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zmiany w funkcjonowaniu 
Urzędu Gminy

pomoc 
dla przedsiębiorców

Nowi prezesi, 
nowa przewodnicząca

wiĘcej na str. 3 wiĘcej na str. 4 wiĘcej na str. 8

miesZKańcy pOmagajĄ sZyjĄc masecZKi
w tym szczególnym czasie mieszkańcy gminy miedźna

po raz kolejny pokazują, że mają wielkie serca

wIęCeJ NA str. 4

pierwsZy KOntaKt – dO sOłtysa!
11 marca obchodziliśmy dzień sołtysa. Nasi sołtysi opowiadają,

jak wygląda ich praca

wIęCeJ NA str. 9

nie lekceważmy zaleceń służb! nie narażajmy siebie i innych! pandemia koronawirusa
to poważny problem, z którym tylko wspólnie możemy sobie poradzić. chrońmy osoby starsze, 

zadbajmy o naszą higienę, nie wpadajmy w panikę.

to nie żarty: zostań w domu!

wIę CeJ NA str. 2-4, 11
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Ogłoszona przez Światową 
Organizację Zdrowia pandemia 
spowodowana rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa spra-
wia, że sytuacja jest poważna. 
w dużej mierze od nas samych 
zależy, czy szybko uda się wy-
grać z wirusem. Zachowujmy się 
odpowiedzialnie!

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywo-
łuje chorobę o nazwie COVID-19. Naj-
częściej występujące objawy choroby to 
gorączka, kaszel, duszność, problemy 
z oddychaniem. Chorobie mogą towa-
rzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. Dlatego 
tak ważne jest, że jeśli w ostatnim cza-
sie ktoś był w miejscu, gdzie występuje 
koronawirus i zaobserwował u siebie 
takie objawy, jak gorączka, kaszel, dusz-
ność i problemy z oddychaniem, należy 
bezzwłocznie telefonicznie powiado-
mić stację sanitarno-epidemiologiczną 
w Tychach (tel. 512 370 717, 32 219 31 77) 
lub oddział zakaźny szpitala w Tychach 
(tel. 887 277 805). Można też dzwonić na 
numer alarmowy 112.

Rząd wprowadza kolejne obostrzenia, 
które mają ograniczyć rozprzestrzenia-
nie się wirusa w naszym kraju. Począt-
kowo na dwa tygodnie zawieszono 

zajęcia w placówkach oświatowych. 
Termin też przedłużono do 10 kwietnia, 
ale i to może ulec zmianie. Wprowa-
dzono ograniczenia w przemieszczaniu 
się, przywrócono tymczasowe kontrole 
graniczne, ograniczono ruch lotniczy, 
działalność gastronomiczną, rozryw-
kową oraz funkcjonowanie galerii 

handlowych. Co warto podkreślić, nie 
będą zamykane żadne sklepy spożyw-
cze. Dlatego nie ma potrzeby robienia 
zapasów żywności. „Polska jest jednym 
z największym producentów żywności 
w Europie, dlatego brak żywności nam 
nie grozi” – uspokaja rząd. Jednocześnie 

uchwalono pakiet ustaw składających się 
na tzw. tarczę antykryzysową. Jej celem 
jest ochrona firm i pracowników przed 
skutkami pandemii: ochrona zatrudnie-
nia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie 
płynności finansowej w firmach.

W połowie marca w kraju wprowa-
dzony został stan zagrożenia epide-
micznego, a 20 marca – stan epidemii. 
Sytuacja jest dynamiczna, na bieżąco 
wprowadzane są nowe rozwiązania 
w walce z koronawirusem. Od 25 
marca obowiązują znaczne ograniczenia 
w przemieszczaniu się. Piszemy o nich 
na s. 11, tam też znajdują się ważne 
informacje profilaktyczne.

Na dzień 31 marca w Polsce było ok. 
2,3 tys. zarażonych, zmarły 32 osoby. 
Co. Co istotne, na dzień 30 marca nie 
odnotowano żadnych przypadków zara-
żenia koronawirusem w gminie Miedźna 
i całym powiecie pszczyńskim. Kwaran-
tanną objętych było 19 osób w gminie 
(w powiecie – 258). Trzeba pamiętać, że 
kwarantanna dotyczy osób zdrowych, 
o których wiadomo, że miały bliski kon-
takt z osobami zakażonymi lub podej-
rzanymi o zakażenie koronawirusem. 
Obowiązkową kwarantanną objęte są 
także osoby wracające z zagranicy.

8pk

JeŚLI TO mOżLIwe, zOsTAńmy w dOmACh! UNIKAJmy sKUpIsK LUdzKICh, zAChOwAJmy spOKóJ, 
sTOsUJmy sIę dO zALeCeń rządU!

Koronawirus – to nie żarty!

BIeżąCe KOmUNIKATy 
I INfOrmACJe NA TemAT 
KOrONAwIrUsA mOżNA 

zNALeźć NA rządOweJ sTrONIe 
INTerNeTOweJ sTrONIe  

www.GOV.pL/KOrONAwIrUs 
OrAz NA sTrONIe UrzędU GmINy 
– www.mIedzNA.pL. zAChęCAmy 

dO reGULArNeGO ŚLedzeNIA 
INfOrmACJI I KOmUNIKATów 
OrAz O sTOsOwANIe sIę dO 

wydAwANyCh zALeCeń!

KOmuniKat wójta jana słOninKi 
na dZień 30 marca

Szanowni Państwo,
Dziękuję za przestrzeganie kwarantanny i Państwa odpo-

wiedzialność. Proszę jednocześnie o dalsze bezwzględne 
stosowanie zasad, o których mówią służby epidemiologiczne 
i lekarze.

Pamiętajmy jednocześnie, że kwarantanna oznacza całko-
wity, bezwzględny brak kontaktu z otoczeniem, brak wyjść 
z domu i wzajemnych wizyt.

Jeśli mieliście Państwo jakikolwiek kontakt z osobą będącą 
potencjalnie zagrożoną zarażeniem koronawirusem lub 
w kwarantannie, koniecznie przyznajcie się do tego, nie idźcie 
do pracy, weźcie urlop. W ten sposób być może uchronicie 
siebie, najbliższych i innych od ewentualnego zarażenia, 
w tym: koleżanek i kolegów z pracy, sprzedawców w sklepach, 
lekarzy, pielęgniarek i wielu innych przypadkowych osób. Pro-

szę o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa, dystansów 
odległości od siebie przy codziennej czynności wykonywania 
zakupów. Stosujmy się do zaleceń sprzedawców. Ograniczmy 
wyjścia do minimum.

Ponownie zapewniam Państwa, że wszystkie nasze gminne 
instytucje, które na co dzień opiekują się osobami starszymi, 
samotnymi i wymagającymi szczególnej pomocy ze względu 
na stan zdrowia, będą nadal robić wszystko, by zapewnić im 
opiekę na najwyższym poziomie.

Ponawiam również prośbę, abyście Państwo w sposób 
szczególny zwracali uwagę na osoby w swoim otoczeniu 
potrzebujące wsparcia i pomocy! Niezwłocznie powiadomcie 
nas o tym! W aktualnej sytuacji taka pomoc i komunikacja 
jest nieoceniona!

Z życzeniami zdrowia,
Jan Słoninka

Wójt Gminy Miedźna

Z okazji  
Świąt Wielkanocnych  

spokoju, pogody ducha, 
wszelkiej pomyślności 

oraz dużo zdrowia
życzą redakcja 

„Gminnych Spraw” 
oraz wydawca, 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Miedźnej z/s w Woli

OgranicZenia i ObOstrZenia 
– prZestrZegajmy ich dla 

własnegO dObra!
31 marca rząd ogłosił kolejne 
ograniczenia i obostrzenia. 
Obowiązują od 1 kwietnia.  

to ważne – stosujmy się do nich!

Ograniczenia w liczbie klientów w skle-
pach, na targach, na poczcie
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wiel-
kopowierzchniowego), a także do każdego lokalu 
usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, 
ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3 
(jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie 
na terenie sklepu może przebywać 15 klientów). 
Na terenie poczty może przebywać w jednym 
momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek 
pocztowych pomnożona przez 2.

nowe obowiązki dla sklepów
Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednora-
zowych rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 
12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmo-
wać i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku 
życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale 
usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla 
osób powyżej 65. roku życia.

automatyczna kwarantanna  
dla bliskich osób w kwarantannie
Rozszerzono listę osób, które podlegają obo-
wiązkowej kwarantannie domowej. Są nią objęci 
wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na 
kwarantannę.

Zamknięcie salonów  
kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostały bez wyjątków wszystkie 
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatu-
ażu i piercingu. Tych usług nie można realizować 
również poza salonami – np. wizyty w domach 
nie wchodzą w grę.

Zakaz wychodzenia z domu osób  
do 18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku 
życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko 
obecność rodzica, opiekuna prawnego lub 
kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność 
na ulicy.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bul-
warów, promenad i rowerów miejskich
Wprowadzono do odwołania zakaz przebywa-
nia na plażach i terenach zielonych, pełniących 
funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, 
zieleńców, promenad, bulwarów, itp.

