
panU DZiĘKi ODDawaJmy!
W Święto Trzech Króli mieszkańcy wzięli udział w Spacerze Orszakowym 

połączonym z rodzinną grą
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sZanUJmy TO, CO nasZe
Amatorska Grupa Teatralna z Woli w piękny sposób 

kultywuje nasze śląskie tradycje
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w polsce rozpoczął się program szczepień przeciw COViD-19. szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. 
w gminie miedźna aktualnie wskazane są dwa punkty szczepień. gmina organizuje transport dla osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
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Szansa na kolejne 
środki zewnętrzne

Wymień 
stary kocioł!

Seniorzy z Góry stracili 
swojego przewodnika

wiĘCeJ na sTr. 3 wiĘCeJ na sTr. 4 wiĘCeJ na sTr. 8

Co trzeba wiedzieć o szczepieniach 
przeciw COViD-19?
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przedstawiamy dane demogra-
ficzne na koniec 2020 roku.

W roku 2020 roku w gminie Miedź-
na urodziło się 160 dzieci, zmarły 123 
osoby, sporządzono 61 aktów małżeń-
stwa. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nasza 
gmina liczyła 15 556 mieszkańców. 
W tym mamy 7874 kobiety oraz 7682 
mężczyzn.

A jak wygląda liczba mieszkańców 
poszczególnych sołectw wraz z liczbą 
urodzeń i zgonów w 2020 roku? Najlicz-
niejsza jest Wola – 7289 mieszkańców (77 
urodzeń i 60 zgonów). 3095 mieszkańców 
liczy Góra (w ubiegłym roku było tam 

36 urodzeń oraz 26 zgonów). Miedźna 
liczy 1717 osób (15 urodzeń i 13 zgonów), 
Gilowice – 1620 (17 urodzeń i 12 zgonów), 
Frydek – 1355 (12 urodzeń i 8 zgonów), 
a Grzawa – 480 (7 urodzeń i 4 zgony).

W porównaniu do końca roku 2019 
liczba mieszkańców gminy zmniejszy-
ła się o trzy osoby. Największy wzrost 
odnotowano we Frydku, gdzie przybyło 
48 mieszkańców oraz w Gilowicach (20 
nowych mieszkańców) i Górze (15). Wię-
cej mieszkańców w skali roku ma też 
Grzawa (dwie osoby). Spadki odnotowa-
no w Woli (79 mieszkańców mniej) oraz 
w Miedźnej (9 mieszkańców mniej).

8pk

mieszkańcy w liczbachw OBieKTywie

W ostatnim czasie w naszej gminie pojawiło się kolejne wielkie serce na pla-
stikowe nakrętki, które zbierane są na rzecz chorych dzieci. Serce stoi przy OSP 
Miedźna, zostało ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców  (FOT. OSP MIEDŹNA)

Ze względu na pandemię „Orszak 
Trzech Króli” w gminie miedźna 
przyjął nieco inną formę. w tym 
roku mieszkańcy wzięli udział 
w spacerze Orszakowym pod ha-
słem „panu dzięki oddawajmy”.

Zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury, dwie parafie z Woli, parafię z Góry 
oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
z Góry rodzinne spacery tropem Trzech 
Króli odbyły się 6 stycznia oraz w week-
end poprzedzający Epifanię. Na trasach 
dotychczasowych orszaków w Woli i Górze 
ustawione zostały tablice o historii Orsza-
ku i historii Zbawienia. Uczestnicy mogli 

przejść trasę i wziąć udział w przygotowa-
nej grze, można było też przejść trasę bez 
udziału w grze. Zadaniem było znalezienie 
Szyfru Trzech Króli i jego przetłumaczenie. 
Można go było odkryć dzięki rozwiązaniu 
wszystkich zagadek z tablic.

Dla uczestników przygotowano karty 
gry z zadaniami do wykonania w formie 
krzyżówki, a rozwiązane karty można 
było wrzucić do przygotowanej skrzynki 
przed kościołem św. Urbana w Woli oraz 
kościołem św. Jana Pawła II w Górze.

Szyfr złamało łącznie 80 osób! Uczest-
nicy Spaceru Orszakowego otrzymali 
niespodzianki. Więcej zdjęć z tego wyda-
rzenia publikujemy na s. 12. 8pk, gOK

Panu dzięki oddawajmy!

Mieszkańcy pięknie przygotowali się do Spacerów Orszakowych!  (FOT. GOK/FACEBOOK)

w tym roku przypada 76. rocznica tych tra-
gicznych wydarzeń, które miały miejsce tak 
blisko nas...

W dniach 17-21 stycznia 1945 roku z obozu Auschwitz 
i jego podobozów wyprowadzono  ok. 56 tysięcy więźniów 
– w pieszych kolumnach ewakuacyjnych, konwojowanych 
przez nazistowskie SS. Byli słabo ubrani, wycieńczeni, 
szli w mrozie... Wielu z nich straciło życie podczas tej 
tragicznej ewakuacji, która zapisała się w historii jako 
Marsz Śmierci.

22 stycznia uczczono pamięć ofiar tych wydarzeń. 
Na zbiorowej mogile znajdującej się na cmentarzu 
parafialnym w Miedźnej złożono kwiaty, zapalono 
znicze. W uroczystości udział wzięli wójt Jan Słoninka, 
samorządowcy powiatu pszczyńskiego: starosta Barba-
ra Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski, członek 
zarządu Grzegorz Nogły, a także Tomasz Waloszek 
i Eugeniusz Anderko ze Stowarzyszenia Bitwy pod 
Pszczyną 1939 „Pro Memoria”. W mogile pochowano 
ciała 42 ofiar oświęcimsko-wodzisławskiego marszu, 
w tym 29 kobiet i kilku dzieci.

Te tragiczne wydarzenia opisała Janina Polak-
Piskorska z Grzawy w pracy podyplomowej pt. 
„Miedźniański ślad Marszu Śmierci w styczniu 1945 
r.”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Kacz-
marka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Autorka cytuje Józefa Ciepłego, jednego z uczest-
ników, który tak wspomina te wydarzenia: „Między 
miejscowościami Miedźna i Ćwiklice widziałem naj-
większą liczbę zwłok rozstrzelanych więźniów. Były 

to ciała tych, którzy maszerowali przed nami. Trupy 
leżały bezwładnie na drodze, trzeba je było omijać”. 
Według szacunków w pieszych kolumnach ewakua-
cyjnych zginęło łącznie nawet 15 tys. osób.

„Mieszkańcy wiosek i miast, przez które szły 
kolumny więźniów, nie tylko śledzili dramaty, jakie 
rozgrywały się na drogach, ale także udzielali pomocy 
ewakuowanym więźniom, niejednokrotnie z nara-

żeniem własnego życia. Niektórym więźniom udało 
się zbiec i tu szczególnie potrzebna im była pomoc 
ludzi, którzy ich ukrywali przez kilka tygodni, aż 
do momentu nadejścia oddziałów Armii Czerwonej. 
W tych działaniach mieszkańcy Miedźnej również 
zapisali swoją piękną kartę” – czytamy w publikacji 
mieszkanki Grzawy.

8paweł Komraus

22 STyCzNIA W MIEDŹNEj UCzCzONO PAMIęć OFIAr MArSzU ŚMIErCI

zawsze w naszej pamięci

Na zbiorowej mogile w Miedźnej złożono kwiaty oraz znicze  (FOT. UG)
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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: 16.02, 2.03
popiół*: 16.02, 2.03
segregacja: 1.03
bio**: 19.02

Góra (ulice: Cicha, Cmentarna, 
Dąbrowa, Kościelna, Krótka, Miła, Nad 
Wisłą, Polna, Pszczyńska, Skowron-
ków, Topolowa, Wiejska, Wilcza, 
Wiosenna, Zapadź, Zielona):
zmieszane: 17.02, 3.03
popiół*: 17.02, 3.03
segregacja: 2.03
bio**: 19.02

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: 4.02, 18.02, 4.03
popiół*: 4.02, 18.02, 4.03
segregacja: 3.03
bio**: 19.02

Gilowice (ulice: Dębowa, Graniczna, 
Grzybowa, Kaczeńców, Korfantego, 
Leśna, Lompy, Rajska, Spokojna, 
Starorzeczna, Wiejska), Góra (ulica 
Babudy):
zmieszane: 5.02, 19.02
popiół*: 5.02, 19.02
segregacja: 4.02, 4.03
bio**: 19.02

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: 9.02, 23.02
popiół*: 9.02, 23.02
segregacja: 5.03
bio**: 19.02 

Grzawa (ulice: Graniczna, Kościelna, 
Księża, Nad Wisłą, Polna, Pszczyńska, 
Rudawki, Wiejska, Zielonkówka), 
Miedźna (ulice: Wiejska, Szkolna, 
Spółdzielcza, Pszczyńska):
zmieszane: 10.02, 24.02
popiół*: 10.02, 24.02
segregacja: 8.02
bio**: 19.02

wola (ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, 
Graniczna, Kasztanowa, Krótka, Kwia-
towa, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, 
Polna, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, 
Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, 
Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiślana, 
Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa):
zmieszane: 11.02, 25.02
popiół*: 11.02, 25.02
segregacja: 9.02
bio**: 19.02

Gilowice (ulice: Lipowa, Górnoślą-
ska, Strażaków), wola (ulice: Pszczyń-
ska, Osiedle Pod Sosnami, Lipowa, 
Międzyrzecka, Kopalniana, Poprzeczna, 
Górnicza, Powstańców, Przemysłowa): 
zmieszane: 12.02, 26.02
popiół*: 12.02, 26.02
segregacja: 10.02
bio**: 19.02
Odbiór będzie realizowany od godz. 6.00. 
prosimy o wystawienie pojemników i worków 
z odpadami przed posesje.

