, w kategorii wiekowej 
od 11 do 14 lat zwyciężyła foto-
grafia wykonana przez Julię Hylę,  
zaś w kategorii zdjęć wykonanych 
przez osoby dorosłe I miejsce przy-
znano pracy Pani Marty Gąsior.

Gratulujemy wszystkim laureatom 
i zachęcamy mieszkańców do licz-
nego udziału w kolejnych konkur-
sach organizowanych przez mie-
rzęcicki GOK.

Aldona Węgrzynowicz

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Mierzęcicach oraz w filii biblio-
tecznej w Mierzęcicach Osiedlu 
odbywają się raz w miesiącu spo-
tkania członków Dyskusyjnego 
Klubu Książki. 

Zapraszamy wszystkich, którzy lu-

bią czytać i chętnie podzielą się 
swoimi wrażeniami na temat  prze-
czytanych książkach. Książki, o któ-
rych dyskutujemy na spotkaniach 
można wypożyczyć w bibliotece. 
Kolejne spotkanie odbędzie się w 
kwietniu i maju. Bliższych informa-
cji udziela: w centrali w Mierzęci-

cach p. D. Latos tel. 664 965 171  
natomiast w filii w Mierzęcicach 
Osiedlu p. G. Nowak tel. 32 380 10 
50

Dyr. GBP
Grażyna Czapla

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW KONKURSÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ GOK W SEZONIE ZIMOWYM

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
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Przełom zimy i wiosny to okres, 
w których wyraźnie wzrasta licz-
ba pożarów traw na łąkach i nie-
użytkach rolnych. Spowodowane 
jest to wypalaniem suchych traw 
i pozostałości roślinnych. Obszary 
zeszłorocznej wysuszonej roślin-
ności stanowią doskonały mate-
riał palny, co w połączeniu z dzia-
łalnością ludzi skutkuje gwałtow-
nym wzrostem pożarów (najwięk-
sza liczba pożarów traw przypada 
na marzec i kwiecień). 

Za większość pożarów traw odpo-
wiedzialny jest człowiek. Niestety 
wśród wielu ludzi panuje przeko-
nanie, że spalenie suchej trawy 
użyźni w sposób naturalny glebę. 
Należy pamiętać, że po zimie tra-
wy są wysuszone i palą się bardzo 
szybko. Prędkość rozprzestrzenia-
nia się pożaru może wynosić po-
nad 20 km/h. W rozprzestrzenia-
niu ognia pomaga także wiatr. W 
przypadku dużej jego prędkości i 
gwałtownej zmiany kierunku, po-
żary bardzo często wymykają się 
spod kontroli i przenoszą na pobli-
skie lasy i zabudowania. Niejedno-
krotnie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. 

Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi 
oraz zwierząt. Pożary traw na nie-
użytkach, z uwagi na ich charakter 
i zazwyczaj duże rozmiary, anga- 

żują znaczną liczbę sił i środków  
ratowniczych. Każda tego typu in-
terwencja to poważny wydatek 
finansowy. Strażacy zaangażowa-
ni w gaszenie pożarów traw na  
łąkach i nieużytkach, w tym sa-
mym czasie mogą być potrzebni 
do ratowania życia, zdrowia i mie-
nia ludzkiego w innym miejscu. 

Warto pamiętać o tym, że wy-
palanie traw jest zabronione. 
Określa to m.in. ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z 
późn. zm.). Za wykroczenia tego 
typu grożą surowe sankcje np. 
kara aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość może wynosić od 
20 do 5000 zł.

W walkę ze zjawiskiem wiosen-
nego wypalania traw włączyła 
się Unia Europejska. Założenia 
polityki rolnej UE regulują mię-
dzy innymi zagadnienia ochrony 
środowiska w rolnictwie. Jednym 

 
z narzędzi umożliwiających doko-
nywanie pozytywnych przemian 
w tym sektorze jest system dopłat 
bezpośrednich. Ta forma wsparcia 
unijnego, zobowiązuje użytkowni-
ka gruntów do utrzymania ziemi  
w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 
1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o płatnościach bezpośrednich do 
gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 
40 ze zmianami). Naruszenie zasad 
określonych w akcie wykonaw-
czym do ustawy tj. rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 
minimalnych wymagań utrzymy-
wania gruntów rolnych w dobrej 
kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze 
zmianami), między innymi poprzez 
wypalanie areałów rolnych (§3 
ust. 2) skutkować powinno działa-
niami kompetentnych organów w 
zakresie ograniczenia lub cofnięcia 
tej formy pomocy finansowej.

Źródło: www.gov.pl

STOP POŻAROM TRAW
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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 32 733 63 34
Zapraszamy do współpracy

www.gokmierzecice.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA PŁATNE