2 metry – minimalna odległość między 
pieszymi
Wprowadzono obowiązek utrzymania co naj-
mniej 2-metrowej odległości między pieszymi. 
Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni 
z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymaga-
jącymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby 
niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie 
poruszać i ich opiekunowie.

dodatkowe zabezpieczenia dla 
pracowników
Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki 
bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska 
pracy poszczególnych osób muszą być oddalone 
od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy 
mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą 
mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
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OdbiOrĄ Śmieci!

podajemy najbliższe terminy 
odbioru śmieci:

dOmy jednOrOdZinne
Góra (ulice: Boczna, Długa, Gołębia, 
Graniczna, Kasztanowa, Kręta, 
Kwiatowa, Ogrodników, Parkowa, 
Prosta, Rybacka, Spokojna, Sportowa, 
Stawowa, Zawadka, Zbożowa):
zmieszane: 15.04, 4.05
popiół*: 15.04
segregacja: 4.05

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 16.04, 5.05
popiół*: 16.04
segregacja: 5.05

Miedźna (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Janygowiec, Krótka, Leśna, Okrężna, 
Polna, Poprzeczna, Potok, Słoneczna, 
Topolowa, Zacisze), Góra (ulice: 
Poznańska, Słoneczna, Złote Łany, 
Mokra), Gilowice (ulica Piaskowa):
zmieszane: 6.04, 20.04, 6.05
popiół*: 6.04, 20.04
segregacja: 6.05

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 7.04, 21.04, 7.05
popiół*: 7.04, 21.04
segregacja: 6.04, 7.05

Frydek (ulice: Bieruńska, Dębowa, 
Graniczna, Leśna, Łowiecka, Miodowa, 
Modrzewiowa, Myśliwska, Nowa Wieś, 
Oliwna, Polna, Potokowa, Sportowa, 
Stolarska), Gilowice (ulice: Łączna, 
Plac Jana Pawła II):
zmieszane: 8.04, 22.04
popiół*: 8.04, 22.04
segregacja: 7.04, 8.05

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 

Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 9.04, 23.04
popiół*: 9.04, 23.04
segregacja: 8.04

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślni-
cza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 10.04, 24.04
popiół*: 10.04, 24.04
segregacja: 9.04

Gilowice (ulice: Lipowa, Górno-
śląska, Strażaków), wola (ulice: 
Pszczyńska, Osiedle Pod Sosnami, 
Lipowa, Międzyrzecka, Kopalniana, 
Poprzeczna, Górnicza, Powstańców, 
Przemysłowa): 
zmieszane: 14.04, 27.04
popiół*: 14.04, 27.04
segregacja: 10.04
* odbiór z posesji zgłoszonych do 
urzędu gminy miedźna

zabudowa jednorodzinna
odpady zielone: 15.04
bio (odpady kuchenne): 9.04, 23.04
Odbiór powyższych odpadów 
odbywał się będzie od właścicieli 
nieruchomości, którzy zgłosili taką 
potrzebę do Urzędu Gminy Miedźna

blOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 6.04, 9.04, 
14.04, 16.04, 20.04, 23.04, 27.04, 30.04, 
4.05, 7.05
odpady wielkogabarytowe: 8.04, 22.04
bio (odpady kuchenne): 9.04, 16.04, 
23.04, 30.04, 7.05

sprawdź szybko termin  
wywozu śmieci dzięki darmowej 

aplikacji „Kiedy wywóz” 
Można ją znaleźć w sklepach Google 

play, app Store, windows Store.
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mObilny psZOK w Kwietniu
terminy, w których dostępny będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
FrydeK: 1.04 w godz. 8.00-13.00, przy skrzyżowaniu ulic miodowej i sportowej – dom 
socjalny frydek
gilOwice: 23.04 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy w. Korfantego – Osp Gilowice
miedŹna: 7.04 w godz. 12.00-17.00, przy ulicy wiejskiej – obok kościoła w miedźnej
grZawa: 15.04 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy Kościelnej – koło kościoła w Grzawie
góra: 21.04 w godz. 12.00-17.00, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Kościelnej – koło 
kościoła w Górze
wOla: 25.04 w godz. 8.00-13.00, przy ulicy różanej 25 – obok byłego sklepu spożyw-
czego
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą oddawać 
następujące frakcje odpadów: chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulato-
ry, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, 
zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gospodarstw domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i 
gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów, 
odpady zielone (odpłatnie, po wcześniejszym wypełnieniu formularza w Urzędzie), odpady zbierane selektywnie 
tj. tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.)

celem przeciwdziałania rozprze-
strzeniania się koronawirusa 
wprowadzono tymczasowe ogra-
niczenie dostępności do urzędu 
gminy miedźna i jednostek 
organizacyjnych dla klientów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi ape-
lujemy, aby kontakty z pracownikami 
Urzędu i jednostek organizacyjnych 
odbywały się poprzez korespondencję 
tradycyjną, drogą elektroniczną lub tele-
fonicznie. Pracownicy Urzędu Gminy 
pracują za zamkniętymi drzwiami.

Za pośrednictwem portali obywa-
tel.gov.pl i epuap.gov.pl możemy wiele 
spraw załatwić drogą elektroniczną, 
bez konieczności wizyty w Urzędzie 
Gminy. Wnioski można wysłać i pod-
pisywać podpisem elektronicznym lub 
profilem zaufanym. Ta metoda pozwala 
wszcząć większość spraw, a także skła-
dać pisma i większość wniosków wraz 
z załącznikami.

W wyjątkowych, ściśle określo-
nych i ograniczonych do niezbędnego 
minimum sytuacjach kontakt osobisty 
z pracownikami Urzędu będzie możli-
wy po uprzednim telefonicznym bądź 
mailowym umówieniu wizyty/spotka-
nia pod wskazanymi obok numerami 
telefonów.

Wejście do budynku Urzędu jest 
możliwe tylko drzwiami głównymi, 
od ul. Wiejskiej. Na froncie budynku 
znajduje się telefon dla osób niepełno-
sprawnych, z którego można w aktu-
alnej sytuacji skorzystać do kontaktu 
z sekretariatem. Na miejscu są zała-
twiane jedynie sprawy niecierpiące 
zwłoki, związane z wystawieniem 
ważnych, koniecznych dokumentów 
np. aktów zgonu (prosimy o użycie 
telefonu na budynku bądź dzwonka 
przy drzwiach głównych, znajdującego 
się po lewej stronie drzwi).

Na stoliku przy wejściu jest również 
skrzynka, do której można wrzucać 
listy i korespondencję do pracowników 
Urzędu. Jednocześnie przypominamy, 
że wszelkie płatności na rzecz gminy 
Miedźna dokonywane mogą być prze-
lewami elektronicznymi. Do odwołania 
nieczynna jest bowiem kasa Urzędu 
Gminy.

teleFOny dO urZĘdu gminy: 
32 211 61 96, 32 211 61 60
samodzielne stanowisko do 

spraw obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego  

– 32 211 61 60 wew. 21
Biuro Gospodarki przestrzennej 

i Nieruchomości  
– 32 211 62 15

Biuro spraw Obywatelskich  
– 32 211 62 17

referat podatków i Opłat  
– 32 211 62 18

referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 

– 32 211 61 96 wew. 29

Do odwołania tymczasowo zamknięte 
zostały biura Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Centrum Kultury. Zamknięta jest też 
biblioteka w Grzawie i jej filie. Wszystkie 
wypożyczenia zostaną automatycznie 
prolongowane, a opłaty za niezwrócone 
w terminie zbiory nie będą naliczane. 
Nieczynne są basen, kręgielnia, siłownia 
(karnety do wykorzystania w później-
szym okresie), tężnia, zespół boisk Orlik, 
place zabaw, siłownie zewnętrzne w gmi-
nie oraz wiata grillowa w Woli. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje 
o ograniczenie wizyt w Ośrodku.

Do odwołania nieczynna jest kasa 
GZGK. Zaleca się dokonywanie prze-
lewów elektronicznie – rachunek nr 66 
8446 0006 2001 0000 2004 0001. Wizyty 
w biurze obsługi klienta należy ograni-
czyć jedynie do spraw koniecznych!

wszelkie sprawy należy załatwiać 
telefonicznie lub mailowo – dane kon-
taktowe są dostępne w informatorze 
na str. 5.

decyzją wójta gminy Miedźna 
podjęto szereg działań prewencyj-
nych związanych z aktualną sytuacją 
dotyczącą zdrowia publicznego. Mając 
na uwadze bezpieczeństwo mieszkań-
ców wszystkie zaplanowane przedsię-
wzięcia, imprezy, zawody z udziałem 
publiczności, większych skupisk ludzi 
organizowane przez Urząd Gminy 
i podległe mu jednostki organizacyjne 
zostały odwołane bądź przeniesione na 
dogodne terminy.

Zmiany w funkcjonowaniu urzędu gminy 
i jednostek organizacyjnych
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pOrady prZeZ teleFOn
Starosta pszczyński wprowadził szcze-
gólne zasady funkcjonowania punktów 
nieodpłatnych porad prawnych i nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Porady prawne i obywatelskie będą się 
odbywać telefonicznie. Bez zmian pozo-
staje telefoniczne umawianie terminów 
wizyt. Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się wg kolejności 
zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicz-
nym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń 
dokonuje się telefonicznie od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego pod numerem telefonu 32 
449 23 78. 8powiat

KwaliFiKacja wOjsKOwa 
ZaKOńcZOna

W związku z zagrożeniem koronawirusem 
została podjęta decyzja o zakończeniu kwa-
lifikacji wojskowej na terenie całego kraju 
od 13 marca. W związku z tym wezwania 
wysłane na dzień od 16 marca do 30 kwiet-
nia 2020 r. tracą ważność. 8pk

aKtywny seniOr w dOmu
Ministerstwo Zdrowia oraz Głów-
ny Inspektor Sanitarny, w związku 
z wprowadzonym stanem epidemii, 
zalecają seniorom, żeby nie przebywali 
w miejscach publicznych, aby uniknąć 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-
2. Jednak już kilka dni bez ruchu może 
spowodować trudne do odwrócenia 
konsekwencje dla całego organizmu, 
dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów 
i Ministerstwo Zdrowia przygotowa-
ły program profilaktyczny „Aktywny 
senior w domu.”