* odbiór wyłącznie z pojemników opisanych 
napisem „popiół”

** odpady biodegradowalne od osób, które 
nie zadeklarowały posiadania kompostow-
nika przydomowego, będą odbierane w 
systemie objazdowym

BLOKi
wola i i wola ii: 
zmieszane i segregacja: 4.02, 8.02, 11.02, 
15.02, 18.02, 22.02, 25.02, 1.03, 4.03
wielkogabaryty, elektrośmieci, opony: 
10.02, 24.02; bio (odpady kuchenne): 
4.02, 11.02, 18.02, 25.02, 4.03

punkt selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (gilowice, ul. Leśna 25) jest 
czynny w czwartki w godz. 10.00-16.00, 

w piątki w godz. 12.00-17.00 oraz 
w soboty w godz. 9.00-15.00, z wyjątkiem 
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

3gminne sprawy – luty 2021z ŻyCIA GMINy

Kto odpowiada w tym roku za zi-
mowe utrzymanie dróg w gminie 
miedźna?

W związku z podpisaną umową na 
wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzy-
manie dróg administrowanych przez 
gminę Miedźna w sezonie zimowym 
2020/2021” w zakresie dróg gminnych 
wykonawcą jest wyłoniona w drodze 
przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie zapytania ofertowego firma 
Bud-Ris z Dankowic.

Osobami bezpośrednio nadzorujący-
mi wykonywaną usługę odśnieżania są 
sołtysi poszczególnych sołectw:
<  Miedźna –  Bronisław Śmieja  

(tel. 697 691 176),
<  Grzawa –  Barbara Maroszek  

(tel. 697 447 603),

<  Frydek – Janusz Pławecki  
(tel. 519 347 293),

<  Gilowice – Jan Nowak  
(tel. 606 664 727),

<  Góra – Marian Libera  
(tel. 519 347 299),

<  Wola – Anna Nycz (tel. 502 317 809),
<  Wola I – Andrzej Nelec  

(tel. 519 347 296),
<  Wola II – Andrzej Biszkant  

(tel. 539 370 690).

Drogi powiatowe znajdujące się na 
terenie gminy Miedźna w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2020/2021 utrzymywane są przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, 
ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, 
tel. /32/ 212 80 68, całodobowy numer 
telefonu 501 716 376. 

8 Ug

akcja zima

gmina miedźna chce skorzystać 
z rządowego programu wsparcia 
dla gmin popegeerowskich. Jest 
szansa na dofinansowanie trzech 
inwestycji.

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
to środki przeznaczone na sfinansowanie 
lub dofinansowanie inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych w gminach, w których 
funkcjonowały niegdyś zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej. To także szansa dla naszej gminy, 
bo na terenie Woli funkcjonowało pań-
stwowe gospodarstwo rybackie.

Są trzy warunki składania wniosków: 
gmina może złożyć maksymalnie trzy 
wnioski, ich łączna wartość nie może 
przekroczyć 5 mln zł, mają one służyć 
realizacji zadań na terenie danej miej-
scowości, w której takie gospodarstwo 
było. Czyli w naszym przypadku – muszą 
dotyczyć inwestycji w Woli.

Gmina Miedźna składa wnioski 
o dofinansowanie trzech inwestycji: 
budowy strażnicy OSP Wola, budowy 
ul. Kwiatowej w Woli oraz budowy par-
kingu przy ul. Górniczej w Woli.

Rządowe wsparcie dla gmin popege-
erowskich wyniesie łącznie 250 mln zł.

8pk

Szansa na kolejne  
środki zewnętrzne

gmina miedźna w związku 
z podpisaną umową na 
realizację kampanii „mogę 
zatrzymać smog 
– przedszkolaku złap 
oddech” ii edycja, otrzymała 
pomoc rzeczową w postaci 
10 oczyszczaczy powietrza 
do pięciu przedszkoli, które 
zakwalifikowały się do kampanii.

Celem kampanii jest podniesienie świa-
domości ekologicznej mieszkańców 
województwa śląskiego, w szczegól-
ności dzieci w wieku przedszkolnym, 
ich rodziców i opiekunów, w zakresie 
wpływu zanieczyszczonego powie-
trza na zdrowie oraz zaktywizowanie 
nauczycieli przedszkolnych w zakresie 
tematyki antysmogowej dotyczących 
zagrożeń wynikających z zanieczyszcze-
nia powietrza, sposobów zapobiegania 
niskiej emisji i unikania ekspozycji na 
zanieczyszczenia.

W kampanii bierze udział 5 przed-
szkoli z terenu naszej gminy: Gminne 

Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia 
Puchatka w Woli, Gminne Przedszkole 
Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze, 
Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” 
we Frydku, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Woli – Gminne Przedszkole Pub-
liczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Juliana Tuwima w Woli oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej 
– Gminne Przedszkole Publiczne im. 
Marii Kownackiej w Miedźnej.

Łącznie w ramach uzyskanej pomocy 
rzeczowej gmina pozyskała 10 oczysz-
czaczy, które oczyszczają powietrze 
w salach przedszkolnych. Kampania 
edukacyjno–informacyjna została sfi-
nansowana ze środków Samorządu 
Województwa Śląskiego oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach.

Ponadto, gmina kupiła z własnych 
środków dwa oczyszczacze, które trafiły 
do Gminnego Przedszkola Publicznego 
nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli.

8Ug

Oczyszczacze w przedszkolach
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maJĄ pLany praCy

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 
19 stycznia przedstawiono sprawozdania 
z działalności Rady Gminy oraz poszcze-
gólnych komisji w 2020 roku. Przyjęto też 
plany pracy na 2021 rok. Określono w nich, 
jakimi tematami radni będą zajmować się 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 8pk

Zmiana harmOnOgramU 
wypŁaT świaDCZeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
informuje o nowych terminach wypłat 
świadczeń: świadczenie wychowawcze 
500+ – 15. każdego miesiąca, świadczenia 
rodzinne – 18. każdego miesiąca, fundusz 
alimentacyjny – 20. każdego miesiąca. 
Jeżeli ustalony dzień wypłaty świadczenia 
jest dniem wolnym od pracy, świadczenie 
wypłacane będzie w poprzedzającym dniu 
roboczym. 8gOps

BĘDZie masZT

W gminie Miedźna stanie maszt w ramach 
rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”. 
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 
Andrzej Kempny zgłosił naszą gminę do 
projektu, który zakłada sfinansowanie 
zakupu masztu i flagi dla naszej gminy. 
Dzięki głosom mieszkańców będziemy 
mieli maszt. Nasza gmina uplasowała się 
na 1. miejscu w powiecie pszczyńskim 
i 7. w województwie śląskim. Dziękujemy 
za wsparcie i zaangażowanie, za każdy 
oddany głos! 8Ug

ODDaJ Krew!

Krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy KWK 
Piast Ruch II w Woli 29 stycznia zorganizo-
wali pierwszą w tym roku akcję oddawa-
nia krwi. Krew można oddawać w każdy 
ostatni piątek miesiąca w Centrum Kultury 
w Woli (z wyjątkiem grudnia). 8pk

Drgania w gminie

Z uwagi na liczne skargi mieszkańców 
z powodu odczuwania drgań mogących 
być następstwem prowadzonej działalności 
górniczej, wójt gminy Miedźna wystoso-
wał pismo do spółki TAURON Wydobycie 
S.A. z prośbą o wyjaśnienie przyczyn oraz 
wskazania sposobu zgłaszania wynikłych 
z tego tytułu szkód. Wyjaśnienia spółki 
zostały opublikowane na stronie interne-
towej Urzędu Gminy: miedzna.pl. 8Ug

praCe mODerniZaCyJne 
OświeTLenia w wOLi

Trwają prace związane z modernizacją 
oświetlenia, które wymagają przeprowa-
dzenia niezbędnych pomiarów, co skut-
kuje włączaniem oświetlenia ulicznego 
w ciągu dnia. Powyższe prace realizowane 
są przez firmę OBI COMPLEX w ramach 
zadania pn. Modernizacja oświetlenia 
dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna, 
obejmującego obszar osiedla mieszkanio-
wego Wola I oraz Wola II, a także terenu 
przyległego w zakresie obwodu oświetle-
niowego. Są to konieczne, wykonywane 
czynności przy realizacji zadania.  8Ug

wójt gminy oraz gZgK nawiązali 
współpracę z dostawcą ciepłej 
wody do mieszkańców. wszystko 
po to, aby poprawić jej jakość.

Obecny zarząd GZGK Sp. z o. o. rozpo-
czął zarządzanie spółką w lutym 2019 r. 
Sytuacja finansowa spółki była bardzo 
zła. Dlatego priorytetem stało się zapew-
nienie stabilnej płynności finansowej oraz 
opracowanie nowych zasad zarządzania. 
Zawarto ugody przedsądowe w związku 
ze sprawami toczącymi się z powództwa 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” oraz 
dokonano renegocjacji niekorzystnych 
umów zawartych przez spółkę. Dokona-
no zmiany o charakterze organizacyjno-
kadrowym. W celu pozyskania dodatko-
wych przychodów przy wykorzystaniu 
posiadanych zasobów kadrowych oraz 
maszynowych spółka świadczy usługi 
w zakresie zleceń zewnętrznych doty-
czących budowy przyłączy wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. W roku 2019 
zrealizowano 52 takie zlecenia uzyskując 
przychód w wysokości prawie 190 tys. zł, 
a w 2020 r. – 73 zlecenia za prawie 260 tys. 
zł. Dla porównania, w roku 2018 zrealizo-
wano tylko 3 tego typu zlecenia.

W ciągu dwóch ostatnich lat GZGK 
wykonał wiele prac w celu poprawy jako-
ści świadczonych usług zarówno w zakre-
sie dostarczania wody, jak i odprowadza-
nia ścieków. Pomimo ciężkiej sytuacji 
finansowej w momencie objęcia zarzą-
dzania spółką, zrealizowano następujące 
założenia w zakresie dostarczania wody: 
budowa sieci wodociągowej o długości 
550 m w Górze, dokończenie budowy 
sieci wodociągowej o długości 433 m we 
Frydku, budowa przyłączy wodociągo-
wych do granicy posesji o łącznej dłu-
gości 137 m, montaż stacji dozowania 

preparatu SeaQuest w przepompowni 
wody w Górze, montaż stacji dozowania 
podchlorynu sodu na Stacji Uzdatniania 
Wody w Gilowicach (zestaw dozujący 
wraz z zabudową pompy), wymiana złoża 
na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach, 
zakup pomp do zestawów hydroforowych, 
połączenie sieci wodociągowej znajdu-
jącej się w Gilowicach – ul. Piaskowa 
z siecią wodociągową znajdującą się 
w Górze przy ul. Złote Łany, wymiana 
przyłącza z rur stalowych na rury PE do 
budynków położonych w Woli przy ul. 
Słonecznej, zakup sprzętu laboratoryjnego 
służącego do prowadzenia wewnętrznego 
monitoringu parametrów jakości wody, 
przeprowadzenie remontu sieci wodo-
ciągowej Międzyrzecze – Wola, budowa 
studni wodomierzowej Wola. W zakresie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków 
zakres prac był równie intensywny.

Celem nowych władz spółki jest pod-
niesienie jakości świadczonych usług. 
I o ile zdarzało się, że w 2018 roku zimna 
woda była dopuszczona do użytkowania 
warunkowo opinią sanepidu, to już w roku 
2019 do chwili obecnej taka sytuacja nie 
zdarzyła się nigdy – woda jest dopusz-
czona do użytkowania bezwarunkowo. 
Problem z zabrudzeniami wody, za którą 
odpowiada GZGK, który w chwili obecnej 
może się zdarzać i czasem się zdarza, to 
efekt przestarzałej sieci wodociągowej, 
a co z tym jest związane, awaryjności. 
Natomiast w przypadku informacji o awarii 
podejmowane są przez spółkę natychmia-
stowe kroki zmierzające do ich eliminacji. 
A w przypadku prawidłowego zgłoszenia 
odbiorcy udzielane są bonifikaty.

Główny problem zabrudzeń wody doty-
czy przede wszystkim Osiedla W2 w Woli. 
Dlatego w 2020 r. wójt Jan Słoninka zor-
ganizował spotkanie z zarządem GZGK, 

radnymi i dostawcą wody ciepłej. Dostawca 
wody ciepłej to spółka całkowicie nieza-
leżna od władz gminy i GZGK. Udało się 
wypracować dalszy plan tak, aby rozwią-
zać problem także z wodą ciepłą. Od lat 
nie było na linii wójt, GZGK oraz dostawca 
wody ciepłej tak dobrej współpracy. A jest 
to duża szansa na to, że dzięki całościowej 
analizie problemu dojdzie także do popra-
wy jakości ciepłej wody.

Jakość wody, choćby w porównaniu do 
roku 2018, poprawiła się. Nie jest to jakość 
najlepsza z możliwych, dlatego cały czas są 
i będą prowadzone prace, aby mieszkańcy 
otrzymywali wodę w granicy możliwej 
najwyższej jakości, stosownie do zasobów 
infrastruktury i stanu finansów. Tylko nie-
stety te jeszcze dłuższy czas będą skutkiem 
dawniejszej polityki poprzednich władz 
spółki i gminy. Przestarzała infrastruktura 
wymaga długofalowej restrukturyzacji. 
Czego nie ułatwia zastana zła kondycja 
spółki oraz obecnie napływające zobo-
wiązania jeszcze z okresu poprzedniego 
zarządu spółki. A te mimo, że dotyczą lat 
uprzednich, obciążają władze obecne – np. 
ostatnio wymierzona kara w wysokości 
prawie 1,3 mln zł.

Co ważne, prócz problemów zabrudzeń 
mogących zdarzać się po stronie spółki 
z przyczyn infrastrukturalnych, to także 
może być wynik przyłączy po stronie 
odbiorców, będących ich własnością. Zdarza 
się i tak, że także one generują problemy.

Dlatego przypadki zabrudzeń wody, 
której obecnie sama jakość jeśli idzie 
o skład jest niewątpliwie lepsza niż daw-
niej, muszą być zawsze rozpatrywane 
indywidualnie. Bez stosownych zgłoszeń 
i zbadania konkretnych okoliczności 
w konkretnych przypadkach powodują 
nieuzasadnione opinie, nie prowadząc 
do rozwiązania problemu. 8Ug, pk

Dla poprawy jakości wody

Te, które miały w 2017 roku powyżej 10 lat i te bez tab-
liczki znamionowej trzeba wymienić do końca 2021 roku.

W 2017 r. weszła w życie uchwała antysmogowa przyjęta przez 
Sejmik Województwa Śląskiego. Jej celem jest walka ze smogiem. 
Określono wtedy terminy, w których należy wymienić stare kotły 
na paliwa stałe. Jeśli ktoś posiada w domu kocioł, który w 2017 r. 
miał więcej niż 10 lat lub nie miał tabliczki znamionowej, musi go 
wymienić do końca 2021 roku. Te używane od 5 do 10 lat trzeba 
wymienić do końca 2023 roku. Użytkownicy najmłodszych kotłów 
mają czas do końca 2025 roku. Kotły klasy 3 i 4 należy wymienić 
do końca roku 2027. Zapisy uchwały antysmogowej obowiązują 
wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Tym, którzy 
nie dopełnią tego obowiązku grożą kary finansowe.

Aby uświadomić mieszkańców, że zbliża się ważny termin, 
w gminie pojawiły się banery informujące o konieczności wymiany 
kotłów. Zostały przygotowane przez Pszczyński Alarm Smogowy 
Nie Dokarmiaj Smoga i przekazane przez powiat pszczyński.

Mieszkańcy gminy Miedźna wymieniając kocioł mogą sko-
rzystać z dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji. W pierwszych trzech etapach (realizowanych 
w latach 2018-2020) wymieniono prawie 300 kotłów. W ten 
sposób na walkę o czystsze powietrze w gminie wydano ponad 
4 mln zł (ponad 1,9 mln zł to wkład mieszkańców, a 2,1 mln zł 

przekazano mieszkańcom w formie dotacji). Zgodnie z doku-
mentami programowymi w 2021 r. przewiduje się realizację IV 
etapu obejmującego swoim zakresem wymianę 120 kotłów, w tym 
115 starych kotłów węglowych oraz 5 starych kotłów gazowych. 
Zamontowanych zostanie 60 kotłów węglowych ecodesign oraz 
60 kotłów gazowych. Wartości te mogą ulec zmianie w zależności 
od potrzeb mieszkańców, po naborze wniosków. Nabór wniosków 
odbędzie się w drugiej połowie marca, z terminem realizacji 
modernizacji najwcześniej w lipcu br. 8pk

zBLIŻA SIę WAŻNy TErMIN DLA OSóB, KTórE POSIADAją STArE KOTły

Wymień stary kocioł!

W gminie pojawiły się banery informujące o konieczności 
wymiany starych kotłów  (FOT. PK)



Ze wZgLĘDU na syTUaCJĘ 
epiDemiOLOgiCZnĄ pODCZas wiZyT 

w UrZĘDZie gminy OraZ 
JeDnOsTKaCh OrganiZaCyJnyCh 

naLeŻy sTOsOwaĆ siĘ DO 
OKreśLOnyCh ZasaD BeZpieCZeńsTwa 

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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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy – Gminny Komisarz Spisowy w Miedźnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmis-
trzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 
czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna.

Od 15 lutego można składać 
wnioski o przyjęcie dzieci do 
przedszkoli publicznych w gminie 
miedźna.