Jest to zestaw kilkunastu bezpiecz-
nych ćwiczeń, które seniorzy mogą 
wykonać w domu. Ćwiczenia będą pub-
likowane na specjalnej stronie fizjotera-
piaporusza.pl oraz na kanale YouTube 
Ministerstwa Zdrowia. 8 gov.pl

pOmOc sĄsiedZKa – twój gest 
ma ZnacZenie!

Osoby chętne do udzielania pomocy 
sąsiedzkiej, mającej na celu wsparcie 
w codziennych czynnościach, np. robie-
niu zakupów osobom starszym i schoro-
wanym zamieszkałym na terenie gminy 
Miedźna, proszone są o kontakt (Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1, tel. 
32 211-82-51, mail: gops@gops.miedzna.
pl). Pod ten sam numer telefonu mogą 
dzwonić osoby samotne, starsze, które 
potrzebują takiej pomocy. 8 gOps

catering na terenie gminy
Na stronie miedzna.pl opublikowano 
wykaz firm, które w ramach swojej dzia-
łalności odpłatnie w naszej gminie dowożą 
ciepłe posiłki na telefon. Posiłki są odpłat-
ne i nie są refundowane przez gminę.

Zmiany  
w rOZKładach jaZdy

W związku z sytuacją epidemiologiczną 
nastąpiły zmiany w rozkładach jazdy 
autobusów i pociągów. Warto zapoznać 
się z tymi zmianami na stronach inter-
netowych przewoźników.

Zarządzeniem arcybiskupa katowickiego udzielona 
została dyspensa od obowiązku uczestnictwa w nie-
dzielnej mszy św. Obowiązuje aż do odwołania.

„Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy 
św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem trans-
misji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Mając na 
względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie 
zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania 

celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez 
obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach 
i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają 
otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę” – zwrócił 
się do wiernych Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita 
Katowicki.

Zgodnie z decyzją rządu o ograniczeniach w przemiesz-
czaniu się, w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może 
uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając 
z tego osoby sprawujące posługę. 8 pk

msza w telewizji lub internecie

w tym szczególnym czasie 
mieszkańcy gminy miedźna po 
raz kolejny pokazują, że mają 
wielkie serca.

Z inicjatywy wójta gminy Miedźna, Jana 
Słoninki rozpoczęło się szycie maseczek 
dla Szpitala Powiatowego w Pszczy-
nie przez mieszkanki gminy Miedźna. 
Szpital zakupił 200 m materiału, gmina 
Miedźna przekazała na ten cel pozostałe 
komponenty oraz zadeklarowała zakup 
kolejnej partii materiału.

Kolejna grupa działa w Woli. – Zachę-
cam każdego, kto chce pomóc zarów-
no w szyciu, jak i w wykrawaniu lub 
prasowaniu maseczek – mówi Graży-
na Plopa, mieszkanka Woli. Materiał 
na maseczki dostarczyło Starostwo 
Powiatowe w Pszczynie. – Maseczki 
przekażemy pszczyńskiemu szpitalo-
wi i przeznaczymy do innych miejsc, 
gdzie są niezbędne. Wszystkim, którzy 

angażują się w pomoc już teraz bardzo 
dziękuję – mówi Barbara Bandoła, sta-
rosta pszczyński.

W aktywną pomoc angażują się kolej-
ni mieszkańcy naszej gminy. Oddol-
nie się organizują, np. poprzez media 
społecznościowe, by wykorzystać czas, 
który trzeba spędzać w domach, na 
pomoc potrzebującym. Zarówno pacjen-
tom szpitali, jak i personelowi, lekarzom 
i pielęgniarkom, którzy w tym trudnym 
czasie dbają o nasze zdrowie, często 
z narażeniem własnego życia. Maseczki 

dla szpitali w Pszczynie i Tychach szyją 
również m.in. członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich z gminy Miedźna. Tu każda 
para rąk jest na wagę złota! 

31 marca Rada Gminy przyjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej powiatowi pszczyńskiemu. 
Chodzi o pomoc na kwotę 30 tys. zł 
na zakup materiałów do wykonania 
przez mieszkańców środków ochrony 
indywidualnej dla personelu Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie.

8 powiat, pk

mieszkańcy pomagają!

sZpital prOsi O pOmOc
dyrekcja szpitala powiatowego w pszczynie zwraca się o wpłacanie 
darowizn na rzecz zakupu środków ochrony indywidualnej: maseczek, 
gogli, rękawiczek, kombinezonów, a także niezbędnego sprzętu me-
dycznego. razem zadbajmy o nasz personel medyczny i pacjentów!
darowiznę można wpłacić na specjalnie do tego celu przeznaczo-
ne konto bankowe: 36 1020 2528 0000 0502 0505 0150
szpital powiatowy w pszczynie, ul. dr. witolda Antesa 11, 43-200 pszczyna

w związku z szerzącą się epide-
mią koronawirusa gmina miedź-
na podejmuje działania mające 
na celu pomoc przedsiębiorcom 
działającym na terenie gminy. ich 
celem jest ograniczenie uciąż-
liwości wynikających z obecnej 
sytuacji, w jakiej znalazły się 
podmioty gospodarcze.

Wprowadzone zostały ulgi z tytułu 
należności cywilnoprawnych oraz ulgi 
z tytułu podatków dla przedsiębiorców 
z terenu gminy.

ulgi Z tytułu naleŻnOŚci 
cywilnOprawnych

Przedsiębiorca, który z powodu epide-
mii koronawirusa ma problemy, by zapła-
cić czynsz za lokal użytkowy, dzierżawę 
gruntu, użytkowanie wieczyste lub inne 
należności stanowiące dochód budżetu 
gminy może ubiegać się o:

–  odroczenie terminu płatności na 
okres do 6 miesięcy,

–  rozłożenie płatności na raty (na 
okres nie dłuższy niż 12 miesię-
cy).

Przedsiębiorca, który chciałby skorzy-
stać z ulgi powinien złożyć odpowiedni 
wniosek w tej sprawie oraz dołączyć 

do wniosku oświadczenie o sytuacji 
majątkowej.

Szczegóły:
–  Referat Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska, tel. 32 211 61 
96 wew. 43 lub 519 347 288, 519 347 
289 (w zakresie czynszu za lokal 
użytkowy),

–  Biuro Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości, tel. 32 211 61 
96 wew. 20 i 22 lub 519 347 285 
(w zakresie dzierżaw, wieczystego 
użytkowania).

ulgi Z tytułu pOdatKów
Przedsiębiorca, który z powodu epi-

demii koronawirusa ma problemy, by 
zapłacić podatek od nieruchomości lub 
podatek od środków transportowych, 
może ubiegać się o:

– odroczenie terminu płatności,
– rozłożenie płatności na raty.
Przedsiębiorca, który chciałby sko-

rzystać z ulgi powinien złożyć odpo-
wiedni wniosek w tej sprawie oraz 
dołączyć do wniosku sprawozdanie 
finansowe za 2018 r. lub 2019 r. (np. 
bilans, rachunek zysków i strat, spra-
wozdanie o przepływach pieniężnych 
lub inne dokumenty potwierdzające 
sytuację finansową).

Szczegóły: Referat Podatków i Opłat, 
tel. 32 211 62 18 lub 519 347 283.

We wnioskach należy wskazać, w jaki 
sposób epidemia koronawirusa wpłynęła 
na sytuację finansową firmy i brak moż-
liwości opłacenia w terminie należności. 
Ulgi będą udzielane w ramach pomocy 
de minimis. W związku z tym, należy 
złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące 
pomocy publicznej.

Wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami można przesłać w formie elek-
tronicznej poprzez skrzynkę podawczą 
ePUAP, a także złożyć w skrzynce 
dostępnej w Urzędzie Gminy lub wysłać 
pocztą.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany 
indywidualnie, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i po wykazaniu, że ogra-
niczenia wprowadzone na terenie kraju 
w związku z koronawirusem zagrażają 
dalszej działalności firmy.

Ze względu na sytuację, w jakiej 
znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą 
pojawić się rozwiązania systemowe (rzą-
dowe) w zakresie odroczenia płatności 
podatków ze strony samego ustawo-
dawcy.

Wzory wniosków są dostępne na stro-
nie www.miedzna.pl. 8 ug

pomoc dla przedsiębiorców



Ze wZglĘdu na sytuacjĘ 
epidemiOlOgicZnĄ nastĄpiły Zmiany 
w FunKcjOnOwaniu urZĘdu gminy 

i jednOsteK OrganiZacyjnych  
– pisZemy O nich na s. 3

urząd gminy miedźna
ul. wiejska 131, 43-227 miedźna

Godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek – czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-14.00

sekretariat – tel. 32 211 61 96, 32 211 61 60
urzad@miedzna.pl, www.miedzna.pl

eurząd – załatw urzędowe sprawy  
przez internet, 24 godziny na dobę

szczegóły: eurzad.miedzna.pl

gminny Ośrodek Kultury
ul. pszczyńska 110, 43-225 wola

tel. 32 211 83 91, www.gok.miedzna.pl
Centrum Kultury w woli

ul. pszczyńska 82, 43-225 wola
tel. 32 211 95 88

gminna biblioteka publiczna
ul. Księża 19, 43-227 Grzawa 

tel. 32 449 12 90, 
www.biblioteka.miedzna.pl

filia w Górze, ul. Nad wisłą 27, 
tel. 32 448 70 70

filia w woli, ul. pszczyńska 110, 
tel. 32 449 12 77

filia nr 2 w woli, ul. przemysłowa 7, 
tel. 32 666 10 04

gminny Ośrodek pomocy społecznej
ul. poprzeczna 1, 43-225 wola

tel. 32 211 82 51, www.gops.miedzna.pl

gminny Zakład  
gospodarki Komunalnej

ul. Lompy 19, 43-227 Gilowice
tel. 32 448 94 43, www.gzgk.miedzna.pl

pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
tel. 697 070 624 lub 603 362 397

gminny Ośrodek sportu i rekreacji
ul. pszczyńska 9, 43-225 wola

tel. 32 448 89 31, www.basen.miedzna.pl

Zespół Oświaty i wychowania
ul. poprzeczna 1, 43-225 wola,

tel. 32 211 61 77, www.zoiw.miedzna.pl

numer alarmowy – 112
policja – 997 lub 32 449 32 00

straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
pogotowie ratunkowe – 999

pogotowie energetyczne – 991
pogotowie gazowe – 992

szpital w pszczynie – 32 214 83 10

całodobowy numer telefonu 
wojewódzkiego inspektoratu Ochrony 
Środowiska, na który można zgłaszać 
interwencje związane z naruszeniem 

przepisów z zakresu ochrony środowiska 
– tel. 539 344 130

wAżNe KONTAKTy
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nowe deklaracje z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w związku ze 
zwolnieniem z części opłaty dla 
właścicieli posiadających kom-
postownik przydomowy, składać 
można od 1 kwietnia.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Miedźna od 1 kwietnia 
zmieniły się stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Obowią-
zujące stawki to: 20,50 zł miesięcznie od 

mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej, 
w przypadku segregowania odpadów 
komunalnych; 23 zł miesięcznie od 
mieszkańca w zabudowie jednorodzin-
nej, w przypadku segregowania odpa-
dów komunalnych; 46 zł miesięcznie od 
mieszkańca w przypadku pozbywania 
się odpadów w sposób nieselektywny 
niezależnie od rodzaju zabudowy.

Ponadto, zgodnie z przyjętą uchwałą 
właściciele nieruchomości zabudowa-
nych budynkami jednorodzinnymi mogą 
skorzystać ze zwolnienia w wysoko-

ści 3 zł miesięcznie od mieszkańca, 
w przypadku gdy kompostują bioodpady 
w kompostownikach przydomowych. 
Skorzystanie z ulgi będzie możliwe 
po złożeniu nowej deklaracji, w której 
właściciel oświadczy, że posiada kom-
postownik przydomowy i kompostuje 
w nim bioodpady.

Zmiana stawki wynikała z wielu 
czynników zewnętrznych, niezależnych 
od gminy. Pisaliśmy o nich szczegóło-
wo w poprzednim numerze „Gminnych 
Spraw”. 8 ug, pk

Nowe deklaracje od kwietnia

w miesiącach wakacyjnych 
w wyznaczonych przedszkolach 
odbędzie się dyżur wakacyjny.

W lipcu dyżur wakacyjny odbędzie się 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 
2 im. Wandy Chotomskiej w Woli oraz 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
„Bajka” we Frydku.

Natomiast w sierpniu dyżur waka-
cyjny odbędzie się w Gminnym Przed-

szkolu Publicznym nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Juliana Tuwima 
w Woli w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Woli oraz w Gminnym Przed-
szkolu Publicznym im. Jana Brzechwy 
w Górze.

W celu zapisania dziecka na dyżur 
konieczne jest złożenie karty zapisu 
do przedszkola, w którym organizo-
wany jest dyżur, w terminie od 4 do 
29 maja. Szczegółowych informacji na 

temat wakacyjnych dyżurów udzielają 
poszczególne placówki.

Z dyżuru wakacyjnego mogą sko-
rzystać jedynie dzieci, którym rodzi-
ce, rodzic samotnie wychowujący lub 
opiekunowie prawni nie są w stanie 
zapewnić opieki, gdyż oboje rodziców, 
rodzic samotnie wychowujący lub 
opiekun prawny pracuje (pracują) i nie 
korzysta (korzystają) w tym okresie 
z urlopu wypoczynkowego. 8 ZOiw

dyżur wakacyjny w przedszkolach

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TEŚCIA
Wójta Gminy Miedźna Jana Słoninki.

Panu Wójtowi, Rodzinie i Najbliższym
składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia.

Rada Gminy Miedźna
Pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych

Z całego serca dziękuję Wszystkim Osobom,
które w tak bolesnych dla mojej rodziny chwilach dzieliły z nami smutek i żal,

okazały wiele serca i życzliwości,
wyraziły współczucie, chęć niesienia pomocy i wsparcia

oraz uczestniczyły we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej

mojego Teścia – Ojca
Wiem, że wielu z Was chciało uczestniczyć osobiście we Mszy Św.,

ale z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie wszyscy mogli być z nami.
Tym bardziej szczególnie dziękuję

za Wasze wsparcie i ofiarowaną modlitwę.
Dziękuję za przybycie i modlitwę Delegacjom i Współpracownikom

Jan Słoninka z Rodziną



wOla
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3 marca w Zespole Szkół w Woli odbyła 
się pedagogizacja rodziców pt. Jak trud-
no być rodzicem nastolatka? Wykład 
zorganizowano w trakcie spotkania 
z rodzicami. Prelegentem wykładu był 
Dariusz Pietrek ze Śląskiego Centrum 
Profilaktyki. Na spotkaniu omówiono 
problemy związane z dojrzewaniem 
– okresem życia między dzieciństwem 
a dorosłością, charakteryzującym się 
przeobrażeniami w budowie i wyglą-
dzie ciała oraz komunikacją w rodzinie 
w tym okresie. Podczas zajęć omawiane 
były główne problemy dorastania, rola 
grup rówieśniczych, problem dużego 
tempa życia, a także oczekiwań dora-
stających dzieci wobec rodziców – wia-
rygodność, poczucie własnej wartości, 
więzi i przynależności. Poruszono rów-
nież problem bezpieczeństwa wycho-
wanków w obliczu dóbr, jakie niesie ze 
sobą życie w XXI w.

Tego samego dnia Dariusz Pietrek 
spotkał się też z młodzieżą szkolną 
z klas siódmych i ósmych. Na zaję-
ciach poruszano różnorodną tematykę 
dotycząca bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży w XXI w. Przeprowadzona pro-
filaktyka miała na celu przedstawienie 
mechanizmów powstawania uzależnie-
nia, konsekwencji ponoszonych przez 
osobę uzależnioną, metod radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych – wpływ 
grupy na jednostkę; wskazano także, 
gdzie szukać pomocy. Zajęcia miały na 
celu zwrócenie uwagi młodzieży, w jaki 
sposób dochodzi do uzależnienia (two-
rzenie mechanizmu uzależnienia poza 
naszą wolą i świadomością). Podczas 
zajęć w krótkim rysie historycznym 
pokazano ewolucję różnych uzależnień 
substancjonalnych i behawioralnych, 
których parę lat temu nie było. 

8 Zs wola

O dorastaniu i bezpieczeństwie

podczas spotkania z rodzicami  (fOT. zs wOLA)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
rozstrzygnął szóstą edycję konkursu 
„Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skie-
rowanego do szkół podstawowych i śred-
nich z województwa śląskiego. Z 206 
zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, 
jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne 
i proedukacyjne projekty zielonych pra-
cowni. Na ich realizację szkoły otrzyma-
ją łącznie 320 tys. zł.

Wśród laureatów jest także Zespół 
Szkół w Woli. Dzięki temu w naszej 
gminie powstanie kolejna wyjątko-
wa ekologiczna pracownia! Placówka 
z Woli zaprezentowała projekt pn. 
„Zielony Zakątek Śląska”, na który 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 7,5 tys. zł. Teraz szkoła będzie 
mogła ubiegać się o kolejne środki na 
jego realizację.

8wFOŚigw, pk

powstanie kolejna Zielona pracownia

Uczennica klasy 8b Zespołu Szkół 
w Woli, Wiktoria Witańska została 
Laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z języka polskiego. 
Wiktoria od listopada ciężko pracowała 

na swój sukces pod okiem nauczyciela 
języka polskiego, Anny Gancarz. Tym 
samym sukces umożliwia jej zwolnienie 
z części egzaminu po szkole podstawo-
wej. 8 Zs wola

sukces uczennicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
jako jedna z sześciu placówek w kraju 
otrzymała nagrodę publiczności w II 
etapie programu edukacyjnego „Być 
jak Ignacy”. Tym samym, dzięki głosom 
internautów, szkoła znalazła się w gro-
nie laureatów. Nagrodę pieniężną koło 
naukowe „Nauka na wesoło” przeznaczy 
na pomoce dydaktyczne.

Celem programu jest populary-
zacja polskiej nauki oraz pielęgno-
wanie pamięci o wybitnych polskich 
naukowcach. Program skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych 
(klas I-VI). Organizatorem akcji jest 
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łuka-
siewicza.

8pk, Zsp wola

jak ignacy!

miedŹna

Jak co roku w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Miedźnej w dniach 9-11 
marca odbyły się Szkolne Dni Matema-
tyki. Są one kierowane do wszystkich 
uczniów, nawet do tych (a może przede 
wszystkim), którzy stronią od matema-
tyki. Dni są organizowane po to, aby 
dać uczniom trochę odmiany w nauce 
tego trudnego przedmiotu i pokazać 
jego jasną stronę.