Rodzic ma prawo zapisać swoje dziecko 
do trzech wybranych placówek według 
ustalonej przez siebie kolejności. We 
wniosku należy wskazać preferowaną 
kolejność. Rodzicu, jeśli wybrałeś (na 
przykład): jako pierwsze przedszko-
le w Górze, jako drugie przedszkole 
w Miedźnej, a jako trzecie przedszkole 
we Frydku, to właśnie taką kolejność 
zachowujesz wypełniając każdą z tych 
trzech kart celem zapisu do tych trzech 
przedszkoli. Nie zmieniaj kolejności 
wskazując za każdym razem inne przed-
szkole jako pierwszy wybór. Dzięki temu 
każde z tych przedszkoli zna Twoją pre-
ferowaną kolejność, a proces rekrutacji 
przebiega sprawnie i szybko.

Proces rekrutacji składa się z dwóch 
etapów. W pierwszym brane są pod 
uwagę kryteria określone w ustawie 
Prawo oświatowe. To: wielodzietność 

rodziny kandydata, niepełnosprawność 
kandydata, niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata, niepełnospraw-
ność obojga rodziców kandydata, nie-
pełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
samotne wychowanie kandydata w rodzi-
nie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Każde z wyżej wymienionych kryteriów 
posiada taką samą wagę punktową.

W przypadku równorzędnych wyni-
ków uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu przedszkole 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
na drugim etapie postępowania rekru-
tacyjnego brane są pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący. Kry-
teria te zostały określone w stosownych 
uchwałach Rady Gminy Miedźna (pub-
likujemy je poniżej).

Rodzicu, pamiętaj! Jeśli Twoje dzie-
cko ubiega się o miejsce w przedszkolu 
w roku, w którym kończy 3 lata, to takie 
miejsce zostanie mu zapewnione nawet 
jeśli nie dostało się do żadnego z trzech 
przedszkoli wskazanych w karcie zgło-

szenia. Wójt Gminy Miedźna rokrocznie 
otrzymuje informacje o dzieciach, dla 
których zabrakło miejsca w wybranych 
przez nich placówkach, wskazując rodzi-
com inne placówki, w których takie 
miejsce jest.

W razie pytań lub wątpliwości należy 
kontaktować się z dyrektorem wybra-
nego przedszkola. Wnioski o przyjęcie 
dziecka do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej 
dostępne są na stronach internetowych 
tych placówek.

Jednocześnie w ramach projek-
tu „Podniesienie jakości edukacji 
przedszkolnej w Gminie Miedźna” 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego utworzono 30 
dodatkowych miejsc przedszkolnych 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
im. Marii Kownackiej w Miedźnej. 
Nabór dzieci do nowo powstałych 
miejsc rozpoczął się 18 stycznia.

8ZOiw
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rusza rekrutacja do przedszkoli

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych:

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekru-
tacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od 15.02.2021 r. do 09.03.2021 r. 
(w postępowaniu uzupełniającym od 19.04.2021 r. do 22.04.2021 r.)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe – w postę-
powaniu rekrutacyjnym od 11.03.2021 r. do 16.03.2021 r. (w postępowaniu 
uzupełniającym od 23.04.2021 r. do 26.04.2021 r.)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępo-
waniu rekrutacyjnym w dniu 17.03.2021 r. (w postępowaniu uzupełniającym 
w dniu 27.04.2021 r.)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola 
w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od 
18.03.2021 r. do 24.03.2021 r. (w postępowaniu uzupełniającym od 28.04.2021 
r. do 30.04.2021 r.)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym 
w dniu 25.03.2020 r. (w postępowaniu uzupełniającym w dniu 04.05.2021 r.)

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
miedźna:
1)  oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny 

samotnie wychowujący są zatrudnieni na umowie o pracę lub na podstawie 
umowy cywilno-prawnej albo uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą 
– liczba punktów: 20;

2)  jeden z rodziców, opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony na 
umowie o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej albo uczy się 
w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje pozarolniczą 
działalność gospodarczą – liczba punktów:  10;

3)  rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne 
w przedszkolu lub będzie uczęszczało do zespołu, w którym prowadzone 
jest te przedszkole lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały 
przedszkolne, do których kandydat ubiega się o przyjęcie (nie dotyczy 
kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szko-
le/zespole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który  odbywa 
się rekrutacja), lub rodzeństwo kandydata uczestniczy w postępowaniu 
rekrutacyjnym do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej – liczba punktów: 4;

4)  oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny 
samotnie wychowujący rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych 
za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja 
wskazują jako miejsce zamieszkania miejscowość znajdującą się w obrębie 
gminy Miedźna – liczba punktów: 2;

5)  dochód na osobę w rodzinie kandydata – liczba punktów od 0 do 1, przy czym:
 a)  w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% 

kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych – liczba punktów: 1;

 b)  w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, 
o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę 
przez dochód na osobę w rodzinie kandydata.

rekrutacja do klas i szkół podstawowych
1 kwietnia 2021 r. rusza rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2021/2022. Od tego dnia można 
składać wnioski o przyjęcie. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na 
stronie miedzna.pl.
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W styczniu bibliotekarki z filii biblio-
tecznej nr 2 w Woli odwiedziły dzieci 
z Gminnego Publicznego Przedszkola im. 
Juliana Tuwima. W ramach zajęć dzieci 
z młodszych grup wysłuchały zagadek 
i wierszy o zwierzętach. Za zadanie 
miały wskazać na kolorowych ilustra-
cjach psa, kota, konia, krowę, koguta, 
kaczkę, papugę i rybkę. W dalszej części 
zajęć przedszkolaki szukały ukrytych na 
ilustracji kotków i piesków. Z kolei dzieci 
ze starszych grup wysłuchały historii 
o Kaktusie – psim przyjacielu małej 
Weroniki. Kaktus trafił do rodziny dziew-
czynki ze schroniska i stał się wiernym 
towarzyszem wszystkich domowników. 

Po omówieniu opowiadania dzieci zapo-
znały się z różnymi rasami psów. Poznały 
ich nazwy i cel w jakim dana rasa została 
wyhodowana. Starszaki miały za zadanie 
dopasować nazwy części ciała psa do 
przygotowanej planszy.

Ponadto wszystkie dzieci dowiedziały 
się, jak należy postępować w obecności 
psa, żeby wspólnie spędzony czas był 
miły i bezpieczny zarówno dla dziecka, 
jak i dla zwierzaka.  Wywiązała się też 
dyskusja na temat doświadczeń, jakie 
dzieci miały ze swoimi pupilami.  Na 
koniec zajęć panie rozdały dzieciom 
obrazki do samodzielnego kolorowania.
 8 gBp

psia kość!

giLOwiCe

mieDŹna

gÓra

To było ciekawe i pouczające spotkanie  (FOT. GBP)

Ruszyła kolejna edycja konkursu 
czytelniczego „Przyjaciel bibliote-
ki”, organizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną. Jego celem jest 
promocja książki i czytelnictwa wśród 
mieszkańców gminy Miedźna, a także 
promocja biblioteki jako miejsca 
przyjaznego czytelnikom. Konkurs 
potrwa do 12 listopada 2021 r., mogą 
w nim wziąć udział czytelnicy z GBP 
w Miedźnej z/s w Grzawie oraz z filii 
w Woli i Górze.

Uczestnicy konkursu do 13 lat otrzy-
mają specjalną kartę, na której będą 
zbierać pieczątki za wypożyczenia. Za 

wypożyczenie do trzech książek otrzy-
mają jedną pieczątkę, powyżej trzech 
książek – dwie pieczątki. Każdorazowe 
zebranie 10 pieczątek będzie premiowa-
ne dodatkową pieczątką.

Wypożyczenia uczestników konkursu 
powyżej 13 lat będą odnotowywane na 
specjalnej karcie wypożyczeń. Za wypo-
życzenie do trzech książek otrzymuje 
się jedno skreślenie, powyżej trzech 
książek – dwa skreślenia. Zakończenie 
konkursu, wręczenie nagród i dyplo-
mów odbędzie się w listopadzie 2021 r. 
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić 
u Bibliotekarza. 8gBp

Zostań przyjacielem biblioteki

Liceum w Gilowicach zdobyło Certyfikat 
Jakości Nauczania w postaci Brązowej 
Tarczy w Ogólnopolskim Rankingu 
Szkół Ponadpodstawowych w kategorii 
„Licea Ogólnokształcące” magazynu 
„Perspektywy”. Zasady rankingu usta-
liła Kapituła złożona z przedstawicieli 
uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, 
dyrektorów okręgowych komisji egza-
minacyjnych (OKE) i przedstawicieli 
komitetów głównych olimpiad. Licea 
ogólnokształcące zostały ocenione za 

pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy 
szkoły w olimpiadach, wyniki matury 
z przedmiotów obowiązkowych, wyniki 
matury z przedmiotów dodatkowych. 
W zestawieniach zostały zaprezento-
wane jedynie szkoły, które uzyskały 
najlepszą pozycję rankingową.

W skali województwa śląskiego gilo-
wickie liceum uplasowało się na 86. miej-
scu wśród liceów, natomiast w powiecie 
pszczyńskim zajęło 2. miejsce!

8LO gilowice

Liceum z Brązową Tarczą
Kampania „Mała książka – wielki czło-
wiek” została przygotowana z myślą 
o dzieciach rozpoczynających edukację 
w szkole podstawowej i stawiających 
swoje pierwsze kroki w nauce czytania. 
Za sprawą przygotowanej specjalnie dla 
nich książki zaprasza się pierwszoklasi-
stów do odbycia niezwykłej przygody, jaką 
jest umiejętność rozpoznawania liter, skła-
dania ich w wyrazy i zdania, a w końcu 
przyjemność czerpania z lektury – tej 
czytanej przy wsparciu najbliższych, jak 
i tej odkrywanej samodzielnie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Miedźnej przystąpił do tego projektu. 

Uczniowie klas pierwszych odwiedzi-
li bibliotekę szkolną, zostali włączeni 
w poczet czytelników. Na początku 
spotkania uczniowie wyciągali z kufra 
przedmioty, które miały ich naprowadzić 
na odgadnięcie tytułu baśni lub bajki. Po 
krótkim omówieniu regulaminu i zasad 
wypożyczeń uczniowie wypożyczyli 
dla siebie książkę i dostali pamiątkowe 
zakładki.

Na zakończenie spotkania czytelni-
cy otrzymali „Wyprawkę czytelniczą 
Pierwszoklasisty” w ramach kampanii 
Instytutu Książki.

8Zsp miedźna

mała książka – wielki człowiek

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Górze zorganizowała zimowy 
konkurs „Mój przyjaciel bałwan” dla 
uczniów klas I-VIII.

„Po pierwsze zaproś do wspólnej 
zabawy rodzeństwo, rodziców, a może 
babcię oraz dziadka i wspólnie ulepcie 
bałwana albo jakąkolwiek inną rzeźbę 

ze śniegu. Pamiętaj – rzeźba nie może 
być w jakikolwiek sposób obraźliwa ani 
naruszać zasad dobrego wychowania! 
Po drugie – zrób sobie zdjęcie ze swoim 
„bałwanem” i wyślij w wiadomości na 
Teams” – zachęcała szkoła. Wspaniałe 
zdjęcia zgłoszone do konkursu można 
obejrzeć na Facebooku szkoły! 8 sp góra

mój przyjaciel bałwan

Uczniowie klasy 7b Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Hadyny we 
Frydku mieli okazję wykazać się 
niezwykłą kreatywnością podczas 
omawiania lektury Henryka Sienkie-
wicza pt. „Latarnik”. Po cyklu zajęć 
poświęconych tej książce tworzyli 
samodzielnie „lekturę na wieszaku”. 
Jest to ciekawa metoda aktywizująca, 
dzięki której można zebrać infor-
macje o lekturze (np. o bohaterach, 
miejscach, czasie akcji, problematy-
ce) w nietypowej formie i umieścić je 
na wieszaku, który staje się mobilnym 
kompendium wiedzy. Młodzież two-
rzyła teksty, rysunki i inne elemen-
ty, które umieszczała na wieszaku. 
Nowa formuła opracowania lektury 

przypadła siódmoklasistom do gustu 
i zapewne wpłynie na lepsze zapa-
miętanie utworu.

8Justyna madejska

Lektura na wieszaku

Niedawno minęła kolejna rocznica Mar-
szu Śmierci. W styczniu wspominamy 
w sposób szczególny więźniów obozów 
koncentracyjnych oraz tych, którzy ich 
ratowali. Uczennice klasy VIII Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej 
zainteresowane tamtymi wydarzenia-
mi, zaangażowane w działania na rzecz 
utrwalenia pamięci o wydarzeniach histo-
rycznych wzięły udział w wojewódzkim 
konkursie zorganizowanym przez IPN 
w Katowicach oraz ZST nr 2 w Chorzo-
wie. Jego tematem były „Marsze Śmierci 
KL Auschwitz”. Wybrały trzy kategorie 

konkursowe i w każdej z nich odniosły 
sukcesy. W kategorii literackiej nagro-
dy zdobyły: Inez Miczołek (II miejsce 
– wiersz), Sara Wojtala (I miejsce – krót-
ka forma literacka), Hanna Wojtkowiak 
(wyróżnienie – krótka forma literacka). 
I miejsce w kategorii fotograficzno-gra-
ficznej zdobyła Ewelina Sajdok. W kate-
gorii plastycznej wygrała Emilia Wojtala, 
a nagrodę specjalną otrzymała Emilia 
Limańczyk. W galerii na stronie szkoły 
można zobaczyć ich prace i przeczytać 
stworzone utwory literackie. 

8stanisława nycz (Zsp miedźna), pk

szlakiem marszów śmierci  
z KL auschwitz...

jedna z lektur na wieszaku  
stworzona przez ucznia  (FOT. SP FryDEK)
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ŚLĄSKO GODKA
ślonskie zwyczaje w moim domu
W styczniu jest dziyń starki i starzika, no i omy. Dowomy im z siostrom jakiś kwiotki, 
abo bombony, za to oni nom dawajom maszkiety. Tłosty Czwortek to kreple. Trza 
ich wiela zjeś, co by na bezrok mieć dostatek. W Popielec idymy do kościoła, co by 
nom ksiynżoszek na czole zrobił krzyżyk. Niy jy sie wtedy miynsa ino wodzionka, 
abo jakiś postne jodło jak: tomaty, szałot, jajca abo kiszka z ziymiokami. Może tyż 
być maślonka, abo śledzie bo starzikowi fest smakujom.

Piyrszy dziyń wiosny chodzimy ze szkoły nad Pszczynka spolić, a potym utopić 
marzanne. Nazot idymy ze śpiywym i kolorowym goikiem (przede wszystkim 
bajtle z przedszkola, na czele z mojom siostrom), co by zima już poszła do morza, 
a prziszła wiosna.

Jak prawdziwi ślonzoki niy obchodzimy imienin, bo u nos sie godo, że to yno 
„gorole” obchodzom. U nos jak u prawdziwych ślonzokow obchodzimy yno urodziny. 
No ale moja starka od strony tatulka niy jest stond, przez co jak jest starzika Józefa 
(od nij ślubnego), to zawsze idymy do niego na bonkawa i jakoś zista.

W czasie postu co piontek jest zakaz na miyso, już niy wspomna o Wielkim 
Tydniu.

Fragment tekstu autorstwa Karoliny Ziebury, pochodzi z książki 
„Z tradycją za pan brat. Scenariusze i teksty gwarą (i nie tylko)”, 

wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie

O tym pisała gminna gazeta...   
w lutym

Kontynuujemy cykl, w którym przypominamy fragmenty najważ-
niejszych, najciekawszych artykułów z archiwalnych wydań gazety 
gminnej. przeglądamy numery lutowe z lat 90.

1994
nowy budynek poczty przy ul. Krótkiej

„18 stycznia br. oddano do użytku długo wyczekiwany przez mieszkańców Woli 
budynek poczty. Na zlecenie Poczty Polskiej inwestycję realizowała KWK ‘Czeczott’. 
Budynek urządzony jest nie tylko funkcjonalnie, ale i bardzo estetycznie” (Gminne 
Sprawy, nr 2/1994)

1998
pierwsza studniówka licealistów

„15 stycznia br. w sali Domu Socjalnego w Grzawie miała miejsce pierwsza stu-
dniówka gilowickiego ‘ogólniaka’. Wzięło w niej udział 52 uczniów klas czwartych, 
z którymi na bal przyszły ich sympatie” (Gminne Sprawy, nr 2/1998)

O działalności grupy i o tym, 
jak ważne jest pielęgnowanie 
naszych śląskich tradycji opowiada 
Bronisława niesyto z woli, po-
mysłodawca grupy, scenarzystka 
i reżyserka spektakli.

Amatorska Grupa Teatralna w Woli funk-
cjonuje od 2018 roku, wcześniej – od 2009 
r. – była częścią Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wolanie”. Od początku scenarzystką 
i reżyserką spektakli jest Bronisława 
Niesyto. Jest emerytowaną nauczycielką 
Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 
w Woli, w którym pracowała 30 lat. Do tej 
pory napisała i wyreżyserowała 7 spektakli 
obrzędowych: „Robienie palmy wielkanoc-
nej”, „Zrękowiny”, „Poprawiny”, „Zabawa 
u Grzesia”, „Zimowe wieczory”, „Herody”, 
„Kiszyni kapusty”. Można było je podzi-
wiać podczas uroczystości gminnych.

Ta działalność jest doceniana na wielu 
płaszczyznach. W 2020 r. pani Bronisława 
została laureatką „Miedźniańskiego Ula”, 
nagrody Gminy Miedźna za działalność 
kulturalną, zaangażowanie w pracę na 
rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochro-
nę. Niedawno grupa odebrała nagrodę za 
zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna 
wieś województwa śląskiego” w kategorii 
„Najlepsze przedsięwzięcie popularyzują-
ce tradycje, obrzędy i zwyczaje”.