Głównym celem Dni Matematyki, 
które odbywają się pod hasłem „Mate-
matyka jest miarą wszystkiego” jest 
zrozumienie i docenienie roli, jaką 
matematyka odgrywa we współczes-
nym świecie, a zwłaszcza w nauce, 
przyrodzie, technice kulturze. Mate-
matyka jest dziś ukryta we wszystkich 
aspektach codziennego życia, ale na ogół 
ukryta jest tak głęboko, że większość 
ludzi w ogóle nie uświadamia sobie, 
że to właśnie ona leży u podstaw wielu 
zjawisk, odkryć i wynalazków.

W ramach obchodów podjęto sze-
reg działań. Uczniowie brali udział 
w licznych konkursach: „Bystrzak Mate-
matyczny” (wykonywali prezentacje 
multimedialne oraz  plakaty w ramach 
inicjatywy), „Matematyka jest wszędzie” 
(uczniowie przygotowywali matema-
tyczne ciasteczka, klasy V brały udział 
w potyczkach matematycznych, a klasy 
VI – w dyktandzie matematycznym), 
uczniowie brali udział w matematycz-
nym Escaperoomie pt. „Poszukiwanie 
skarbu”. Odbył się również konkurs 
na zapamiętanie jak najwięcej cyfr po 
przecinku liczby pi. W tym roku został 
ustanowiony nowy rekord szkoły, należy 
on do  uczennicy kl. IV, Alicji Sajdok – 50 
cyfr po przecinku.

Obchody Dni Matematyki zostały 
przerwane ze względu na epidemię. 
Wyjazd na Uniwersytet Śląski został 
przełożony, podobnie Wielka Matema-
tyczna Loteria Fantowa. 8 Zsp miedźna

dni z królową nauk

Uczniowie wzięli udział w ciekawych konkursach  (fOT. zsp mIedźNA)

góra

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. 
Korczaka w Górze dołączyli do ekospo-
łeczności Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Pszczynie. Efektem 
ponad dwugodzinnej pracy były zna-
komite prace wykonane w technice 
monotypi, czyli jednego odbicia. Tema-
tem przewodnim warsztatów była oczy-
wiście ekologia. Zanim grupa młodych 
i bardzo zdolnych plastyczek przystąpiła 
do pracy, próbowała odpowiedzieć na 
pytanie „Czym jest powietrze?” i opo-
wiedzieć o wpływie zanieczyszczenia 
powietrza na zdrowie ludzkie i przyrodę. 
Materiały, jakie zostały użyte do prac to: 
prasa drukarska, tusze zagęszczone, 
wałki drukarskie, bloki A3 techniczne 

białe i kolorowe, ołówki i gumki, tempe-
rówki, stare gazety.

Warsztaty w Górze były kolejnym po 
Studzionce, Mizerowie, Kryrach i Łące 
spotkaniem w roku szkolnym 2019/2020 
w ramach cyklu ekowarsztatów plastycz-
nych POPP skierowanych do placówek 
oświatowych powiatu pszczyńskiego, 
których głównym celem jest rozwijanie 
uzdolnień i zainteresowań artystycznych 
dzieci oraz ich wrodzonych możliwości 
twórczych w toku różnorodnych dzia-
łań plastycznych. Warsztaty odbyły się 
w ramach projektu edukacyjnego Nie 
Dokarmiaj Smoga, a przygotowały je 
Anna Haka-Otręba i Magdalena Kunysz-
Pudełko. 8 pOpp

ekowarsztaty w górze

dzieci chętnie angażowały się w pracę  (fOT. pOpp)
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FrydeK

25 marca w szkołach i przedszkolach naszej 
gminy ruszyło kształcenie na odległość.

 
Sytuacja, w której się znaleźliśmy, sprawiła, że w ciągu 
kilku dni nauczanie ze szkolnych ławek przeniosło 
się do sieci. Dyrektorzy i nauczyciele, wykorzystując 
wszelakie narzędzia internetowe, podtrzymują kontakt 
z uczniami i rodzicami. Jak dotychczas nie korzystano 
z videokonferencji czy czatowania, tak teraz są to 
podstawowe narzędzia kontaktu nauczyciel – uczeń 
i nie tylko, ponieważ w ten sposób współpracuje kadra 
pedagogiczna.

Nauczyciele przygotowali zakresy tematyczne 
z poszczególnych przedmiotów, które zostaną z uczniami 

zrealizowane. Przybrały one formę planów zajęć, które nie 
przypominają planów lekcji dotychczas funkcjonujących. 
Zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych 
uczniów, uwzględniają równomierne obciążenie uczniów 
w poszczególnych dniach tygodnia, a zaplanowane zaję-
cia zostały w miarę możliwości zróżnicowane.

Uruchomiono specjalne platformy, opracowano 
nowe plany, uzupełniano wiedzę w zakresie pracy 
z urządzeniami multimedialnymi i technikami pracy 
zdalnej. Dołożono wszelkich starań, by kształcenie na 
odległość było realizowane na jak najwyższym pozio-
mie. Dni, które nas czekają, będą sprawdzianem dla 
takiej formy kształcenia w całym kraju. Nieuniknione 
będą modyfikacje proponowanych treści i form naucza-

nia, ponieważ wciąż uczymy się i dostosowujemy do 
nowej rzeczywistości.

Również w przedszkolach zadbano o to, by rodzice 
mieli dostęp do różnych form aktywności dostosowanej do 
wieku dziecka, a którą można wykorzystać w domu.

Pomimo ograniczeń wciąż istniejących w zakresie 
kształcenia on-line, w szkołach i przedszkolach dołożono 
wszelkich starań, aby kształcenie na odległość w gminie 
Miedźna było na jak najwyższym poziomie.

Szczegółowe informacje o formach zajęć i sposobie 
uczenia się poprzez kształcenie na odległość znajdują 
się na stronach internetowych szkół i przedszkoli. 

30 marca ruszyło natomiast pasmo dla uczniów 
w TVP. 8 ug

Kształcenie na odległość

w placówkach oświatowych 
naszej gminy odbyły się lek-
cje dotyczące wiedzy o unii 
europejskiej. dzieci i młodzież 
uczestniczyły w zajęciach po-
znawczych prowadzonych przez 
dra ireneusza tomeczka z punktu 
informacji europejskiej europe 
direct z rybnika.

Uczniowie mieli możliwość skonfronto-
wania swojej wiedzy w różnych quizach 
oraz w ciekawych dyskusjach. Aktywnie 
uczestniczyli w multimedialnych prezen-
tacjach i żywo odpowiadali na liczne 
pytania prowadzącego. Rozszerzali 
swoją wiedzę i pozyskali nowe umie-

jętności. Warsztaty były również lekcją 
kształtowania pozytywnych i odpowie-
dzialnych postaw społecznych.

Najczęściej pytano o to, ile państw 
tworzy zjednoczoną Europę, czy wszyst-
kie one były częścią UE w chwili jej 
powstania, co to Brexit, co on zmieni, 
czy Polska zawsze będzie w Unii?

Dla najmłodszych były bajki „W 
krainie europejskich bajek – kres-
kówki z różnych zakątków Europy”. 
Poprzez zabawę najmłodsi zdobywają 
wiedzę o krajach Unii Europejskiej i jej 
strukturze. Każdy uczestnik na koniec 
warsztatów – lekcji otrzymał upominek 
w postaci podręczników i kolorowanek.
 8 ug

Zjednoczeni w różnorodności

dzieci lepiej poznały Unię europejską  (fOT. UG)

Zgłoś awarię  
przez internet

Spółka wodna w Grzawie wprowadziła 
możliwość zgłoszenia awarii urządzenia 
melioracyjnego na terenie sołectwa za 
pomocą strony internetowej grzawa.eu. 
Osoba, która zauważy awarię jednego 
z urządzeń melioracji wodnych, znajdują-
cego się na terenie sołectwa Grzawa, może 
to zgłosić i opisać nieprawidłowe działanie 
wypełniając prosty formularz. Użytkownik, 
który zgłosi awarię, uzyska informację o ter-
minie naprawy, a także będzie mógł śledzić 
status zgłoszenia dotyczącego naprawy 
urządzenia melioracji wodnej. 8grzawa.eu

brązowa tarcza  
w rankingu 
„perspektyw”
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Gilowicach po raz kolej-
ny znalazło się wśród najlepszych liceów 
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu 
Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspekty-
wy” 2020. Wśród liceów śląskich szkoła 
z Gilowic zajęła 64. miejsce i otrzymała 
Brązową Tarczę. 8 lO gilowice

grZawa

gilOwice

profilaktyka i rekreacja
W dniach 1-2 marca członkowie działającego w Szkole 
Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku Zespołu Pieśni 
i Tańca „Frydkowianie” wraz z opiekunami wzięli udział 
w wyjeździe profilaktyczno-edukacyjnym do Zakopa-
nego. Głównym celem wycieczki było uświadomienie 
uczniom, że czynny wypoczynek może być alternatywą 
dla zagrożeń płynących z internetu i różnego rodzaju 
nałogów.

W niedzielę po przyjeździe uczestnicy udali się na kulig 
zakończony wspólnym pieczeniem kiełbasek. Najwięcej 
frajdy sprawiły uczniom zabawy na śniegu – w tym roku 
było go wyjątkowo mało. Późnym popołudniem w ośrodku 
odbyły się pogadanki na temat tego, jak bronić się przed 
dopalaczami, alkoholem, narkotykami, przemocą. Uczestnicy 
wyjazdu zobaczyli także film profilaktyczny „Wybór należy do 
Ciebie”. Potem był czas, aby skorzystać z wielu atrakcji, które 
oferował ośrodek – uczniowie grali w bilard, w ping-ponga lub 
inne gry stolikowe, można też było popływać w basenie albo 
wygrzać się w saunie.

Poniedziałkowe przedpołudnie to czas spędzony w Ter-
mach Chochołowskich, a więc zabawy w wodzie – kąpiele, 
korzystanie z jacuzzi, zjeżdżalni, itp. Po obiedzie był 
czas na spacer po zakopiańskich Krupówkach i zakup 
pamiątek.

W drodze powrotnej do domu uczestnicy otrzymali foldery 
informujące o zagrożeniach płynących z palenia tytoniu, 
picia alkoholu, używania leków, substancji psychoaktywnych 
i dopalaczy, hazardu. Wspólne spędzanie czasu z przyjaciół-
mi, budowanie więzi międzyludzkich, ruch i rekreacja to 
najlepsza profilaktyka i ochrona młodego człowieka przed 
nałogami.

8sp Frydek

tydzień z językami obcymi

Na początku marca w Szkole Podstawowej im. S. Hadyny 
we Frydku odbył się „Tydzień języków obcych”. Na początek, 
w „Dniu Flagi” uczniowie ubrali się w kolorach symbolizują-
cych różne państwa świata. Zorganizowano też lekcje o Unii 
Europejskiej, przeprowadzone przez dra Ireneusza Tomeczka, 
a tematy to m.in. „Co łączy duńskie klocki Lego, irlandzką 
koniczynę i królową brytyjską?”, „W krainie europejskich 
bajek – kreskówki z różnych zakątków Europy”, „Zjednoczeni 
w różnorodności”.

Cała szkoła wybrała się w podróż dookoła świata. To dzięki 
oryginalnym wystawom w klasach, tańcom, kolorowym stro-
jom, prezentacjom multimedialnym i przepysznym potrawom 
do degustacji z różnych krajów. Przygotowano też pokaz mody 
pokazujący, jakie stroje nosi się w różnych państwach. Na 
zakończenie wręczono nagrody dla najlepszych klas. 8 pk

Uczniowie w kolorach symbolizujących różne  
kraje  (fOT. sp frydeK)
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KradZieŻ w wiacie.  
prOsimy O inFOrmacje

9 marca stwierdzono kradzież dwóch ławek i stołu 
w wiacie grillowej w Woli przy ul. Międzyrze-
ckiej. Prosimy o informacje mieszkańców, którzy 
mogą pomóc w odnalezieniu sprawców i o kontakt 
z Komisariatem Policji w Woli (tel. 32 796 06 12) 
lub z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (tel. 
32 448 89 31).

„usKrZydlOny”  
– ZgłOŚ swOjegO Kandydata

W tym roku po raz drugi zostanie wręczone Wyróż-
nienie Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony”, dla osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które inspi-
rują swoją aktywnością, są wzorem do naśladowania 
i udowadniają, że niepełnosprawność nie musi być 
ograniczeniem. Trafi do osoby, która pomimo trudności, 
z jakimi musi się zmagać na co dzień wykazuje aktyw-
ność zawodową, społeczną, bądź spełnia się w sferze 
sportu czy kultury. Przekraczając własne bariery nie-
pełnosprawności, niesie bezinteresowną pomoc innym. 
Kandydatów z powiatu pszczyńskiego można zgłaszać 
do 10 kwietnia. Szczegóły oraz formularz można znaleźć 
na stronie powiat.pszczyna.pl. 8 powiat

Świat OcZami młOdych
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza 
młodzież w wieku 7–19 lat oraz ich nauczycieli ze 
szkół i ośrodków kultury do udziału w konkursie 
plastycznym online na projekt znaczka pocztowego 

„Świat oczami młodych”. Zgłoszenia możliwe są do 
30 kwietnia 2020 roku.

Rejestracja placówek odbywa się na stronie  
www.oczamimlodych.pl. Prace konkursowe można 
zgłaszać do 20 maja.

Konkurs patronatami honorowymi objęli Minister 
Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik 
Praw Dziecka. 

8 FbOŚ

badania anKietOwe  
urZĘdu statystycZnegO

Informujemy o stałych badaniach przeprowadzanych 
przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycz-
nego w Katowicach. Od 1 do 20 kwietnia badane 
będą:
–  PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagra-

nicznych) – badanie realizowane będzie w drodze 
wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez 
teleankietera z respondentem,

–  SSI (Wykorzystanie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w gospodarstwach domowych) – badanie 
realizowane jest w drodze samodzielnego przekaza-
nia danych przez Internet oraz w drodze wywiadu 
telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera 
z respondentem.
Badanie realizują teleankieterzy statystyki publicznej 

– pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.
8us Katowice

ŚlĄsKi teleFOn dla seniOra
Z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego seniorzy 
potrzebujący wsparcia mogą zadzwonić na specjalnie 
uruchomiony numer telefonu 32 506 56 40. Śląski 
Telefon dla Seniora „SERNIOR-fon” funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 
Obsługują go psychologowie, terapeuci, pedagodzy 
oraz pracownicy socjalni. Pełni dwie funkcje: tera-
peutyczną i interwencyjną.

8slaskie.pl

dOradcy pOdatKOwi niepełnOsprawnym
Do 28 kwietnia, we wtorki i czwartki w godzinach od 
9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili 
bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podat-
kowych przysługujących osobom niepełnosprawnym 
i ich rodzinom. Eksperci będą dyżurować pod telefonem 
komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełno-
sprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących 
im ulgach i uprawnieniach podatkowych.

Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie 
oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to 
jedenasta tego typu wspólna akcja Departamentu 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
– Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patro-
natem Marszałka Województwa Śląskiego, Jakuba 
Chełstowskiego.

8slaskie.pl

OgłOsZenia

w lutym i na początku marca 
odbyły się coroczne walne zebra-
nia sześciu Kółek rolniczych i Kół 
gospodyń wiejskich działających 
na terenie gminy miedźna.

W niektórych przypadkach dokonano 
zmian w składach zarządów Kółek 
Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. 
W związku ze śmiercią Jana Cofały, 
konieczny był wybór nowego prezesa 

Kółka Rolniczego w Miedźnej. Został 
nim Andrzej Painta, który jest jedno-
cześnie radnym Rady Gminy Miedźna. 
Zmiany nastąpiły również na czele 
tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Przewodniczącą została Jolanta Klaja. 
Dotychczasowa przewodnicząca, Maria 
Lazar pozostała członkiem zarządu 
KGW Miedźna. Nowy prezes jest także 
w Kółku Rolniczym we Frydku. Leszek 
Klenczar zastąpił na tym stanowisku 

Kazimierza Czaję, który został człon-
kiem zarządu.

– Podczas zebrań członkowie ocenili 
działalność w 2019 r. Plany w większości 
zostały w całości zrealizowane, udało 
się też wykonać sporo dodatkowych 
działań. Zatwierdzono też plany działań 
na rok 2020. Już teraz jednak wiemy, że 
wiele planów na I i II kwartał nie uda 
się wykonać ze względu na koronawi-
rusa – tłumaczy Łucja Krutak, prezes 

Gminnego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Miedźnej, 
przewodnicząca Wojewódzkiej Rady 
Kół Gospodyń Wiejskich w Katowicach. 
Jak jednak dodaje, członkinie gminnych 
KGW już teraz angażują się w pomoc 
tym, który w związku z sytuacją epi-
demiologiczną tej pomocy potrzebują. 
Ruszyła bowiem akcja szycia maseczek 
ochronnych dla szpitala w Pszczynie 
i Tychach. 8 pk

Nowi prezesi, nowa przewodnicząca

dobiegły końca następne prace 
remontowe domu przedpogrze-
bowego, znajdującego się na 
cmentarzu komunalnym w woli.

W ramach robót, po kilku latach zosta-
ło odmalowane jego wnętrze, a także 
zostało wymienione oświetlenie. Ponadto 

odnowiono krzyże, zwieńczające główne 
ogrodzenie cmentarza.

Po wcześniejszej wymianie podbicia 
dachowego i opierzenia na domu przed-
pogrzebowym, to kolejne prace wyko-
nane przez pracowników Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

8gZgK

Kaplica pomalowana

dom przedpogrzebowy w woli po malowaniu  (fOT. GzGK)

bajkowa postać będzie czekać 
na powrót dzieci do szkoły pod-
stawowej w górze.

„Pawełek” w radosny i plastyczny sposób 
wyróżnia infrastrukturę wodną wokół 
szkół i innych miejsc. Hydrant ten ma 
za zadanie zabezpieczać placówki przed 
ryzykiem rozprzestrzeniania się pożaru, 
ale też intrygować i wzbudzać zaintere-
sowanie wśród najmłodszych.

To już trzeci tego typu hydrant posta-
wiony przez Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w naszej gminie. Pozostałe 
znajdują się przy przedszkolu w Gilo-
wicach oraz przy przedszkolu nr 1 
w Woli.

8gZgK, pk

Kolejny  
wesoły  
hydrant

„pawełek” stoi przy szkole  
w Górze  (fOT. GzGK)
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Kiedy Ponboczek już leżoł we grobie, to niykere 
faryzeusze i inne złe Żydy poszły do Piłata na skar-
ga i tak mu padali: Tyn, keregoś doł ukrziżować 
jeszcze za życio łosprawioł, co trzi dni po śmierci 
stanie z martwych. Bestoż byłoby fajnie, cobyś kozoł 
wojokom wachować kole Jego groba. Bo kamraty 

od Ponboczka mogą wykraść jego ciało, a potym 
padają, że zmartwychwstoł. Piłat się zgodził i wysłoł 
pod grob wojokow.

Trzecigo dnia po śmierci Ponboczek zrobioł jak łobie-
cywoł i zmartwychwstoł. Wyszoł z groba, a wylynkani 
wachtyrze ze strachu pocitali.

Piyrszy roz zmartwychwstałego Ponboczka łobej-
rzały baby, kere szły do groba namaścić jego ciało. 
Poszły one padać to apostołom.