Bronisława Niesyto podkreśla, że te 
nagrody to wspólny sukces całej grupy. 
– Ja mogę dużo napisać. Ale te scenariu-
sze leżałyby w szufladzie, gdyby nie było 
ludzi, którzy chcieliby to zagrać, odtwo-
rzyć na scenie – podkreśla. – Cenię ich 
za to, że chcą, że mają odwagę wyjść na 
scenę. Nie każdy w wieku 60 lat i więcej 
odważyłby się na to. A oni zawsze dają 
z siebie wszystko. Jestem z nich dumna! 
– dodaje. Obecnie grupa liczy 10 człon-
ków: głównie z Woli, ale także z Gilowic, 
Bojszów i Ćwiklic. – Jesteśmy otwarci na 
nowych członków – zauważa B. Niesyto.

Skąd bierze inspiracje do tworzenia 
scenariuszy? – Sporo czerpię z opowie-
ści starszych osób czy notatek z rozmów 
z nimi. Na przykład śp. Gertrudy Granatyr 
czy mojej mamy, która też już nie żyje. 
Teraz żałuję, że nie miałam więcej czasu, 
żeby z nią rozmawiać o jej dzieciństwie, 
młodości. Tak pięknie potrafiła opowia-
dać o tych czasach – zauważa. – Niektóre 
obrzędy czy zwyczaje, o których opo-
wiadamy w naszych spektaklach sama 
przeżyłam. Pamiętam na przykład, jak 
tradycyjnie kisiło się kapustę. Korzystam 
też z książek o Śląsku – przyznaje. Jak 
mówi, scenariusz, który ułoży i rozpi-
sze na role, jest omawiany z członkami 
grupy, uzupełniany. Bronisława Niesyto 
nie ukrywa, że słabo zna śląskie słowa 
pochodzące z języka niemieckiego, dla-
tego tak ważna jest współpraca z pozo-
stałymi członkami.

Spektakle wystawiane przez grupę 
z Woli są niezwykle autentyczne, nie tylko 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu aktorów 
oraz dobrym scenariuszom, ale również 
dzięki wykorzystywanym rekwizytom czy 
strojom. Są autentyczne, z czasów, o któ-
rych traktuje dany spektakl. – Albo robię 
coś na 100 procent, albo wcale. Nie lubię 

półśrodków. Mnóstwo rekwizytów mamy 
swoich. Wiele zdobywamy dzięki Zofii 
i Czesławowi Janoszom, a także współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
Nasi członkowie często mają w domach 
stare, wartościowe rzeczy. Na przykład 
w „Poprawinach” mieliśmy oryginalną 
zastawę sprzed lat, latarynki, lampy naf-
towe. Zdobyliśmy nawet chustkę jedwab-
ną, którą drużka ofiaruje pannie młodej 
– miała 170 lat! W „Zabawie u Grzesia” 
wykorzystaliśmy stare okna z dawnej 
„Karczmy u Grzesia” w Woli czy kufle, 
które tam rzeczywiście były. W tradycyj-
nym przekazie taki sprzęt czy przedmioty, 
nawet obrus taki jak kiedyś, oddają ciepło 
i atmosferę dawnych lat. To niezwykle 
ważne – przyznaje Bronisława Niesyto.

Grupa teatralna stawia sobie za cel 
propagowanie naszych śląskich tradycji 
i zwyczajów, przypominanie czasów, 
o których coraz bardziej zapominamy. 
– Powinniśmy szanować to, co jest nasze. 
Za dużo przyjmujemy nowych obchodów 
z zachodu, a nie potrafimy docenić tego, 
co mamy. Mamy tyle wspaniałych tra-
dycji, które można eksponować, obcho-
dzić – zauważa. – Niestety, często ludzie 
wstydzą się swoich korzeni, wypieramy 

nawet to, że pochodzimy ze wsi. A to nasze 
bogactwo! Nie przekreślajmy tego, co było 
kiedyś. Bo wtedy zostaniemy takimi robo-
tami, które nie wiedzą skąd są, jakie mają 
korzenie, jakich przodków – przyznaje.

Bronisława Niesyto ma też sentymen-
talne podejście do działalności grupy. – Ta 
praca to takie spłacenie długu wdzięcz-
ności moim rodzicom, zwłaszcza mamie 
oraz dziadkowi Tomkowi. Mama uczyła 
nas bezinteresownej pomocy i tego, że 
wartości materialne nie są najważniej-
sze. Działalność grupy daje mi radość, 
satysfakcję, że zostanie coś dla innych. 
Ubogaca mnie to, bo przypominam sobie 
dzieciństwo, młodość. A to były piękne 
czasy – mówi.

Obecnie działalność grupy jest mocno 
ograniczona, ze względu na pandemię. 
Jednak pomysłów na kolejne spekta-
kle jest sporo. Pani Bronisława mówi, 
że grupa wystawiła „Zrękowiny” oraz 
„Poprawiny”, teraz marzy jej się poka-
zanie śląskiego wesela. – Dopóki będą 
ludzie, którzy będą czuli podobnie jak ja, 
że nasza przeszłość jest ważna i trzeba ją 
pielęgnować, to będziemy tworzyć – mówi 
pani Bronisława.

8paweł Komraus

AMATOrSKA GrUPA TEATrALNA z WOLI W PIęKNy SPOSóB KULTyWUjE NASzE ŚLąSKIE TrADyCjE

Szanujmy to, co nasze

Podczas „Herodów” wystawionych w trakcie Wieczoru Śląskiego w Domu 
Kultury w Woli w 2018 r.  (FOT. PK)

Bronisława Niesyto – twórczyni 
grupy, a także scenarzystka i 
reżyserka  (FOT. PK)
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powiat pszczyński został partne-
rem projektu „wspieraj lokalnie”, 
który ułatwi mieszkańcom przeka-
zywanie 1% podatku lokalnym or-
ganizacjom pożytku publicznego 
przy rozliczaniu piT za rok 2020.

W ramach programu „Wspieraj lokal-
nie” mieszkańcy powiatu pszczyńskiego 
mogą skorzystać z bezpłatnego progra-
mu do rozliczania PIT – PITax.pl Łatwe 
podatki, który zawiera listę organizacji 
pożytku publicznego zarejestrowanych 
na terenie powiatu pszczyńskiego.

Program jest prosty w obsłudze i gwa-
rantuje 100% poprawności obliczeń oraz 
przyspieszony zwrot podatku. Obsługuje 
także wszystkie druki PIT.

Na terenie powiatu pszczyńskiego dzia-
ła 19 organizacji pożytku publicznego:
<  Górniczy Klub Sportowy Piast Wola 

(KRS: 0000116683)
<  Ochotnicza Straż Pożarna w Woli 

(KRS: 0000145518)
<  Fundacja Zwierzęca Arkadia (KRS: 

0000425968)
<  Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-

towy „Gilus” (KRS: 0000232335)
<  Fundacja Społeczności Ewangelizacji 

Dzieci (KRS: 0000178591)
<  Fundacja Przystań Ocalenie (KRS: 

0000464918)
<  Pszczyńska Fundacja Wspierania i Roz-

woju Sportu (KRS: 0000346362)

<  Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku 
(KRS: 0000288347)

<  Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie 
(KRS: 0000130935)

<  Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Pszczynie (KRS: 0000236679)

<  Fundacja Strefa Montessori (KRS: 
0000868883)

<  Fundacja Wspierania Profilaktyki, 
Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe 
– Możliwym (KRS: 0000593809)

<  Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Pszczynie (KRS: 
0000055636)

<  Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Uczniom z Upośledzeniem Umysło-
wym przy Zespole Szkół nr 3 Spe-
cjalnych w Pszczynie „Razem” (KRS: 
0000284863)

<  Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omni-
bus” (KRS: 0000237488)

<  Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jan-
kowice (KRS: 0000171008)

<  Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wada-
mi Słuchu i z Wadami Wymowy (KRS: 
0000122217)

<  Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczy-
nie (KRS: 0000144457)

<  Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 
74” w Pawłowicach Śląskich (KRS: 
0000000668)

8powiat

nie żyje Teofil rąba, sołtys góry 
w latach 1991-2007. Zmarł 9 stycznia.

Teofil Rąba będąc przez 16 lat sołtysem 
Góry zawsze był blisko lokalnych spraw. 
– To był dobry i pracowity sołtys, zaan-
gażowany działacz. Dbał o naszą miej-

scowość – mówi Bogusława Waliczek, 
sołtys w latach 2007-2011.

Teofil Rąba działał w Kole Emerytów 
i Rencistów w Górze, był zaangażowa-
ny w działalność Zespołu Śpiewaczego 
„Górzanie”, a także w życie klubu spor-
towego. Miał 85 lat. 8 pk

Zmarł wieloletni sołtys góry wspieraj lokalnie

monika morkisz była wieloletnią 
przewodniczącą Koła emerytów 
i rencistów w górze i osobą 
zaangażowaną w pracę na rzecz 
społeczności lokalnej.

Świetnie zorganizowana i pełna pomy-
słów – taka była Monika Morkisz. Na 
łamach „Gminnych Spraw” wielokrotnie 
pisaliśmy o działalności Koła Emery-
tów i Rencistów z Góry, któremu wiele 
lat przewodniczyła. Liczące ponad 100 
członków koło organizowało liczne 

wyjazdy, wycieczki, spotkania, akcje. 
Zawsze panowała tam rodzinna atmo-
sfera. Promowano w ten sposób gminę 
Miedźna i nie tylko. – Wyjeżdżając 
i pielgrzymując promowaliśmy mowę, 
kulturę i obyczaje naszego Śląska. Wszę-
dzie, gdzie jesteśmy pokazujemy piękne 
stroje, zwyczaje z dawnych lat na Śląsku 
– mówiła nam końcem 2017 roku przy 
okazji podsumowania 15-letniej działal-
ności zarządu. Pani Monika wszystkie 
inicjatywy dokumentowała, prowadząc 
imponującą kronikę koła.

40 lat pracowała w szkołach, głównie 
w Górze (gdzie była także dyrektorem) 
i we Frydku. Była nauczycielem oraz 
dyrektorem wymagającym, ale też 
sprawiedliwym. – Jestem z wykształce-
nia geografem i zawsze woziłam ludzi. 
Wcześniej uczniów, a teraz moi emeryci 
to często moi byli uczniowie – wspomi-
nała. Monika Morkisz zakładała Zespół 
Śpiewaczy „Górzanie”, w którym śpie-
wała 25 lat, była radną Rady Gminy 
I kadencji, ławnikiem sądowym, udzie-
lała się w Radzie Sołeckiej oraz Kole 
Gospodyń Wiejskich. Za swoją dzia-
łalność w 2019 r. została uhonorowana 
Miedźniańskim Ulem, nagrodą gminy 
Miedźna za działalność kulturalną, 
zaangażowanie w pracę na rzecz kul-
tury, jej upowszechnianie i ochronę.

Bardzo dużo podróżowała. – Najbar-
dziej jestem dumna z tego, że byłam 
nauczycielem, że uczniowie mówią mi, 
że dzięki mnie wyszli na ludzi – przy-
znała w listopadzie 2017 r. Seniorzy 
z Góry stracili swojego wspaniałego 
przewodnika, a uczniowie i nauczy-

ciele – cenionego pedagoga. „Była do 
tańca i do różańca” – wspomina jedna 
z nauczycielek. Monika Morkisz zmarła 
20 stycznia. Miała 75 lat. Jej pogrzeb 
odbył się 23 stycznia w kościele pw. św. 
Jana Pawła II w Górze.

8pk

SENIOrzy z Góry STrACILI SWOjEGO WSPANIAłEGO PrzEWODNIKA, A UCzNIOWIE I NAUCzyCIELE – CENIONEGO PEDAGOGA

Nie żyje Monika Morkisz
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gminny Ośrodek pomocy społecznej infor-
muje, że 1 lutego 2021 r. ruszył elektroniczny 
nabór wniosków o przyznanie prawa do 
świadczenia wychowawczego 500+ na okres 
świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski można składać za pomocą platformy ePUAP, 
portalu Emp@tia, PUE ZUS, a także przez kanał ban-
kowości internetowej większości banków. Natomiast od 
1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać także w for-
mie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miedźnej z/s w Woli lub listownie, pocztą 
na adres: ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola.

Aktualnie świadczenie wychowawcze przyznane 
jest do 31 maja 2021 r. Złożenie wniosku w terminie 
do 30 kwietnia 2021 r. (w formie elektronicznej lub 

tradycyjnej) gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 
(otrzymanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy 
w miesiącu czerwcu).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie:
<  od 1 do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadcze-

nia wychowawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego następuje do 31 lipca 
2021 r.,

<  od 1 do 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia wychowawczego następuje do 31 
sierpnia 2021 r.,

<  od 1 do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata przysługują-

cego świadczenia wychowawczego następuje do 30 
września 2021 r.,

<  od 1 do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia wychowawczego następuje do 31 
października 2021 r.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i związane 

z tym ograniczenia GOPS zachęca do składania wnio-
sków w formie elektronicznej. 8 gOps

rozpoczął się program szczepień przeciwko 
COViD-19. To powinieneś wiedzieć o szczepion-
ce i szczepieniach.

W naszej gminie aktualnie wskazane są dwa punkty 
szczepień: NZOZ Wamed (Grzawa, ul. Wiejska 11), tel. 
32 211 61 85 oraz Medyk Sp. z o.o. (Wola, ul. Lipowa 10), 
tel. 32 211 95 55, 576 136 138. Mapę punktów szczepień 
w województwie śląskim można znaleźć na stronie gov.
pl/web/szczepimysie/slaskie.

W dniu szczepienia pacjent musi wypełnić kwestiona-
riusz, który zawiera m.in. pytania dotyczące ewentualnych 
kontaktów z osobami zakażonymi, samopoczucia pacjen-
ta w dniu szczepienia, leków obniżających odporność 
itp. Osoby, które będą miały problem z wypełnieniem 
kwestionariusza, mogą skorzystać z pomocy pracownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzwoniąc pod 
numer telefonu 518 999 818 od poniedziałku do piątku od 
godziny 7.30 do 15.30. Warto przygotować sobie wcześniej 
swój numer PESEL i numer telefonu kontaktowego.

TranspOrT na sZCZepienia
W naszej gminie uruchomiono specjalną linię 

telefoniczną pod numerem 518 999 818 dostępną od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w celu 
zorganizowania transportu dla osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.    

Z transportu do punktu szczepień będą mogły skorzystać 
osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzecze-
nie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz 
osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 
do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

JaK siĘ ZgŁOsiĆ i KieDy?
Na szczepienia można się rejestrować telefonicz-

nie, osobiście w rejestracji przychodni, internetowo 
poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub dzwoniąc na 
infolinię na numer 989. Szczepionka jest bezpłatna 
i dobrowolna.

Szczepienia obejmują najpierw osoby najbardziej nara-
żone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony 
zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), 
pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miej-
skich ośrodków pomocy społecznej, personel pomocniczy 
i administracyjny w placówkach medycznych, w tym 
stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Kolejna grupa objęta szczepieniem to: pensjonariusze 
domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-

leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc 
stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia 
w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym 
wojsko, nauczyciele. W styczniu rejestrować mogły się 
osoby powyżej 70. i 80. roku życia. Planowane jest rozpo-
częcie szczepień kolejnych grup osób w I kwartale 2021 
r. Następną grupą objętą szczepieniami będą m.in. osoby 
w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi 
oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie 
podstawowej działalności państwa i narażone na zakaże-
nie ze względu na częste kontakty społeczne.

JaK wygLĄDa sZCZepienie?
<  Szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej 

w mięsień naramienny,
<  Otrzymasz dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) 

w odstępie co najmniej 21 dni; nie ma możliwości, by 
druga dawka została zastąpiona szczepionką innego 
producenta niż ta, która została podana w pierwszej 
dawce,

<  Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób 
w wieku 65 lat i więcej,

<  Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony 
przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania 
drugiej dawki.

<  Szczepienie odbywać się będzie w pełnym reżimie 
sanitarnym; przed szczepieniem otrzymasz kwestio-
nariusz do wypełnienia; nie ma zaleceń dotyczących 
szczególnego przygotowania do szczepienia.

<  Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją 
przez co najmniej 15 minut.

Zgłoś i omów z personelem szczepiącym, jeżeli:
<  miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddy-

chania po jakimkolwiek szczepieniu,
<  zemdlałeś po zastrzyku,
<  chorujesz na cokolwiek w tej chwili,
<  masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się 

siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe,
<  masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku 

choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV,
<  przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na 

odporność oraz leki immunosupresyjne.

Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych 
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz 
stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych 
szczepionkach.

Nie zostaniesz zaszczepiony/a, jeśli masz ciężką cho-
robę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Wystę-
powanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie 
powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej 
osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem 
będzie skuteczniejsza. Więcej informacji na stronie rzą-
dowej gov.pl/koronawirus.

8gov.pl

W NASzEj GMINIE zNAjDUją SIę DWA PUNKTy SzCzEPIEń PrzECIW COVID-19. GMINA OrGANIzUjE TrANSPOrT DLA OSóB MAjąCyCH  
TrUDNOŚCI W SAMODzIELNyM DOTArCIU DO PUNKTóW

Wszystko, co trzeba wiedzieć o szczepieniu

500+ na nowy okres zasiłkowy
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Producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta 
rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę kwoty stanowiącej 
iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego tj. 1,00 zł, liczby 100 
oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego 
oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, 
liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku.

Terminy składania wniosków:
–  od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent rolny składa wniosek o zwrot 

podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 
2021 r.,

–  od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent rolny składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 
lipca 2021 r.
Szczegóły są dostępne na stronie miedzna.pl. 8 Ug

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Każdy z nas informując służby może pomóc 
osobom potrzebującym wsparcia i pomocy!

Jeżeli w twojej okolicy spotkałeś bezdomnego, potrze-
bującego pomocy koniecznie dzwoń pod wskazane 
numery.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej 
z/s w Woli (poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 

7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00) – tel. 32 211 82 51, mail: 
gops@gops.miedzna.pl

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego działa infolinia (tel. 987) dla osób bezdomnych 
(połączenia są bezpłatne). Pod tym numerem można 
uzyskać informacje o możliwości pomocy (nocleg, 
wyżywienie). Infolinia funkcjonuje całodobowo, w każ-
dym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren 

naszego województwa. Pamiętajmy, że pod ten numer 
telefonu może dzwonić każdy, kto wie, że dana osoby 
potrzebuje pomocy, jak również osoba, która zna 
miejsce przebywania osób bezdomnych. Pracownicy 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
udzielają informacji na temat możliwych form wspar-
cia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie czy 
punkty pomocy medycznej. 8 Ug

pomoc bezdomnym

nie pomagają apele, prośby 
i groźby. pszczyńscy strażacy 
ciągle wyjeżdżają do pożarów 
sadzy w kominie.