Fragment książki „Biblia Ślązoka” Marka Szołtyska 
(Wydawnictwo „Śląskie ABC”, Rybnik 2000)

ŚLĄSKO GODKA
zmartwychwstanie (według sztyrech ewangelii)

Z reguły sołtysami są te same 
osoby po kilka kadencji. trudno 
namówić ludzi do kandydo-
wania. pewnie wynika to ze 
specyfiki tej pracy...

Wielozadaniowy i dyspozycyjny. Roznosi 
deklaracje podatkowe, zbiera pieniądze 
od tych, którzy nie płacą elektronicznie. 
Inicjuje różne akcje, współorganizuje 
wydarzenia. Przygotowuje zebrania. 
Koordynuje akcję zima. Musi na bieżą-
co reagować na sytuację w sołectwie, 
na zgłoszenia mieszkańców. Musi znać 
się niemal na wszystkim. A do tego być 
w stałym kontakcie z mieszkańcami, 
a także władzami gminy.

– Sołtys jest pomostem pomiędzy 
mieszkańcami a urzędem. Ludzie zwra-
cają się o pomoc w różnych sprawach. 
To dziura w drodze, wiszące kable czy 
bezdomne psy. Pierwszy kontakt jest do 
sołtysa, bo nie każdy wie, jak dostać się 
do urzędnika zajmującego się daną spra-
wą – mówi Anna Nycz, sołtyska Woli.

Jest najmłodsza stażem w gminie Miedź-
na. Sołectwem rządzi od września ub.r. 
Zastąpiła Czesława Rozmusa, który odszedł 
ze stanowiska z powodów zdrowotnych. 
– Innych chętnych nie było – zauważa. Ale 
to nic nowego. Młodych na zebraniach 
jest bardzo mało. W Radach Sołeckich są 
głównie osoby starsze. Na sołtysa bardzo 
często kandyduje tylko urzędujący sołtys. 
A nawet jak nie chce, to i tak zostaje. Kilka 
lat temu rezygnację złożył sołtys Frydku. 

Kiedy nie znalazł się inny kandydat, zdecy-
dował się pozostać na stanowisku. W 2013 
r., kiedy rezygnację złożyła wieloletnia 
sołtyska Grzawy, przez jakiś czas nie było 
szefa sołectwa. Chętny znalazł się po kilku 
miesiącach. Podobne sytuacje zdarzają się 
w wielu innych sołectwach w całym kraju. 
Bo sołtys to funkcja bardzo odpowiedzialna. 
– Trzeba to sobie powiedzieć szczerze: pie-
niądze nikogo nie zachęcą. Dieta nie zawsze 
pokrywa wszystkie potrzeby – zauważa 
Janusz Pławecki, sołtys Frydku.

– Sołtysowanie to praca społeczna, 
bezinteresowna. Dzień w dzień. Odbie-
ram dziesiątki, setki telefonów. Dotyczą 
np. czystości czy odśnieżania. Chociaż 
w tym roku zimy nie było, więc i telefo-
nów było mniej – zauważa Andrzej Nelec. 
Jest sołtysem sołectwa Wola I (a wcześ-
niej przewodniczącym zarządu Rady 
Osiedla) od 2004 r., z przerwą w latach 
2010-2014, kiedy pełnił funkcję radnego 
Rady Gminy. – Mieszkańcy przychodzą, 
dzwonią i poruszają przeróżne tematy, 
nieraz nawet osobiste. Dużo czasu zaj-
muje dostarczenie decyzji podatkowych, 
uczestniczę w życiu gminy – w sesjach 
Rady Gminy, wydarzeniach sołeckich, 
gminnych. Ale ja to lubię, lubię pomagać 
innym. Może to wynika z rodzinnych 
tradycji, bo dziadek przez 3 kadencje był 
wójtem Wadowic Górnych – mówi.

– Ta funkcja wiąże się z dużą odpo-
wiedzialnością. Trzeba być dyspozycyjny 
– podkreśla Anna Nycz. – Jak przyjdzie 
prawdziwa zima czy powódź, to jest 

urwanie głowy. Ale i tak jest łatwiej. 
Kiedyś wszystko musiało być na papie-
rze. Dziś wiele spraw można załatwić 
elektronicznie, prawie każdy ma telefon 
komórkowy – zauważa Janusz Pławecki. 
Stoi na czele sołectwa Frydek od 2003 r., 
najdłużej spośród wszystkich urzędują-
cych sołtysów w gminie Miedźna.

Nasi rozmówcy podkreślają, że mimo 
tych trudności, ta funkcja daje im wiele 
satysfakcji. Choćby wtedy, jak uda się 
załatwić ważną dla mieszkańców spra-
wę. Albo zmobilizować ich do wspól-
nej pracy. Jak zauważają, kiedy ludzie 
widzą, że sołtys ciężko pracuje, chętniej 
pomagają. Bo przykład zawsze idzie 
z góry. A to przecież praca na rzecz 
naszego dobra wspólnego.

Jaki powinien być dobry sołtys? – Powi-
nien słuchać ludzi i umieć wyważyć, które 
rzeczy są ważne, a które ważniejsze. Nie 
może udawać, że wszystko wie – przyzna-
je A. Nycz. – Trzeba mieć zamiłowanie 
i czas do pracy społecznej. Trzeba się po 
prostu poświęcić – mówi A. Nelec. – Dobry 
sołtys musi być stanowczy, odpowiedzial-
ny i punktualny – podkreśla J. Pławecki.

W Grzawie przez aż 43 lata (do 2013 
r.) sołtysem była Maria Mika. Pani Maria 
to prawdziwy autorytet wśród społecz-
ności lokalnej. Jak mówiła w wywiadzie 
dla „Gazety Pszczyńskiej” z 2013 r. „to 
głównie praca społeczna, na rzecz ogółu, 
bez większych pieniędzy. Sołtys jest dla 
ludzi, a nie ludzie dla sołtysa”.

8paweł Komraus

11 mArCA OBChOdzILIŚmy dzIeń sOŁTysA. sOŁTys TO wAżNA pOsTAć w NAszyCh spOŁeCzNOŚCIACh LOKALNyCh. ALe TO Też NIeŁATwA fUNKCJA

pierwszy kontakt – do sołtysa!

Drodzy Sołtysi!

Z okazji Waszego święta składamy Wam
podziękowania i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę

na rzecz społeczności lokalnej.
Dziękujemy za współpracę, za zaangażowanie, za liczne inicjatywy lokalne.

Niech Wasza praca będzie źródłem satysfakcji i społecznego
uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.

W życiu prywatnym życzymy zdrowia, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów

Wójt Gminy Miedźna,
Jan Słoninka

wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy

Przewodniczący 
Rady Gminy Miedźna,

Andrzej Kempny
wraz z Radnymi

Janusz pławecki (frydek) Jan Nowak (Gilowice) marian Libera (Góra) Barbara maroszek (Grzawa)

Bronisław Śmieja (miedźna) Andrzej Nelec (wola I) Andrzej Biszkant (wola II) Anna Nycz (wola)



10 gminne sprawy – kwiecień 2020 AKTUALNOŚCI

Od czasu identyfikacji choroby 
zakaźnej cOVid-19, wywoływa-
nej przez koronawirusa i jego 
rozprzestrzenianiem się na inne 
kraje pojawiły się różne typy 
oszustw.

Oszuści tworzą i zakładają fałszywe 
strony internetowe, platformy handlu 
elektronicznego, konta społecznościo-
we i e-maile, oferujące do sprzedaży 
i dystrybucji maski ochronne na twarz 

i maski chirurgiczne. W pewnym stop-
niu oszuści używają nazw znanych firm, 
które zajmują się produkcją i dostawą 
masek, szczególnie tych z siedzibą 
w Europie. Ofiary tych przestępstw pro-
szone są o dokonanie płatności z góry za 
pomocą przelewów bankowych.

Jak się okazuje, maski nie są w ogóle 
dostarczane, podczas gdy oszuści 
pozostają poza zasięgiem, a witryny, 
platformy są nagle usuwane. Zdarza-
ły się również przypadki, w których 

ofiary są proszone o odbiór płatnych 
masek na twarz z różnych klinik, tylko 
po to, aby ofiary zostały ostatecznie 
poinformowane, że nie podjęto takich 
uzgodnień.

Policjanci ostrzegają też przed oszu-
kańczymi ogłoszeniami związanymi 
np. z potrzebą zapłaty za szczepionkę 
przeciwko koronawirusowi czy prze-
jęciem przez NBP środków klientów 
zdeponowanych w bankach jako tzw. 
„rezerwy krajowe NBP”.

W ostatnim czasie oszuści przekazu-
ją nieprawdziwe informacje dotyczące 
rzekomych zagrożeń, działań służb 
państwowych, które nie mają miejsca 
czy nawołujące wprost do paniki. Są to 
niedopuszczalne i nieodpowiedzialne 
zachowania, nie mające żadnego oparcia 
w prawdzie. Przypominamy, że jedyny-
mi i prawdziwymi źródłami informacji 
są komunikaty przekazywane przez 
służby lub/i zamieszczane na oficjalnych 
stronach internetowych. 8 Kpp

Uwaga na oszustów!

Komenda powiatowa państwowej straży 
pożarnej w pszczynie apeluje o zachowanie 
ostrożności oraz rozsądku i niewypalanie 
traw. w marcu strażacy w gminie miedźna 
brali udział w kilku akcjach związanych 
z pożarami traw!

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny oraz przed-
wiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to wypa-
laniem traw i pozostałości roślinnych. Przyczyną ponad 
90% pożarów jest działalność człowieka, gdyż nadal 
wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalanie 
traw powoduje jej szybszy i bujniejszy odrost, przyno-
sząc więcej korzyści ekonomicznych.