Czy naprawdę musi dojść do tragedii, 
aby zrozumieć jakie niebezpieczeństwo 
niesie ze sobą taki pożar? Zagrożenia te 
niestety są ogromne, tj. m.in.:
<  możliwość zatrucia się gazami poża-

rowymi – w tym tlenkiem węgla, 
przedostającymi się do pomieszczeń 
mieszkalnych, w wyniku uszkodzo-
nego przewodu kominowego,

<  ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru 
na elementy konstrukcyjne dachu 
oraz inne materiały palne, znajdują-
ce się w bezpośrednim sąsiedztwie 
przewodów kominowych,

<  znaczne zniszczenia przewodów 
kominowych, prowadzące w konse-
kwencji do zakazu ich użytkowania 
lub nawet konieczności rozbiórki, ze 
względu na powstałe uszkodzenia,

<  zapalenie się sąsiednich obiektów, 
części palnych pokrycia dachowe-
go, drzew i krzewów itp., w wyniku 
wydostającego się ognia oraz iskier 
z przewodu kominowego.
Niestety, bardzo często sami mieszkań-

cy lekceważą przepisy, które narzucają 
na właścicieli/zarządców/użytkowników 
obiektów mieszkalnych, konieczność 
m.in. dbania o przewody kominowe oraz 
urządzenia i instalacje grzewcze. Niestety, 
brak wiedzy na ten temat często prowadzi 
do poważnych w skutkach pożarów, któ-
rych finał niestety może być tragiczny.

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Pszczynie apeluje 
o przestrzeganie przepisów przeciw-
pożarowych! Niewłaściwie eksploato-
wane piece, przewody kominowe spali-
nowe i dymowe, mogą doprowadzić do 
powstania pożaru lub silnie trującego 
tlenku węgla, stanowiącego zagrożenie 
dla wszystkich mieszkańców!

8Kp psp pszczyna

Do 14 lutego przedłużono obo-
wiązywanie obostrzeń w związku 
z pandemią. Zdecydowano też 
o otwarciu galerii handlowych 
oraz galerii sztuki i muzeów. 
Zniesiono godziny dla seniorów.

Decyzją rządu, do 14 lutego przedłużono 
obowiązywanie zasad bezpieczeństwa 
w etapie odpowiedzialności. Oznacza 
to, że nadal zgromadzenia publiczne są 
możliwe, ale do pięciu osób, z zachowa-
niem dystansu, maseczki. Można orga-
nizować imprezy i spotkania w domach 
– do pięciu osób (w limit nie wlicza 
się osób zaszczepionych). Zamknięte 
pozostają restauracje (jedzenie tylko 
na dowóz i wynos), hotele dla podróży 

służbowych (wyjątki dla medyków, 
robotników), stoki oraz infrastruktu-
ra sportowa (tylko sport profesjonal-
ny). Obowiązuje kwarantanna 10 dni 
po powrocie do Polski transportem 

zbiorowym. Nauczanie pozostaje bez 
zmian – stacjonarne w klasach I-III, 
w przypadku wszystkich innych pozio-
mów edukacji obowiązuje nauczanie 
zdalne. Od 1 lutego wprowadzono też 

pewne zmiany. Otwarte zostały sklepy 
w galeriach handlowych (obowiązuje 
limit klientów: 1 osoba na 10 m kw 
– w sklepach do 100 m kw, 1 osoba na 
15 m kw – w sklepach powyżej 100 m 
kw, restauracje i punkty gastronomicz-
ne w centrach i galeriach handlowych 
pozostają zamknięte), a także instytu-
cje kultury – galerie sztuki i muzea, 
w reżimie sanitarnym. Nie obowiązują 
też godziny dla seniorów.

W dalszym ciągu obowiązuje nas 
utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej 
odległości między pieszymi. Konieczne 
jest zasłanianie ust i nosa w miejscach 
publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, 
w przychodni, sklepie czy w kościele.

8pk, gov.pl

Obostrzenia przedłużone, ale ze zmianami

pOŻary saDZy w KOminie: sTraŻaCy apeLUJĄ

Pożary sadzy w kominach są niestety coraz częstsze  (FOT. KP PSP PSzCzyNA)
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graliśmy z wOśp
31 stycznia odbył się 29. finał 
wielkiej Orkiestry świątecznej 
pomocy. Tradycyjnie w pomoc 
zaangażowali się mieszkańcy 
gminy miedźna.

W gminie Miedźna, podobnie jak w wielu 
innych miejscowościach, ze względu na 
pandemię zmieniono formułę finałowe-
go grania. Gminny Ośrodek Kultury 
uruchomił e-Skarbonkę, poprzez którą 
można było wpłacać środki na rzecz 
Fundacji. W pomoc angażowali się też 
mieszkańcy gminy, organizując różnego 
rodzaju akcje czy licytacje.

Podczas tegorocznego finału zbierane 
były środki na zakup sprzętu dla laryn-
gologii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy. 8 pk

mieszkańcy gminy miedźna angażują się w pomoc 
Filipkowi Cholewie, choremu na sma. w styczniu 
kiermasz charytatywny odbył się w górze. 14 lutego 
podobne wydarzenia zostaną zorganizowane w 
woli i Frydku.

Ciasta, ciasteczka, przetwory, pyszne przekąski, piękne ozdo-
by, grochówkę strażacką i wiele więcej można było nabyć pod-
czas kiermaszu w Górze, który odbył się 25 stycznia. Były też 
muzyczne niespodzianki oraz atrakcje dla dzieci. Wszystko w 
szczytnym celu – zbierano środki na leczenie Filipka Cholewy, 
mieszkańca powiatu pszczyńskiego, który choruje na SMA. 
Potrzebny jest lek za prawie 10 mln zł! Podobny w styczniu 
otrzymał Maciuś Cieślik – w jego pomoc także zaangażowało 
się wielu mieszkańców naszej gminy.

Podczas kiermaszu w Górze zebrano łącznie 26 tys. 657 zł 
48 gr. A już wkrótce na konto chłopca trafią kolejne środki! W 
Walentynki w naszej gminie organizowane są dwa kolejne kier-
masze. Pierwszy odbędzie się na parkingu przy Domu Kultury w 

Woli. Wszystkie osoby, które chciałyby przekazać swoje wyroby 
(ciasta, ciasteczka, muffinki, przetwory, jajka, pierogi, krokiety 
czy kolekcjonerskie nalewki) mogą kontaktować się z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury – tel. 32 211 83 91, 512 237 423.

Słodka pomoc dla Filipka popłynie też z Frydku. 14 lutego 
od godz. 9.00 na parkingu przy kościele będzie można nabyć 
m.in. ciasta, ciasteczka, przetwory, grochówkę, róże. Będą też 
maskotka do zdjęć, a także konkursy z nagrodami. 8 pk

pomaganie jest super!

Podczas styczniowego kiermaszu w Górze zebrano 
ponad 26,5 tys. zł  (FOT. PK)

W TrzECH SzKOłACH W GMINIE zOrGANIzOWANO PółKOLONIE zIMOWE

Kreatywne ferie w szkole
w pierwszym tygodniu ferii dla dzieci przygo-
towano ciekawy program zajęć.

Półkolonie organizowane przez Zespół Oświaty i Wycho-
wania z placówkami oświatowymi oraz Gminny Ośrodek 

Kultury odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi. 
W Szkole Podstawowej nr 1 w Woli, Szkole Podstawowej 
w Górze oraz Szkole Podstawowej w Miedźnej dzieci 
mogły ciekawie spędzić pierwszy tydzień ferii. Przy-

gotowano dla nich m.in. warsztaty muzyczne, twórcze, 
kulinarne oraz gry i zabawy sportowe, także w plenerze. 
W Woli dzieci stały się małymi chemikami, w Miedźnej 
odbyło się piżamowe party, a w Górze był to tydzień 
rycerski! 8pk
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Zdobyć szyfr Trzech Króli
W tym roku Święto Trzech Króli w naszej gminie świętowano w formie Spaceru Orszakowego pod hasłem „Panu dzięki odda-
wajmy”. Poznając historię Orszaku i zbawienia można było zdobyć Szyfr Trzech Króli! Więcej informacji na str. 2

FOT. GOK/FACEBOOK

GOK zaprasza na zajęciaRysunek 
i malarstwo

na platformie 
Zoom

Grupa teatralna 
ta!daam – pracujemy 

nad nowym scenariuszem, 
spotkania w piątki 

w Domu Kultury w woli 
z zachowaniem 

wszelkich środków 
ostrożności w reżimie 

sanitarnym

Język rosyjski 
z tamuną – bezpłatne 

zajęcia we wtorki 
(grupa podstawowa) 

i czwartki (grupa 
średnio-

zaawansowana)
Szczegóły: tel. 32 211 83 91, 512 237 423