Nic bardziej błędnego, bowiem:
–  ziemia wyjaławia się, tym samym zahamowany 

zostaje bardzo pożyteczny i naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,

–  do atmosfery przedostaje się szereg związków che-
micznych będących truciznami zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt,

–  podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które 
jest szczególnie groźne dla osób przebywających 

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, 
z uwagi na możliwość zaczadzenia,

–  wypalanie traw powoduje zmniejszenie widoczno-
ści na drogach, co może prowadzić do powstania 
groźnych w skutkach kolizji i wypadków dro-
gowych,

–  wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo szybko, 
a w przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, 
pożary bardzo często wymykają się spod kontroli,

–  ogień z nieużytków często przenosi się na obszary 
leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewo-
stany, które po pożarze odradzają się przez wiele 
dziesiątek lat,

–  pożary traw powodują również spustoszenie flory 
i fauny, giną rośliny, bezkręgowce, owady, płazy, gady, 
dzikie ptactwo, ssaki leśne oraz domowe,

–  każda interwencja to poważny wydatek finansowy 
dla państwa,

–  w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, 
bardzo często zaangażowana jest duża ilość strażaków 
i sprzętu, który w tym czasie może być potrzebny do 
ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
W Polsce w 2019 roku odnotowano 55 912 pożarów 

traw i nieużytków rolnych. Pożary te objęły łącznie 

powierzchnię 24 151 ha. W ich wyniku zginęło 10 
osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach 
traw i nieużytków wyceniono na prawie 41 mln zł! Za 
ponad 90% tych pożarów odpowiadają ludzie.

Pomyśl, zanim Twoja bezmyślność stanie się przy-
czyną tragedii.

8Kp psp pszczyna

stop pożarom traw!

Jeden z marcowych pożarów traw  
w Górze  (fOT. Osp GórA)

hospicjum św. Ojca pio w pszczy-
nie podsumowało 20. rok swojej 
działalności.

Rok 2019 był wyjątkowym rokiem w roz-
woju organizacji działającej na rzecz 
mieszkańców powiatu pszczyńskiego 
– udało się zdobyć pieniądze i wdrożyć 
w życie dwa projekty oferujące osobom 
starszym niesamodzielnym usługi opie-
kuńcze i zdrowotne w ich miejscach 
zamieszkania. Po raz pierwszy hospi-
cjum otrzymało także znacznie lepszy 
kontrakt z NFZ na opiekę nad chorymi 
w terminalnym okresie choroby nowo-
tworowej.

W 2019 r. hospicjum otoczyło cało-
ściową opieką 214 chorych i ich rodziny 
(blisko tysiąc osób). Pomoc jest całko-
wicie bezpłatna i praktycznie natych-
miastowa, nie ma kolejek. Jeśli chorzy 
znajdują się w trudnej sytuacji material-
nej otrzymują od hospicjum bezpłatnie 
leki, artykuły higieniczne, opatrunkowe 
i odżywki. Dzięki Wypożyczalni sprzętu 
medycznego, działającej przy hospicjum, 
mają zapewnione specjalistyczne łóżka, 

materace, koncentratory tlenu i inne 
urządzenia niezbędne do właściwej 
opieki.

W organizacji etatowo pracuje 3 leka-
rzy i 4 pielęgniarki, a na umowach cywil-
noprawnych 5 lekarzy, 7 pielęgniarek, 3 
psychologów/terapeutów i 2 fizjotera-
peutów. Profesjonalizm tych osób oraz 
spełniane przez hospicjum standardy 
przekładają się na zasięg nowego kon-
traktu na usługi medyczne z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Umowa na lata 
2019-2023 gwarantuje świadczenia dla aż 
46 chorych, a nie jak dotychczas dla 9.

20. rok działalności hospicjum to 
również rozwój oczekiwanych przez 
mieszkańców powiatu pszczyńskiego 
usług opiekuńczych i medycznych dla 
osób starszych (po 60. roku życia) nie-
samodzielnych ze względu na choroby 
przewlekłe, niepełnosprawność czy róż-
nego rodzaju wykluczenia. Hospicjum 
zdobyło na prowadzenie tej działalno-
ści dofinansowanie z UE w wysokości 
ponad 3,5 mln zł. Z nowej formy opieki 
skorzystało już 67 chorych i ich rodziny 
na terenie całego powiatu. Projekty są 

kontynuowane, najdłuższy z nich potrwa 
do 2022 roku.

Nadal ogromnym wyzwaniem dla 
organizacji – przy jednocześnie roz-
wijającej się opiece medycznej – jest 
kontynuacja budowy Domu Ojca Pio 
przy ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczy-
nie, a w najbliższym czasie uruchomie-
nie pierwszego wzniesionego budyn-
ku, w którym działać będzie ośrodek 
dziennego pobytu dla osób starszych 
niesamodzielnych oraz specjalistycz-
ne poradnie. Jak dotąd jedyną formą 
finansowania tego przedsięwzięcia, na 
którą hospicjum może realnie liczyć, są 
darowizny, zbiórki pieniężne i 1%.

– Dlatego co roku zwracamy się do 
mieszkańców całego powiatu o przeka-

zywanie 1%. Wpisanie wybranej Orga-
nizacji Pożytku Publicznego do PIT-u 
jest jedyną szansą, aby 1% z budżetu 
państwa trafił do Pszczyny na cel spo-
łeczny, czyli taki, który niesie pomoc 
osobom potrzebującym, a jednocześnie 
jest społecznie wspierany na przykład 
przez bezinteresowną pracę wolonta-
riuszy – wyjaśnia Teresa Buczak, prezes 
pszczyńskiego hospicjum.

Obecnie grono wolontariuszy hospi-
cjum to około 60 osób profesjonalnie 
przygotowanych i przeszkolonych do 
pomocy chorym i ich rodzinom. Bardzo 
często hospicyjni wolontariusze działają 
w swoim najbliższym otoczeniu, niemal 
po sąsiedzku.

8hospicjum św. Ojca pio, pk

pomóc naprawdę

hospicjum opiera się na działalności wykwalifikowanych pracowników oraz 
oddanych wolontariuszy  (fOT. hOspICJUm Św. OJCA pIO)
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cZĘstO myj rĘce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 
możliwości dezynfekować je płynami/
żelami na bazie alkoholu (min. 60%). 
Wirus osłonięty jest cienką warstwą 
tłuszczową, którą niszczą detergenty, 
mydło, środki dezynfekcyjne, promienie 
UV. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem 
zabija wirusa, jeśli znajduje się on na 
rękach.

stOsuj Zasady  
OchrOny pOdcZas  
Kichania i KasZlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć 
usta i nos zgiętym łokciem lub chustecz-
ką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego kosza – i umyć ręce 
używając mydła i wody lub zdezynfe-
kować je środkami na bazie alkoholu 
(min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu 
i kichania zapobiega rozprzestrze-
nianiu się zarazków, w tym wirusów. 
Jeśli nie przestrzega się tej zasady, 
można łatwo zanieczyścić przedmioty, 
powierzchnie.

ZachOwaj beZpiecZnĄ 
OdległOŚć

Należy zachować co najmniej 1-1,5 
m odległości od osoby, która kaszle, 
kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą 
układu oddechowego, taką jak zakaże-
nie koronawirusem, kaszle lub kicha, 
wydala pod ciśnieniem małe kropelki 
zawierające wirusa.

uniKaj dOtyKania  
OcZu, nOsa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, 
które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub 
ust zanieczyszczonymi rękami może 
spowodować przeniesienie się wirusa 
z powierzchni na Ciebie.

prZede wsZystKim:  
pOZOstań w dOmu!

Pamiętajmy! To czas na to, aby zostać 
w domu! Unikajmy skupisk ludzi, spot-
kań, wyjść do parków, placów zabaw 
czy sklepów! Wychodź tylko jeśli 
naprawdę musisz.

Decyzją rządu do 11 kwietnia włącznie 
nie można się swobodnie przemieszczać 
poza celami bytowymi, zdrowotnymi, 
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy 
więc:
–  dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pra-

cownikiem, prowadzisz swoją firmę, 

czy gospodarstwo rolne, masz prawo 
dojechać do swojej pracy. Masz rów-
nież prawo udać się po zakup towarów 
i usług związanych ze swoją zawodową 
działalnością.

–  wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz 
walki z koronawirusem i pomagasz 

potrzebującym przebywającym na 
kwarantannie lub osobom, które nie 
powinny wychodzić z domu, możesz 
się przemieszczać w ramach tej dzia-
łalności.

–  załatwiania spraw niezbędnych do 
życia codziennego. Będziesz mógł się 

przemieszczać, aby zrobić niezbędne 
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się 
do lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa.

ważne! Przemieszczać się można jedy-
nie w grupie do dwóch osób. obostrze-
nie to nie dotyczy rodzin.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

pamiĘtaj o przestrzeganiu
  podstawowych  

zasad zapobiegawczych,
które istotnie

wpłyną na ograniczenie 
ryzyka zakażenia
 koronawirusem

WAŻNE KONTAKTY!
Sanepid w Tychach: 512 370 717, 517 497 829

Szpital Megrez w Tychach: 887 277 811
Infolinia NFZ: 800 190 590

Aktualne informacje i komunikaty: www.gov.pl/koronawirus



tak pięknie jest wiosną w gminie miedźna
pierwsze dni wiosny przyniosły sporo słońca. wiosenne widoki w naszej gminie zachwycają! Zachęcamy do przesyłania 

waszych wiosennych zdjęć, np. z przydomowych ogródków – mailowo na adres gminnesprawy@gazeta.pl FOt. pK
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